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จากความสัมพันธ์อันเย็นชาทว่าเร่าร้อนวาบหวามที่จุดชนวนขึ้นในดินแดน 

เวิ้งว้างห่างไกล ไลแลคขอเชิญชวนผู้อ่านติดตามเรื่องราวของจูวอนผู้อุ้มท้อง 

กลับเข้าวังเพื่อทวงคืนศักดิ์และสิทธิ์ในตำาแหน่งรัชทายาท ความรู้สึกหลากหลาย  

ทั้งความเศร้าเสียใจจากการสูญเสียน้องชายซึ่งไม่เคยได้เห็นหน้าค่าตากันชัด  ๆ  

ทั้งความเดียวดายจากการต้องออกไปใช้ชีวิตในถิ่นกันดาร แต่ต้องกลับมา 

ทำาการใหญ่ในเมืองหลวง ทั้งช่องว่างอันห่างเหินกับยูวอน ผู้เป็นทั้งเจ้าเมืองและ 

มารดา รวมถึงความลับเกี่ยวกับสภาพร่างกายของตน

ท่ามกลางอำานาจจากตระกูลฮวาที่ครอบงำาชาวเมือง ปริศนาปีศาจไฟ  

และคำาให้ร้ายต่าง ๆ นานา จูวอนจะเผชิญกับความซับซ้อนยุ่งเหยิงเหล่านี้อย่างไร  

เรามาร่วมลุ้นไปพร้อม ๆ กัน

ด้วยรัก

คํานําสํานักพิมพ์





Trigger Warning:
นิยายเรื่องนี้ Not for Everyone

นิยายเรื่องนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

• Abuse (การทำาร้ายร่างกายและจิตใจ)

• Non-con (การข่มขืนโดยที่อีกฝ่ายไม่ยินยอม)

• Attempted Rape (การพยายามข่มขืน)

• Depictions of Violence (การบรรยายถึงความรุนแรง)

• Character Death (มีตัวละครเสียชีวิต)

• Violence (ความรุนแรง)

• Self-Harm (การทำาร้ายตัวเอง)

• Mpreg (ผู้ชายท้องได้)
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(ต่อ)

โทชิรีบเงยหน้าข้ึน  และตั้งใจจะลองโน้มน้าวใจเขาดู แต่จู่  ๆ  จูวอนก็พูด 

ขึ้นว่า

“ท่านเจ้าเมืองคงจะไม่ยอมรับข้าในสภาพเช่นนี้เป็นแน่ เพราะนี่เป็นคนละ 

กรณีกับท่านพ่อ”

“...”

จูวอนคลี่ยิ้ม ขณะที่โทชิเงยหน้ามองเขาด้วยความสับสน

“อาจจะทรงรักท่านพ่อ แต่ไม่ใช่กับข้า”

“...”

“คงจะไม่พอพระทัยที่ข้าบอกว่า มีสายเลือดเดียวกับใครก็ต้องคล้ายคลึง 

กับคนนั้น”

โทชิสูดลมหายใจเข้าเล็กน้อย และรีบส่ายหน้าทันที หลังจากเสียงสูดลม 

เข้าดังขึ้น

โทชิบอกเขาว่าไม่ใช่อย่างนั้น เพราะฉะนั้นอย่าพูดเช่นนั้นอีกพลางส่ายหน้า 

ไปมา แต่สายตาของจูวอนที่ก้มลงมองเขาก็ยังคงเยือกเย็นเช่นเดิม หลังจาก 

มองโทชิด้วยสายตาเย็นชา จูวอนก็ค่อย ๆ หันหลังกลับไป โทชิรีบยื่นมือออกไป 

ทันที ขณะที่เขากำาลังเดินตรงไปที่เตียง แต่ก็ไม่สามารถคว้าเขาไว้ได้ทัน เพราะ 

มีภาพของใครบางคนซ้อนทับกับเบื้องหลังของจูวอนที่หันหลังและเดินไกล 

ออกไป
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“...”

โทชินึกถึงความทรงจำาสมัยก่อนขึ้นมา

ขณะที่ เขายังอยู่ในพระราชวัง เขามีอายุน้อยกว่าตอนนี้และมีความ 

ปรารถนาอันแรงกล้า รวมไปถึงความมุ่งมั่นเกี่ยวกับอนาคตในวันข้างหน้า

เขาคือทหารที่ทำาหน้าที่คอยปกป้องอยู่เคียงข้างเจ้าเมืองคนก่อน เขาผู้ซึ่ง 

เป็นคนพูดน้อยและซื่อสัตย์ภักดีได้รับความเชื่อใจจากเจ้าเมืองคนก่อนในทันท ี 

ทั้งยังได้รับมอบหมายให้จัดการดูแลงานสำาคัญอยู่หลายครั้ง

ในตอนนั้นเองก็เช่นกัน

เขาไปเฝ้าทางเข้าในป่าตามคำาสั่งของเจ้าเมือง ในคำ่าคืนอันมืดมิด คนที่ 

โทชิพามาถือตะเกียงในมือข้างหนึ่งและมีผู้ชายผิวขาวคนหนึ่งยืนอยู่ข้าง  ๆ  กัน  

เขาคืออีแทจินผู้เป็นพ่อของจูวอน

ดวงตาที่จ้องมองสองคนนั้นยังมีอีกหนึ่งคู่ นั่นคือคังยูวอน เจ้าเมือง 

คนปัจจุบัน

“แล้วของพวกเราล่ะขอรับ”

หลังจากเปิดประตูเข้ามา แบคกีขมวดคิ้วทันทีเมื่อเห็นยาโดเดินมาหา 

ราวกับรออยู่แล้ว และเมื่อเห็นว่าบริเวณแผลเป็นไฟลวกเป็นรอยย่นขนาดนั้น  

เขาจึงกลัวที่จะพูดอะไรต่อ

แต่ไม่ว่าจะคิดอย่างไร การที่แบคกีออกไปดื่มเหล้าคนเดียวนั้นเป็นการ 

ทำาเกินไปมาก มิหนำาซำ้ายังไม่เอาอะไรติดไม้ติดมือมาให้พวกเขาอีก ดวงตาสีแดง 

ที่จ้องเขม็งจึงเต็มไปด้วยความขุ่นเคือง

ข้าเองก็อยากดื่มเหมือนกัน ข้าเองก็ดื่มเหล้าเป็นนะ

สีหน้าของแบคกีค่อย  ๆ  เคร่งเครียดขึ้นเมื่อเห็นดวงตาที่มีนำ้าตาคลอ 

ราวกับจะร้องไห้ ทันใดนั้นอูชุนซึ่งเดินมาข้างหลังยาโดก็ลากต้นคอของเขาไป  

ยาโดที่ถูกกดคอด้วยปกเสื้อที่ถูกดึงฮุบลมหายใจเข้าไปและพยายามขัดขืน 

พร้อมกับถามว่าทำาอะไรของท่านน่ะ แต่ก็ไม่ได้ผล

เขาถูกอูชุนลากออกไปอย่างนั้น โดยที่คอยังคงถูกกดอยู่

“ทำาอะไรของท่านน่ะขอรับ ท่านหัวหน้าทำาเกินไปนะขอรับที่ไปดื่มเหล้า 
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แค่คนเดียว ทำาไมไม่ไปดื่มด้วยกันล่ะ”

“เงียบปากหน่อยเถอะ ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเจ้าได้ถูกไล่ออกไปจากที่นี่แน่”

“ทำาไมถึงพูดเรื่องน่าเศร้าอย่างนั้นล่ะขอรับ”

“มันอาจจะไม่จบแค่คำาพูดน่าเศร้าก็ได้  เพราะฉะนั้นทำาอะไรช่วยดู 

สถานการณ์หน่อยเถอะ คิดว่าที่นี่คือลานหน้าบ้านของเผ่าหรือไง?!”

อูชุนที่อดรนทนไม่ไหวอีกต่อไปเริ่มขึ้นเสียง และหลังจากนั้นก็บ่นยาว 

อย่างต่อเนื่อง

ยาโดที่ขัดขืนในตอนแรกถูกกดดันด้วยคำาพูดจึงทำาได้แค่ปิดปากเงียบ  

อูชุนออกมาข้างนอกหลังจากบ่นนู่นบ่นนี่ไปอย่างเต็มที ่ และหน้าตึงทันทีเมื่อเห็น 

แบคกีกำาลังหานำ้าดื่ม

ไม่นึกมาก่อนเลยว่าจะเกิดเรื่องขึ้นในทันทีเพียงเพราะได้เข้ามาในวัง  

อย่างไรก็ตามเขาไม่สามารถรออยู่อย่างตอนนี้ตลอดไปได้ และเมื่อเกิดเรื่องขึ้น  

พวกเขาทำาได้แค่มองดูอย่างเดียวเท่านั้น ขณะที่ถูกสั่งให้อยู่แค่ในห้องอย่าง 

ไร้ตัวตนเช่นนี้ บรรยากาศภายในวังกำาลังปั่นป่วน ดังนั้นไม่ว่าจะเผ่าหมาป่า 

หรือชนเผ่าอื่น ๆ ควรจะต้องเคลื่อนไหวและวางแผนที่สามารถใช้การได้

พวกเขาที่ใจร้อนมากเกินไปอาจทำาให้เกิดความผิดพลาดมหันต์ได้ขณะที่ 

กำาลังเคลื่อนไหว อย่างไรก็ตามแบคกีนั้นต่างออกไป ดูเหมือนว่าก่อนหน้านี้ 

เขาจะแอบไปพบเจอองค์ชายใหญ่อยู่บ่อย ๆ อยากรู้จังว่าตอนที่เจอกัน พวกเขา 

พูดคุยเรื่องใดกันบ้าง

“ท่านหัวหน้า”

แบคกีวางแก้วนำ้าลง

“ตอนนี้พวกเราควรจะติดต่อไปหาเผ่าทันที”

“...”

อชูนุกำาลงัจะพดูวา่ พวกเราจะอยูเ่ฉยเชน่นีต้อ่ไปไมไ่ด ้ ควรเริม่เคลือ่นไหว 

ได้แล้ว แต่ประโยคที่แบคกีพูดขึ้นราวกับรู้อยู่แล้วว่าในใจเขาคิดอะไร ทำาให้อูชุน 

เบิกตาโพลงด้วยความตกใจ

แม้จะเป็นคำาพูดที่เขาเฝ้ารอมาโดยตลอด แต่พอแบคกีพูดขึ้นมาก่อน 

จริง  ๆ เขากลับไม่รู้ว่าควรทำาอย่างไร ระหว่างที่อูชุนกำาลังลังเลอยู่นั้น แบคกี 
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ก็หันมามองเขา

จากนัน้ยืน่จดหมายทีม่ขีนาดเทา่กบัครึง่นิว้กอ้ยซึง่เกบ็ไวใ้นหนา้อกมาตลอด 

ให้เขา

“ช่วยส่งนี่ให้หัวหน้าเผ่าที”

แต่ว่าหัวหน้าเผ่าของเผ่าหมาป่าคือแบคกี เพราะทุกคนต่างก็ทำาตาม 

คำาสั่งเขากันหมด

อย่างไรก็ตาม แบคกีซึ่งยังไม่ได้รับตำาแหน่งหัวหน้าเผ่าอย่างเป็นทางการ 

มีความสุภาพนอบน้อมต่อแบคซู  อีกทั้งยังคงเรียกเขาว่าหัวหน้าเผ่า  เพราะ 

อย่างนั้นแบคกีจึงสามารถเตร็ดเตร่อยู่ด้านนอกได้อย่างอิสระ

อูชุนเอ่ยถามพร้อมกับกำาจดหมายที่ถูกส่งมาในมือ

“จะเริ่มแล้วใช่ไหมขอรับ” 

“ข้าเริ่มไปแล้ว”

“...”

อย่างนั้นหรือ หรือข้าจะรีบร้อนเกินไปจนไม่ทันได้สังเกต เขาคิด 

แบคกีใช่ใครอื่นที่ไหน เพราะฉะนั้นควรจะเชื่อมั่นและทำาตามที่เขาสั่งสิ  

อูชุนถอนหายใจสั้น  ๆ หลังจากคิดว่าตัวเองกระวนกระวายมากเกินไป จากนั้น 

จึงพยักหน้าพร้อมกล่าวว่า เข้าใจแล้วขอรับ แบคกีเดินเข้าไปยังห้องนอนด้านใน 

และเอนตัวลง ก่อนจะยกมือข้างหนึ่งขึ้นปิดตา

‘แต่ถ้าไม่มั่นใจขนาดนั้นละก็  อย่าทำาลายความรู้สึกของฝ่าบาทแล้ว 

จงวางมือเดี๋ยวนี้’

ประโยคซึ่งคังโฮยองพูดก่อนหน้านี้ดังก้องอยู่ในหูพร้อมกับอารมณ์ที่ดิ่งลง 

อย่างรวดเร็ว แบคกีฟาดมือซึ่งกำาแน่นลงบนผ้าห่มอย่างแรง โชคดีที่ผ้าห่มยัด 

สำาลีไว้หนาพอสมควร ไม่อย่างนั้นคงจะเกิดเสียงดังลั่นเป็นแน่ เพราะขนาดนี้ 

ยังมีเสียงหนัก ๆ ดังตึงเลย

ในขณะเดียวกัน จู่ ๆ แบคกีก็นึกถึงจูวอนที่ลุกพรวดขึ้นจากที่นั่ง

การต้องขึ้นมายังเมืองหลวงอย่างฉุกละหุกเพื่อจัดพิธีศพของผู้เป็นน้อง 

และกลายเป็นเป้าสายตาของผู้คนมากมาย  คงจะเหนื่อยน่าดู  แถมเขายัง 

จ้องมองแบคกีด้วยสายตาเช่นนั้นหลังจากดื่มไปเพียงไม่กี่ถ้วยอีก  แต่จะว่า 
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ไปชายที่มีนามว่าคังโฮยองก็ไม่ใช่เล่นเหมือนกัน จึงไม่ควรเผยจุดอ่อนให้คน 

เช่นนั้นเห็นไม่ใช่หรือ

แบคกีถอนหายใจออกมาอย่างหนักหน่วง ก่อนจะกดฝ่ามือลงบนหน้าผาก

คำาพูดอีกประโยคหนึ่งดังวนเวียนอยู่ในหูของเขาที่เงยหน้ามองเพดาน 

สีแดง

‘เหยี่ยวที่พยายามบินตามหมาป่าออกไปที่ไกล  ๆ สุดท้ายก็ร่วงตกลงมา 

บนพื้นที่ว่างเปล่า’

‘ในอดีตตระกูลอีเคยต้องออกไปจากแคว้นเหนือ และพวกเขาได้ไปผสม 

สายเลือดกับเผ่าเหยี่ยวที่ถูกจับมาได้อีกครั้ง’

ประโยคหนึ่งคังโฮยองเป็นคนพูด ส่วนอีกประโยคนั้นมาจากปากคังยูวอน

มันเป็นแค่เพียงคำาพูดธรรมดาระหว่างการสนทนาอย่างนั้นหรือ ดูเหมือน 

ว่าเขาจะติดอยู่กับคำานั้นซึ่งไม่จำาเป็นต้องเก็บมาคิดมากโดยไม่จำาเป็น

ภาพดวงตาสีดำาของจูวอนผุดขึ้นชัดเจนในหัวของแบคกีที่ยังคงครุ่นคิด 

ต่อไปเรื่อย ๆ และแล้วใบหน้าของจูวอนซึ่งมองมาที่ตนอย่างเหม่อลอยพร้อมกับ 

ใต้ตาอันร้อนผ่าวจนเป็นสีแดงก็ปรากฏขึ้น

“...”

แม้จะคิดว่าเขาคงไม่เมาหรอกเพราะดื่มไปแค่ไม่กี่ถ้วย แต่จริง  ๆ  แล้ว  

แบคกีไม่รู้เลยว่าจูวอนคอแข็งหรืออ่อนเพียงใด

ล่าสุดที่แบคกีร่วมวงดื่มกับจูวอนคือวันนั้นเมื่อครึ่งปีก่อน

วันนั้นที่เขาเข้ามายังป้อมปราการทางใต้พร้อมกับเผ่าหมาป่าจำานวนหนึ่ง

แบคกีเคลื่อนไหวตามการตัดสินใจของหมอดูเฒ่าซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็น 

การชี้แนะหรือบังคับกันแน่ แต่เขาจะลองทำาตามที่เหล่าผู้อาวุโสต้องการก่อน  

หลังจากนั้นหากคิดว่าไม่น่าใช่ เขาจะถอนตัวออกมาทันที

การสานต่ออำานาจไม่ใช่เรื่องง่ายตั้งแต่แรกอยู่แล้ว ดังนั้นหากไปคว้า 

สายป่านที่เปื่อยยุ่ยเข้า ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะล้มเหลวทันที แบคกีจึงวางแผนไว้ว่า 

จะตัดสินใจเรื่องอนาคตหลังจากได้พบกับคังจูวอนผู้ดำารงตำาแหน่งแม่ทัพสูงสุด 

และสบืดวูา่เขาเปน็คนอยา่งไร แตก่ารทำาเชน่นีจ้ะเปน็ไปไดก้ต็อ่เมือ่อกีฝา่ยยอมรบั 

แล้วเท่านั้น หากเข้าไปหาโดยไม่บอกไม่กล่าวแล้วถูกไล่ออกมาก็คงจะไม่สามารถ 
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เริ่มหรือทำาสิ่งใดได้อีกเลย

‘จู่  ๆ  ก็ไปหาเช่นนี้ ใครเขาจะต้อนรับด้วยความยินดีเล่าขอรับ คงจะไม่ 

เปิดประตูป้อมปราการให้เสียด้วยซำ้า’

นั่นคือประโยคที่อูชุนซึ่งแสดงความเคลือบแคลงใจและกล่าวว่าการเข้าหา 

ในลักษณะนี้ค่อนข้างแปลกประหลาดพูดขึ้นตลอดการเดินทาง

ดูเหมือนเขาจะไม่ได้คิดเช่นนั้นเพียงคนเดียว ทันทีที่พูดจบ ทุกคนต่าง 

พยักหน้าโดยพร้อมเพรียงกัน

แน่นอนว่าทุกคนต่างไม่เห็นด้วย แต่ในเมื่อตัดสินใจไปแล้ว พวกเขา 

จึงจะลองดูก่อน หากไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ก็แค่ถอนตัวออกมา

และในคำ่าคืนนั้นประตูป้อมปราการก็เปิดออก ทั้งยังมีการจัดงานเลี้ยง 

เล็ก ๆ ขึ้น ผิดกับที่แบคกีและสมาชิกเผ่าหมาป่าคนอื่น ๆ กังวล

แม้จะเรียกว่างานเลี้ยง แต่ก็เป็นเพียงงานซึ่งจัดเตรียมสุราและอาหาร 

อย่างรีบเร่งเท่านั้น ถึงกระนั้น เหล่านักรบซึ่งต้องอดเหล้ามานานหลายเดือน 

ก็รู้สึกตื่นเต้นไม่น้อยทั้งที่ไม่มีสิ่งใดพิเศษ  ทั้งหมดทั้งมวลนี้คงจะเตรียมไว้ 

เพื่อรับรองเผ่าหมาป่า จึงมีการพูดคุยและชักชวนดื่มสุราอย่างเป็นกันเอง  

การต้อนรับด้วยความยินดีทำาให้ความเกร็งในหมู่เผ่าหมาป่าคลายลง

‘พวกเราอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร’

คำาพูดของอูชุนที่เดินมายืนข้าง  ๆ ทำาให้แบคกีกระดกเหล้าดื่มหมดถ้วย 

เงียบ ๆ 

จากนั้นจู่ ๆ อูชุนก็จับแขนเขา

‘ท่านหัวหน้ายั้งมือหน่อยเถอะขอรับ พวกเราต้องรู้ให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้น’

ประโยคนั้นทำาให้เกิดริ้วรอยขึ้นตรงหว่างคิ้วของแบคกี

แม้ว่าแบคกีจะห่างเหล้ามานาน แต่การดื่มแค่ไม่กี่ถ้วยก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ 

เสียหน่อย ไม่รู้เหมือนกันว่าทำาไมเขาถึงทำาตัวเช่นนี้ตั้งแต่เริ่ม ทันใดนั้นอูชุน 

ก็ส่ายหน้าซึ่งเป็นการส่งสัญญาณให้เขาเลิกดื่มและหันมาสำารวจดูสถานการณ์ 

รอบข้างแทน

แบคกีพยักหน้าอย่างไม่เต็มใจ อูชุนเข้าไปด้านในทันทีที่ได้รับคำาตอบ 

แบบเสียไม่ได้ อูชุนผู้ห้ามไม่ให้เขาดื่มนั่งลงท่ามกลางเหล่าแม่ทัพแห่งแคว้นเหนือ  
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ก่อนจะดื่มสุราและกินเนื้ออย่างเอร็ดอร่อย ภาพที่เห็นนั้นดูรื่นเริงเสียจนแบคกี 

ไม่อยากจะเชื่อและแค่นหัวเราะออกมา ขณะที่ยกมุมปากขึ้นเล็กน้อย เขารู้สึก 

ได้ถึงสายตาซึ่งจ้องมองมาที่ใบหน้าเขา

แบคกีสงสัยจึงหันไปทางนั้น สายตาของเขาสบเข้ากับชายหนุ่มคนหนึ่ง 

ที่นั่งอย่างสุภาพเรียบร้อยในหมู่แม่ทัพทั้งหลาย

‘...’

เส้นผมยาวถูกมัดรวบและปล่อยชายลงมาตรงหน้าอกข้างซ้าย เขาพาด 

เสื้อคลุมขนสัตว์สีดำาขนาดใหญ่ทับบนเสื้อตัวบาง

นั่นคงจะเป็นหนังเสือดำาตัวใหญ่ซึ่งมีถิ่นฐานในแถบเทือกเขาทางเหนือ  

ได้ยินมาว่าเหล่าคนป่าที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นใช้เสือดำาในการโจมตีแม่ทัพของ 

แคว้นเหนือ และเกิดการสูญเสียมามากพอสมควรขณะที่ปะทะกัน ทั้งยังได้ยิน 

มาด้วยว่าแม่ทัพผู้เก่งกาจด้านการยิงธนูจับเสือดำาได้เกินห้าตัว ซึ่งชื่อเสียง 

เรียงนามของแม่ทัพผู้นั้นคือคังจูวอน ผู้ที่นั่งอยู่ตรงหน้าแบคกีในขณะนี้นั่นเอง

ภายในห้องมีแสงสลัวจากกองไฟ ส่วนด้านข้างของจูวอนนั้นมีกองไฟ 

เล็ก ๆ ซึ่งถูกจุดแยกไว้ต่างหาก

อาจเป็นเพราะแสงที่ลุกโชนจึงเกิดเงาสีแดงขึ้นบนใบหน้าของจูวอน ทำาให้ 

หน้าตาของเขาดูต่างออกไปเล็กน้อย

ใบหน้าและแววตาของเขาเป็นเช่นนั้นอยู่แล้ว และชัดเจนมากยิ่งขึ้นเมื่อ 

อยู่ท่ามกลางเหล่าแม่ทัพผู้มีผิวคลำ้าและรูปร่างเฉกเช่นหมี มันเป็นความรู้สึก 

ที่เพศแสดงออกมาได้ไม่ชัดเจนนักถึงแม้จะรู้ว่าเขาเป็นผู้ชายก็ตาม ไม่ใช่ว่าเขา 

จะเหมือนผู้หญิง แต่แค่มีความรู้สึกแปลก ๆ บางอย่างในตัวเขา

ทำาไมถึงมองอย่างนั้นเล่า

ตอนแรกแบคกีนึกว่าเขาคงคิดไปเอง

สายตาของแบคกีจับจ้องไปยังใบหน้าของจูวอนตั้งแต่ที่รู้สึกได้ถึงสายตา 

ของเขา เนื่องจากแบคกีมาที่นี่ในฐานะตัวแทนของเผ่าหมาป่า จูวอนจึงอาจจะ 

สงสัยว่าเขาเป็นคนเช่นไร หมายความว่าจูวอนกำาลังสงสัยว่าเขามีแผนการอะไร 

ในใจถึงได้เข้าหาเช่นนี้

หากเป็นเช่นนั้น  พวกเขาก็ไม่มีสิ่ งใดต้องปิดบัง  สำาหรับเหตุผลที่ 
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พวกเขามาในเวลาเช่นนี้ เขาซึ่งเป็นองค์ชายใหญ่แห่งแคว้นเหนือน่าจะรู้ดีที่สุด  

แต่บางทีจูวอนอาจจะสงสัยเป็นอย่างมากว่าทำาไมถึงเลือกเขาแทนที่จะเป็น 

องค์ชายรอง

แบคกีหยุดคิดแค่นั้น ก่อนจะยิ้มออกมาอีกครั้ง

เขาแค่นหัวเราะเบา ๆ และหยุดยิ้มทันท ี เพราะสายตาที่เลื่อนลงมายังแก้ม 

ของเขา

‘...’

นี่มันอะไรกัน

แบคกีนึกสงสัยขณะเห็นจูวอนไล่สายตามองขึ้นด้านบน

จูวอนไม่กะพริบตาแม้แต่ครั้งเดียว เขายังคงจ้องแบคกีเขม็งเหมือนกับ 

ที่เห็นในตอนแรก

เขาไม่ได้กำาลังหาเรื่องอยู่ใช่ไหม แต่สายตาคู่นั้นมัน...

แบคกีรู้สึกคันยุบยิบในท้อง ก่อนจะหยิบถ้วยเหล้าซึ่งอูชุนห้ามไม่ให้ 

ดื่มขึ้นมา เขากระดกเหล้าที่เหลืออยู่ไม่กี่อึกรวดเดียวหมด แล้วหันไปหยิบ 

ขวดเหล้า

แม้ไม่อาจล่วงรู้ได้ว่าเขามีจุดประสงค์อะไรถึงจ้องเขม็งเช่นนั้น  แต่ก็ 

ไม่จำาเป็นต้องตอบกลับแบบเดียวกัน แค่ดื่มไปโดยไม่ต้องสนใจ เดี๋ยวเขาก็คง 

จะหนักลบัไปเอง ทวา่สายตาซึง่จบัจอ้งใบหนา้ของแบคกไีมล่ะไปงา่ย ๆ ในระหวา่ง 

นั้นแบคกีดื่มเหล้าหมดถึงสามขวดเพียงคนเดียว แบคกีพูดไม่ออกหลังจาก 

เห็นขวดเหล้าขนาดไม่เล็กหลงเหลือแต่ความว่างเปล่า ดูเหมือนว่าเขาจะดื่ม 

เข้าไปทั้งหมดโดยไม่คิดอะไร เขาวางถ้วยลงขณะคิดว่าควรจะหยุดได้แล้ว แต่ 

จู่ ๆ ก็มีเงาดำาปรากฏขึ้นข้างกาย จูวอนมานั่งข้างเขาตั้งแต่เมื่อไรก็ไม่รู้

‘...’

แขนของจูวอนซึ่งนั่งติดกันราวกับรู้จักกันมาก่อนหรือไม่ก็เหมือนมานั่ง 

ที่ตัวเองเฉียดแขนของแบคกี

จูวอนยกขวดเหล้าขึ้นพร้อมเอ่ยถามว่า

‘ดื่มด้วยกันสักถ้วยไหม’

‘...พ่ะย่ะค่ะ’
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สาเหตุที่จู่ ๆ ก็มานั่งข้าง ๆ เพราะจะชวนดื่มเหล้าเท่านั้นหรอกหรือ

เขาซึ่งอยู่ในตำาแหน่งแม่ทัพสูงสุดและองค์ชายใหญ่แห่งแคว้นเหนือคง 

ไม่อาจเมินเฉยต่อหัวหน้าเผ่ารุ่นถัดไปของเผ่าหมาป่าได้ แสดงว่าที่เขามองมา 

ตั้งแต่เมื่อสักครู่นี้ก็เพื่อพิจารณาว่าแบคกีเป็นคนเช่นไรอย่างนั้นหรือ

แบคกดีืม่เหลา้ทีจ่วูอนรนิใหพ้รอ้มกบักลา่ววา่ ทัง้ทีไ่มม่อีะไรใหต้อ้งคดิมาก  

เหตุใดจึงดื่มคนเดียวอย่างนั้นเล่า

‘...’

คิ้วข้างหนึ่งของแบคกีเลิกขึ้นเมื่อดื่มเข้าไปหนึ่งอึก

เหล้าซึ่งดื่มเข้าไปก่อนหน้านี้ค่อนข้างแรงทีเดียว แต่แก้วนี้แรงยิ่งกว่า  

เขารู้สึกแสบร้อนที่ลิ้น ช่องคอ หลอดอาหาร และภายในท้องก็เริ่มร้อนผ่าวขึ้น 

ช้า ๆ หลังจากที่เหล้าไหลลงไป

แบคกีลดถ้วยลงจากปากและหันไปมองจูวอน ก่อนจะส่งสายตาถามว่า 

เอาเหล้าแบบนี้มาให้ดื่มอย่างนั้นหรือ จูวอนรินใส่ถ้วยที่ตนเองถือมาบ้างและ 

ดื่มรวดเดียวหมดแทนคำาตอบ

เขาดื่มเหล้าที่แรงจนแบคกียังต้องชะงักกลางคันหมดถ้วยโดยไม่กะพริบตา 

สักครั้ง การกระทำาของเขาทำาให้แบคกีรู้สึกกระหายชัยชนะขึ้นมา และดื่มส่วน 

ที่เหลือในถ้วยตัวเองเข้าไปรวดเดียวเช่นกัน เป็นเพราะปริมาณที่เขาดื่มสะสม 

ไปก่อนหน้านี้ด้วยหรือเปล่า ขอบตาของแบคกีจึงสั่นไหวเล็กน้อย แม้ว่าภายนอก 

จะดูนิ่งเฉยไม่สะทกสะท้านก็ตาม หลังจากนั้นจูวอนรินเหล้าลงในถ้วยเปล่า 

ของแบคกีอีกครั้ง แบคกีจึงตั้งท่าจะลุกออกจากตรงนั้นโดยทำาทีว่ามีเรื่องต้องทำา  

‘รอยแผลไฟลวกบนหน้าผากไม่จางหายไปเลยนะ’

‘...’

‘ขอบคุณสำาหรับเหตุการณ์ในครั้งนั้น  หากไม่ได้เจ้าช่วยเอาไว้  ข้าคง 

จะไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้ว’

จูวอนชูถ้วยของตัวเองขึ้น

‘ข้าอยากขอบคุณเจ้าในสักวัน และดูเหมือนว่าวันนั้นจะมาถึงแล้วในวันนี้’

หากปฏิเสธถ้วยซึ่งถูกส่งมาให้ในสถานการณ์เช่นนี้ถือเป็นการกระทำา 

ที่ไม่ต่างอะไรกับการเมินนำ้าใจของจูวอน แบคกีรู้ดีว่าไม่สามารถหลบเลี่ยงได้ 
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จึงใช้สองมือจับถ้วยนั้นชูขึ้น ก้มศีรษะลง และกระดกดื่มหมดถ้วยอีกครั้งจน 

รู้สึกท้องวูบวาบไปหมด

แบคกีพ่นลมหายใจยาว  แต่แล้วก็มีบางอย่างขยับเข้าใกล้หน้าผาก 

ของเขาที่กำาลังครุ่นคิดว่าจะออกไปพักสงบสติอารมณ์ดีไหม แบคกีขมวดคิ้ว 

และผละหน้าหนีเล็กน้อยในขณะเดียวกับที่จูวอนรวบมือที่ยกขึ้น

มือและนิ้วซึ่งกำาหลวม  ๆ  แข็งแรงไม่น้อย จูวอนจับดาบและตระเวนไป 

ทัว่ถิน่ทรุกนัดารมาเกนิกวา่สบิปแีลว้ เพราะฉะนัน้จงึไมแ่ปลกทีม่อืเขาจะมลีกัษณะ 

เช่นนี้ ทันใดนั้นแบคกีก็รู้ตัวว่าเขาได้ขยับศีรษะหลบมือจูวอน

ว่าแต่เมื่อสักครู่นี้เขายื่นมือมาทำาไมกัน

ก่อนจะนึกขึ้นได้ว่ามีรอยแผลไฟลวกอยู่บนหน้าผากของตน

แม่ทัพสูงสุดอาจคิดว่ารอยแผลเป็นบนหน้าผากแบคกีเป็นความผิด 

ของเขาและรู้สึกกังวล จึงอยากสัมผัสดูสักครั้ง แต่เนื่องจากแบคกีผละหน้าหนี  

จูวอนน่าจะรู้สึกเก้อเขินอยู่ไม่น้อย ถึงอย่างนั้น หากเอาแต่จ้องมองนิ้วซึ่งตั้งท่า 

จะเอื้อมมาก็แปลกประหลาดเช่นกัน

ทำาอย่างไรดี วิธีที่จะช่วยคลายความอึดอัดซึ่งไม่เคยประสบมาก่อนมี 

อยู่เพียงวิธีเดียวเท่านั้น

แบคกีหยิบขวดเหล้าที่วางอยู่ใกล้ ๆ ขึ้นมา

‘กระหม่อมขอรินให้สักถ้วยได้ไหมพ่ะย่ะค่ะ’

เมื่อเขาพูดจบ จูวอนก็ยกถ้วยใหม่ขึ้นมา

เหล้าในถ้วยที่รินไว้ก่อนหน้านี้ยังไม่หมด ในเมื่อแบคกีดื่มติดต่อกัน 

เรื่อย  ๆ จูวอนเองก็ควรทำาเหมือนกันไม่ใช่หรือ แม้ว่าเขาจะคิดเช่นนั้น แต่ก็ 

ไม่สามารถพูดออกไปได้อยู่ดี แบคกีรินเหล้าลงในถ้วยของจูวอน ส่วนจูวอน 

ก็รับถ้วยมาและยกขึ้น ให้ตายเถอะ ขณะที่เขาคิดอยู่ในใจนั้น ถ้วยก็มีเหล้า 

อยู่เต็มแล้ว

หลังจากนั้นจูวอนยกถ้วยที่แบคกีรินให้ขึ้นมาชู ก่อนจะดื่มรวดเดียว 

โดยไม่พูดอะไร

หากไม่นับเรื่องที่จู่  ๆ  ก็ขยับเข้ามาใกล้แบบไม่ทันตั้งตัว ภาพที่เขาดื่ม 

หมดถ้วยได้สบาย  ๆ  ก็ดูไม่เลวทีเดียว หากเป็นสถานการณ์อื่น แบคกีก็คงจะ 
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ดื่มไปพร้อมกันกับเขา

เดิมทีเขาจะไม่ค่อยสนทนากับคนที่ถูกคอกันมากนัก  แต่มักจะดื่มกัน 

ไปเรื่อย ๆ เขาจึงเพิ่งรู้เป็นครั้งแรกว่าการอยู่ร่วมกับคนที่ค่อนข้างน่าอึดอัดก็ทำาให้ 

เขาดื่มเหล้าต่อเนื่องแบบนี้ได้เช่นกัน

คงเป็นเพราะไม่มีอะไรจะพูดจึงเอาแต่ดื่มอย่างเดียวโดยไม่คิดอะไร ที่ทำา 

แบบนั้นก็เพื่ออุดช่องว่างในการสนทนา ขณะเดียวกันนั้นพวกที่นั่งดื่มในวงอื่น 

ก็เริ่มส่งเสียงดังครื้นเครงขึ้นมา

แม้จะฟังดูเหมือนกำาลังทะเลาะกัน แต่จริง ๆ แล้วไม่ใช่อย่างนั้น ในขณะที ่

ทุกคนกำาลังสนุกสนานรื่นเริงนั้น มีแบคกีเพียงคนเดียวที่นั่งนิ่งพยายามไม่ให้ 

เสียสมาธิ

ในตอนนั้นเองกลิ่นอันหอมหวานก็ลอยผ่านปลายจมูกของเขา

แม้จะพยายามตั้งสติ แต่การตอบสนองของแบคกีกลับช้าลงเพราะเหล้า 

ที่ดื่มเข้าไปในปริมาณมาก แบคกีจ้องใบหน้าขาวของจูวอนที่ขยับเข้ามาจนถึง 

ใต้คางของเขาเฉย ๆ 

‘ที่นี่หนวกหูเกินไปแล้ว ว่าอย่างนั้นไหม’

‘...’

จู่  ๆ  เสียงหัวเราะลั่นก็ดังออกมาจากด้านใน แบคกีพยักหน้าในจังหวะ 

ที่เสียงดังทะลุแก้วหูพอดี

นิ้วมือเลื่อนลงมาบนหลังมือของแบคกีที่พยักหน้าหงึกหงักหลายรอบเพราะ 

ถูกดึงดูดด้วยกลิ่นหอมหวนซึ่งลอยมาจากที่ไหนสักแห่ง ขณะที่ร่างกายร้อนผ่าว 

ไปหมด

‘ตามข้ามาสิ’

แบคกีไม่ได้รับคำาสั่งเช่นนี้มานานพอสมควรแล้ว

ความสามารถอันโดดเด่นนับตั้งแต่จำาความได้ของเขาเป็นที่ยอมรับ  

เขายังได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมจากทั้งในเผ่าและที่อื่น ๆ ฝ่ามือซึ่งลากเขา 

มาแบบหยาบคายราวกับเป็นเรื่องปกติทำาให้เขาลุกขึ้นอย่างว่าง่าย แม้จะรู้สึกว่า 

มีบางอย่างไม่ชอบมาพากล แต่ขาของเขาขยับตามไปแล้ว สุดท้ายทั้งสองก็ 

ออกไปจากอาคารเงียบ ๆ 
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ลมหนาวปะทะแก้มทันทีที่ออกมาข้างนอก แบคกีผู้สวมเสื้อผ้าเนื้อบาง 

ถึงกับนิ่วหน้า จูวอนมองดูรอยย่นตรงหว่างคิ้วซึ่งเห็นอยู่ใต้แสงจันทร์ ก่อน 

จะถอดเสื้อขนสัตว์สีดำาที่พาดไหล่อยู่ ตั้งใจจะนำาไปสวมให้แบคกี แต่แบคกี 

กลับสะดุ้งทันทีที่จูวอนซึ่งร่างเล็กกว่าเขาหนึ่งช่วงศีรษะเดินเข้ามาใกล้  และ 

ทำาท่าจะคลุมเสื้อขนสัตว์บนไหล่

‘ไม่เป็นไรพ่ะย่ะค่ะ’

เขานึกสงสัยก่อนจะคว้าข้อมือของจูวอนไว้

จูวอนร่างเล็กกว่าก็จริง แต่ทำาไมเขาถึงต้องเข้ามาใกล้ขนาดนี้เพียงเพื่อ 

จะคลุมเสื้อขนสัตว์ให้ด้วย

‘ข้าเห็นว่าเจ้าหนาวก็เลย...’

ก็เลยตั้งใจจะสวมเสื้อขนสัตว์ให้สินะ

แบคกีกำาลังจะบอกว่าไม่เป็นไร ความกรุณาเช่นนั้นควรมอบให้แก่ผู้ที่ 

ร่างเล็กและอ่อนแอกว่าตนมากกว่า  ถึงกระนั้นเมื่อโตขึ้นก็ไม่เคยมีใครสวม 

อะไรให้เขาเช่นนี้อีกเลย โชคดีที่หยุดไว้ได้ทัน ไม่อย่างนั้นบรรยากาศคงจะ 

แปลกประหลาดขึ้นกว่าเดิม  แบคกีคิดพลางหยิบเสื้อขนสัตว์จากมือจูวอน 

ไปสวมกลับให้เขาเหมือนเดิม

แบคกีเหลือบตาขึ้นหลังจากกระชับเสื้อขนสัตว์คลุมจนถึงใต้คางเพื่อ 

ไม่ให้เขายื่นมันกลับมาให้อีก และเมื่อสบกับดวงตาของจูวอนที่กำาลังเงยหน้ามอง  

ร่างกายของเขาก็หยุดชะงักลง

‘...’

ทำาไมถึงเป็นแบบนี้

แบคกีรู้สึกว่าตนกำาลังทำาในสิ่งที่ไม่สมกับเป็นตัวเองอย่างไม่หยุดหย่อน  

ต่อมาจึงรู้ว่าทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพราะชายหนุ่มซึ่งยืนอยู่ตรงหน้า ก่อนจะกำามือ 

ที่กุมเสื้อขนสัตว์แน่น

เสื้อขนสัตว์ซึ่งแนบกับฝ่ามือช่างนุ่มนวลเกินบรรยาย ทว่าแก้มขาวของ 

จูวอนที่ส่องสว่างอยู่ภายใต้อากาศอันหนาวเย็นกลับดูเรียบลื่นเสียยิ่งกว่า

ในขณะเดียวกัน  สิ่งที่ปรากฏต่อสายตาของแบคกีคือริมฝีปากแดง 

ระเรื่อ
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ประกายสีแดงแทรกซึมอยู่ใต้ผิวแบบบางซึ่งแตกต่างจากดวงตาของเขา  

แต่แล้วจู่ ๆ ภายในหัวของแบคกีก็เย็นเฉียบขึ้นมา

เมื่อความคิดอยากจะออกไปจากตรงนี้ผุดขึ้นมาตามสัญชาตญาณ เขา 

จึงตัดสินใจผละตัวออกห่าง  แต่มือของจูวอนกลับซ้อนทับอยู่บนมือซึ่งจับ 

เสือ้ขนสตัวอ์ยู ่ ฝา่มอืทีท่บัลงมานัน้สง่ผา่นไออุน่ราวกบัสง่สญัญาณใหรู้ว้า่อณุหภมู ิ

ด้านนอกหนาวเหน็บเพียงใด

ริมฝีปากสีแดงของจูวอนขยับขึ้นพร้อมกับไอร้อนที่แผ่ซ่านออกมาจาก 

ตรงนั้น

‘ไปกันเถอะ’

แบคกีขยับขาตามคำาสั่งอันสุขุมเยือกเย็น

ทั้งสองเข้าไปในห้องซึ่งอยู่ด้านในสุดของป้อมปราการ แม้จะเข้ามาในตัว 

อาคารแล้ว แบคกีก็ยังไม่อาจคลายความกังวลใจลงได้ พอได้เห็นภายในห้อง 

ซึ่งมีเตียง โต๊ะวางของ และโต๊ะเขียนหนังสือเก่า  ๆ พร้อมด้วยลิ้นชักวางเด่น 

เป็นสง่า เขาจึงคิดขึ้นได้ว่าไม่ควรเข้ามาในนี้เลย

แบคกีกำาลังจะหันหลังกลับออกไป แต่จูวอนคว้าแขนและดึงตัวเขาเข้ามา 

ไว้เสียก่อน แรงเยอะกว่าที่คิดแฮะ

แน่นอนว่าหากแบคกีปฏิเสธ เขาก็คงสะบัดมือจูวอนออกได้อย่างง่ายดาย  

ทว่าแบคกีต้องการรู้จุดประสงค์ที่จูวอนเรียกเข้ามาในห้องนี้

บางทีเขาอาจจะรู้สึกได้ถึงอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของเผ่า 

หมาป่า และเขาอาจต้องการความร่วมมือ เพราะถ้าไม่ได้ต้องการหารือเกี่ยวกับ 

เรื่องนั้นก็คงไม่จำาเป็นต้องหลบออกมาเช่นนี้

‘ดื่มกันอีกสักถ้วยไหม’

แบคกีมองดูขวดใบเล็กซึ่งแกว่งไปมาอยู่ตรงหน้า ก่อนจะขมวดคิ้ว

เขาเรียกมาเพียงเพราะต้องการดื่มเงียบ ๆ เท่านั้นน่ะหรือ

แบคกีเก็บสีหน้าต่อไปไม่ไหว จูวอนมองแบคกีที่ดูเคร่งเครียด ก่อนจะ 

เปิดขวดเหล้าแล้วกระดกดื่มจากปากขวด

เจ้าขี้เหล้านี่ต้องการอะไรกันแน่ แบคกีคิดว่าควรจะห้ามเขาก่อนจึงคว้า 

ข้อมือของจูวอนไว้ ในขณะที่จูวอนปล่อยขวดเหล้า สายตาของแบคกีก็มอง 



14

หมาป่าค้ำาบัลลังก์ 2

ตามขวดซึ่งร่วงหล่นลงมา ก่อนที่จูวอนจะก้าวออกไปข้างหน้าหนึ่งก้าวใหญ่

เขาใช้มืออีกข้างคว้าต้นคอของแบคกีและพยายามจะจูบเขา ทั้งที่แบคกี 

ยังจับข้อมือเขาไว้อยู่

‘...’

แบคกีหน้าตึงทันทีที่ เห็นใบหน้าของจูวอนซึ่งจู่  ๆ  ก็ยื่นเข้ามาใกล้โดย 

ไม่ทันตั้งตัว เขาพยายามหันหนี แต่จูวอนจับไหล่เขาเอาไว้และดันไปข้างหลัง 

เสียก่อน ทั้งสองซึ่งยืนอยู่ข้างเตียงนอนล้มทับกันบนนั้นราวกับเป็นอันหนึ่ง 

อันเดียวกัน จูวอนคร่อมบนร่างแบคกี กดไหล่ของเขาและก้มลงมอง

แบคกีเข้าใจจุดประสงค์ของจูวอนอย่างถ่องแท้ในตอนนั้น ความร้อน 

วูบวาบแผ่ซ่านขึ้นมาภายในช่องท้องต่างจากก่อนหน้านี้ มือที่กวัดแกว่งไม่ลดละ 

ทำาให้ศีรษะของจูวอนเอียงหลบไปด้านข้างเล็กน้อย รู้ตัวอีกทีริมฝีปากของจูวอน 

ก็แตกและมีเลือดสีแดงค่อย ๆ ซึมออกมาแล้ว

คงจะเจ็บไม่น้อย แต่สีหน้าจูวอนกลับไม่บึ้งตึงเลยสักนิด เขาใช้นิ้วโป้ง 

เช็ดเลือดออกก่อนจะแลบลิ้นแตะลงบนนั้น หลังจากเลียนิ้วโป้งหนึ่งครั้ง จูวอน 

ก็ก้มลงมองแบคกี

‘แม้ข้าจะเป็นองค์ชายใหญ่ผู้มีรูปงาม  แต่การเอามือมาสัมผัสร่างกาย 

ตามอำาเภอใจคงจะไม่ใช่เรื่องดี...’

ทันใดนั้นแบคกีที่อารมณ์เสียจนทนไม่ไหวก็เงยหน้าขึ้นเล็กน้อย

‘ถ้าอย่างนั้นหมายความว่าองค์ชายใหญ่แห่งแคว้นเหนือนึกอยากจะฟาด 

บรรดาผู้ชายที่ต้องประสงค์ให้เรียบแบบนี้ก็ทำาได้หรือพ่ะย่ะค่ะ’

‘ฟาดให้เรียบอย่างนั้นหรือ...’

จูวอนพึมพำาตามแบคกี จากนั้นรอยยิ้มอันขมขื่นก็ปรากฏขึ้นบนริมฝีปาก 

ของเขา

‘ไม่ถึงกับฟาดเรียบหรอก’

ขณะเดียวกันจูวอนก็โน้มศีรษะลงบนร่างของแบคกี

แบคกีทำาเป็นไม่แยแสต่อไออุ่นของจูวอนที่นอนทับอยู่บนตัว แต่แล้ว 

ก็ตื่นขึ้นขณะนึกถึงปลายนิ้วมือเก้ ๆ กัง ๆ ซึ่งสัมผัสผิวหนังของตนขึ้นมา
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แบคกีลืมตาขึ้นแต่ยังคงงัวเงียอยู่

เขาอ่อนเพลียมาก แถมยังรู้สึกไม่สบายตัวแปลก ๆ แต่เพียงแค่เงยหน้า 

ขึ้นเล็กน้อยก็รู้สาเหตุทันที

ขณะที่กำาลังนอนหลับ แก่นกายซึ่งตื่นตัวจนตั้งชันขึ้นอย่างน่ากลัวใต้เป้า 

กางเกงทำาใหเ้ขารูส้กึไมส่บายตวั ปกตแิลว้เขาจะถกกางเกงลงและใชม้อืปลดปลอ่ย 

มันออกมา แต่สิ่งที่ผุดขึ้นในขณะนั้นกลับเป็นผิวหนังอันอ่อนนุ่ม

แบคกีลุกขึ้นจากเตียงตามสัญชาตญาณ เมื่อตั้งใจฟังเสียงด้านนอก เขา 

กลับได้ยินเพียงแค่เสียงลมหายใจซึ่งดังขึ้นอย่างสมำ่าเสมอ

ตอนแรกตั้งใจจะพักสายตาสักหน่อย แต่ดูเหมือนว่าจะเผลอหลับสนิท 

ไปเสียอย่างนั้น แบคกีเดินผ่านความมืดสนิทภายในห้องอย่างเงียบเชียบ เขา 

เปิดประตูเบา  ๆ  ไม่ให้เกิดเสียงดัง สถานที่ที่เขามุ่งหน้าไปคือที่พักฝั่งของจูวอน

แม้คำ่าแล้ว แต่ก็ยังมีผู้ดูแลคอยเฝ้าหน้าห้องจูวอนอยู่หลายคน ทุกคน 

คงมารวมตัวกันเพื่อปกป้ององค์ชายใหญ่ หรือไม่ก็เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ 

ที่อาจเกิดขึ้นได้ในยามวิกาล

แบคกีเดินฝ่าพวกเขาเหล่านั้นราวกับเย้ยหยัน ก่อนจะเอื้อมมือไปจับ 

ประตูห้องของจูวอน แม้จะเปิดเข้าไปแล้ว แต่เขาก็หยุดยืนอยู่สักพักและ 

เงี่ยหูฟังเสียงข้างนอก เมื่อมั่นใจแล้วว่าไม่ได้ยินเสียงใด ๆ แบคกีจึงเริ่มก้าวเท้า 

อีกครั้ง

หลังจากมีความสัมพันธ์กับจูวอนครั้งแรก แบคกีก็คิดไตร่ตรองเกี่ยวกับ 

เหตุการณ์คราวนั้นหลายต่อหลายครั้ง

ทำาไมถึงลงเอยแบบนั้นนะ หรือเป็นเพราะอาการเมาเหล้า แต่ถึงจะ 

ยอมรับว่าเป็นเช่นนั้น  เขาก็มั่นใจว่าตนเองสามารถปฏิเสธจูวอนได้แน่นอน  

ก่อนจะทำากับจูวอน เขาไม่เคยแม้กระทั่งคิดมาก่อนเลยว่าจะมีอะไรกับผู้ชาย 

ซึ่งมีส่วนนั้นเหมือนกัน

ทว่าเขากลับถูกสัญชาตญาณชักนำาไปเมื่อเห็นดวงตาสีดำาขลับของจูวอน 

มองลงมาขณะนั่งทับอยู่บนแก่นกายของเขา ระหว่างที่เขานิ่งเงียบไม่พูดไม่จา 

เนื่องจากความอึดอัดซึ่งยังคงอยู่จนวินาทีสุดท้าย  จูวอนก็ยื่นมือมาด้วยใจ 

แกร่งกล้าจับแกนกายของแบคกีตั้งขึ้น จากนั้นจึงคร่อมบั้นท้ายลงบนนั้น
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รู้อยู่แล้วว่าอวัยวะส่วนนั้นของร่างกายที่ไม่มีทางถูกสอดใส่เข้าไปอย่าง 

กะทันหันเช่นนั้นได้ แต่แบคกียังไม่ทันได้ตกใจ ความเป็นชายของเขาก็ขยาย 

ช่องทางเข้าของจูวอนอย่างเต็มที่และค่อย ๆ สอดแทรกเข้าไปในช่องแคบเสียแล้ว

ในตอนนั้นเขายังไม่ทันได้รู้ตัว แต่ก็รู้ว่า

จูวอนเตรียมการทุกอย่างไว้หมดแล้ว

จูวอนรู้ข่าวล่วงหน้าแล้วว่าพวกแบคกีกำาลังเดินทางมา จึงเตรียมการ 

ที่จะทำาเช่นนั้นกับเขา ถึงแม้ว่าจะมีอะไรกันก็จริง แต่เหตุการณ์ครั้งนั้นได้ทิ้ง 

ความทรงจำาอันยากลำาบากให้กับพวกเขาทั้งสองคน ไม่ว่าจะเป็นจูวอนหรือ 

แบคกีก็ตาม สีหน้าแบคกีมึนตึงขึ้นมาทันทีที่นึกถึงผนังด้านในซึ่งหดรัดอย่าง 

รุนแรงราวกับจะหักแก่นกายของเขาเป็นสองท่อน

เขายืนอยู่ข้างเตียงที่จูวอนกำาลังนอนหลับอยู่  แล้วหลุบตามองอย่าง 

สงบนิ่ง

จูวอนพ่นลมหายใจออกมาสมำ่าเสมอขณะตะแคงตัวไปด้านข้าง ดึกดื่น 

ป่านนี้แล้วจึงไม่แปลกเลยที่เขาจะหลับ ถ้าทำาได้แบคกีก็ไม่อยากมากวนเขาเท่าไร  

แต่...

แบคกีรู้สึกถึงบางอย่างตรงเป้ากางเกงของตนที่คับตึงถึงขั้นทำาให้เดิน 

ลำาบากมาตลอดทาง ก่อนจะยกเข่าข้างหนึ่งขึ้นบนเตียง ดึงผ้าที่จูวอนห่มอยู่ออก  

และคร่อมลงบนตัวเขา

“...”

หลังจากครั้งแรกนั่น พวกเรามีอะไรกันบ่อยขนาดไหนนะ

ทุกครั้งจูวอนจะรับรู้ถึงการมีอยู่ของแบคกี แต่วันนี้ต่างออกไปเล็กน้อย  

แบคกีสัมผัสได้ถึงริมฝีปากซึ่งเผยอขึ้นเล็กน้อยและยังคงพ่นลมหายใจออกมา 

อย่างสมำ่าเสมอ เมื่อคว้าเสื้อจูวอนแหวกออกไปด้านข้าง ทันใดนั้นผิวเปลือย 

และยอดอกซึ่งตั้งเด่นอยู่กลางเนื้อนวลก็ปรากฏสู่สายตา

แม้จะมืดขนาดนี้ยังมองเห็นได้ชัดเจน

แบคกีกลืนนำ้าลายที่สอขึ้นมาเต็มปากและมุดหน้าลงบนนั้นทันที เขา 

เกร็งลิ้นลากเลียไปตามยอดอกที่ตื่นตัว รวมถึงบริเวณรอบ ๆ อีกหลายครั้ง

ติ่งเนื้อสีชมพูเริ่มแข็งตัวขึ้นเมื่อได้รับแรงสัมผัส  แบคกีถูกดึงดูดด้วย 
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ลมหายใจที่จูวอนพ่นออกมาสั้น ๆ จากนั้นจึงเม้มริมฝีปากและดูดยอดอกเข้าไป 

พร้อมกันทีเดียว หลังจากปลุกเร้าด้วยริมฝีปากอยู่สักพักก็เอียงคอใช้ฟันขบเบา ๆ  

ทำาเอาลมหายใจของจูวอนถี่ขึ้นทันที

แบคกีเคยสงสัยว่าลำาพังเขาฝ่ายเดียวจะทำาอะไรได้ ในเมื่อจูวอนยังไม่ตื่น 

จากนิทรา แต่มันกลับไม่แย่อย่างที่คิด และดูเหมือนว่านี่จะเป็นครั้งแรกที่เขา 

ได้ครอบครองหน้าอกของจูวอนเช่นนี้ ที่ผ่านมาเขาไม่เคยสัมผัสมันมาก่อนเลย 

จึงรู้สึกเสียดายเล็กน้อยที่มองข้ามมาโดยตลอด

แต่แล้วจู่  ๆ  แบคกีก็ผละออกด้วยรู้สึกลังเลกับการกระทำาของตนขึ้นมา  

เขาขบแรงเกินไปหรือเปล่านะ ริ้วรอยก่อตัวขึ้นบนหน้าผากของเขาหลังจากเห็น 

ยอดอกอันเต่งตึง แบคกีมองไปทางอื่นราวกับพยายามหลบเลี่ยงสิ่งที่น่าอึดอัดใจ  

จากนั้นจึงยื่นมือลงไปข้างล่าง

เขาจับขอบกางเกงของจูวอนไว้ ก่อนจะดึงมันลงและหยอกเย้ากับส่วนนั้น

น่าแปลกที่จูวอนยังคงหลับอยู่ ถ้าทำาให้ส่วนล่างของเขาชูชันขึ้นมาแล้ว 

ปลุกเขาตื่น หลังจากนั้นก็คงจะเริ่มกิจกรรมที่ เคยทำาร่วมกันเป็นประจำาได้  

แบคกีเริ่มรู้สึกดีขึ้นเมื่อแก่นกายของจูวอนค่อย  ๆ  แข็งตัวขึ้นทีละนิดจากการ 

นวดคลึง

“...”

เขาคิดว่าตัวเองจะชักมือออกทันทีที่แตะมันเบา  ๆ แต่ดูเหมือนว่าเขาสัมผัส 

มันได้นานกว่าที่คิด

แบคกีจึงสอดมือเข้าไปใต้ชุดชั้นใน ใช้ฝ่ามือลูบไล้ขนนุ่ม และคลึงแท่ง 

ร้อนซึ่งแข็งตัวขึ้นเล็กน้อย ก่อนจะรูดขึ้นลงพร้อมกับกุมส่วนหัวเอาไว้ จากนั้น 

ใช้นิ้วโป้งกดเคล้นปลายหัวไปมา ทันใดนั้นลมหายใจของจูวอนก็เริ่มรุนแรงขึ้น  

ยิ่งแกนกลางแข็งตัวมากเท่าไร ลมหายใจของจูวอนก็ยิ่งหอบถี่ขึ้นเท่านั้น แบคกี 

เองก็เริ่มอดรนทนไม่ไหวมากขึ้นเรื่อย ๆ 

เขารวบขาของจูวอนยกขึ้นและถอดกางเกงออกรวดเดียว  หลังจากดึง 

ชุดชั้นในออกไป เขาก็แยกขาที่ถูกวางลงเหมือนเดิมออก ก่อนจะแทรกตัวเข้า 

ตรงกลางระหว่างนั้น

แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังรู้สึกเหมือนขาดอะไรบางอย่างไป จึงหยิบหมอนที่วาง 
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ระเกะระกะอยู่ข้างศีรษะจูวอนมาสอดไว้ใต้เอวเขา แล้วสังเกตเห็นว่าเป้าของ 

ตนเองตุงเต็มที่ ใส่เข้าไปเลยได้ไหมนะ แต่น่าจะต้องใช้อะไรบางอย่างช่วย 

หล่อลื่นผนังด้านในก่อน

และในตอนนั้นเอง แบคกีรู้สึกถึงสายตาที่จ้องตรงมายังใบหน้าเขา

“...”

ทันทีที่เงยหน้าขึ้น เขาก็เห็นว่าจูวอนกำาลังมองเขม็ง

ลืมตาขึ้นมาตอนนี้เนี่ยนะ แบคกีไม่สนแม้ว่าจูวอนจะรู้ตัวแล้ว เขาเพียง 

แต่เลี่ยงที่จะสัมผัสบริเวณต่าง  ๆ ผิดกับเมื่อสักครู่ ขณะที่แบคกีนิ่งเงียบอยู่นั้น  

จูวอนก็ยื่นมือไปทางเขา แบคกีถูกดึงดูดด้วยสัมผัสที่แตะลงบนหัวไหล่ จึง 

ขยับขึ้นด้านบนและคร่อมร่างจูวอนอย่างช้า ๆ 

ร่างกายของทั้งสองซ้อนทับจนท่อนบนแนบชิดติดกัน ด้วยความแตกต่าง 

ของสรีระ จูวอนน่าจะรู้สึกหนักอยู่ไม่น้อย แต่เขากลับไม่สนและเงยหน้ามอง 

แบคกีนิ่ง ในสภาพที่ยังงัวเงียไม่หาย หากแบคกีนิ่งเฉย ไม่ทำาอะไรต่อไป เขา 

ก็อาจจะผล็อยหลับไปอีกรอบก็ได้

ทว่าแบคกีสัมผัสได้ถึงแก่นกายของตนที่ตั้งชูชันและดันสีข้างของจูวอน 

อยู่ มันชัดเกินกว่าจะแสร้งทำาเป็นไม่รู้ไม่ชี้ จุดประสงค์ที่เขามาหาจูวอนไม่ใช่ 

การนอน แต่มีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้น

ควรไปต่อหรือพอแค่นี้

หลังจากลังเลอยู่สักพัก มือของแบคกีก็ไล่ลงไปแตะใต้คางจูวอน ลูบไล้ 

คางเรียวสวย ก่อนจะเคลื่อนไปสัมผัสริมฝีปากนั้น เมื่อเห็นกลีบปากแดงเผยอ 

ออกครึ่งหนึ่งราวกับรออยู่ เขาจึงสอดนิ้วกลางเข้าไปในนั้น

ริ้วรอยปรากฏขึ้นบนหว่างคิ้วของจูวอน เมื่อเขากดนิ้วลงบนลิ้นพร้อมกับ 

สอดเข้าไปลึก แม้จะรู้สึกไม่สบายตัว แต่ก็ไม่ขัดขืน จูวอนยอมรับแบคกีเสมอ

บางทีมันอาจจะไม่ใช่แค่การสานต่อความสัมพันธ์อันบิดเบี้ยวตั้งแต่แรก 

เพียงอย่างเดียว

“...”

แบคกีสอดนิ้วกลางลึกเข้าไปอีก นิ้วที่กดลงบนลิ้นและแทรกเข้าไปถึงหน้า 

ลิ้นไก่ทำาให้จูวอนคลื่นไส้เล็กน้อย เขาซึ่งแสร้งทำาเป็นไม่รู้ทั้งที่รู้ดีอยู่แล้วสอดนิ้ว 
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เข้าออกช้า  ๆ  อย่างต่อเนื่อง ก่อนจะเพิ่มขึ้นเป็นสองนิ้ว เขาใช้นิ้วที่ทั้งเปียกและ 

ร้อนกวาดไปทั่วช่องปาก ราวกับว่าริมฝีปากของจูวอนกำาลังดูดอมแก่นกาย 

ของเขาอยู่

เสียงเฉอะแฉะดังขึ้นขณะที่ลิ้นอุ่นของจูวอนเลียนิ้วแบคกี ขณะที่การ 

หยอกเย้าภายในปากดำาเนินต่อไปไม่หยุด จู่ ๆ เขาก็รู้สึกลังเลขึ้นมาเพราะไม่แน่ใจ 

ว่าควรวางตำาแหน่งลิ้นอย่างไรดี แท่งร้อนของแบคกีแข็งตัวขึ้น เมื่อเห็นจูวอน 

อ้าปากกว้างเพื่อรับเอานิ้วของเขาเข้ามาทั้งที่จะปฏิเสธก็ได้ แต่จูวอนกลับไม่ทำา 

เช่นนั้น

ลมหายใจหอบถูกพ่นออกมาจากริมฝีปากของแบคกี ขณะเดียวกันกับ 

ที่มือของเขาเลื่อนตำ่าลงด้านล่าง

รอยจีบสัมผัสกับปลายนิ้วซึ่งขยับลงไปใต้บั้นท้ายของจูวอน  นิ้วหนึ่ง 

สอดลึกเข้าไปในทันที แม้ว่าจะยังคับแน่น แต่เขาก็สอดนิ้วที่สองเข้าไปเพิ่ม

“อ๊ะ”

เอวจูวอนแอ่นขึ้นพร้อมกับเสียงครางสั้น  ๆ แบคกีขยับมือได้อย่างยาก 

ลำาบากทันทีที่บั้นท้ายของจูวอนแตะลงบนเตียง แต่แบคกีไม่สนใจและยกสะโพก 

ของจูวอนขึ้นโดยที่ยังสอดนิ้วไว้อยู่

เขายังคงขยายผนังแคบด้านในให้กว้างออกโดยใช้มือข้างหนึ่งประคอง 

บั้นท้ายขึ้น ผนังแคบเริ่มกระตุกพร้อมกับหดรัดนิ้วนั้น จูวอนแอ่นเอวขึ้นอีกครั้ง 

เมื่อแบคกีสอดนิ้วลึกเข้าไปด้านใน พร้อมกับสะกิดส่วนที่นูนออกมา

อ่า อ่า ความง่วงผสมผสานกับเสียงครางที่ดังขึ้นหลายรอบ  เขาคง 

จะสับสนไม่น้อย เนื่องจากถูกจู่โจมในขณะสะลึมสะลือ แม้แต่ตัวแบคกียัง 

ไม่เข้าใจการกระทำาของตัวเอง แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่สามารถหยุดอยู่เพียง 

แค่นี้ได้

แก่นกายแข็งขึงของแบคกีปัดป่ายไปมาหลังจากใช้นิ้วขยายช่องทาง 

ด้านล่าง บางครั้งเขาก็เอามันไปถูกับแท่งร้อนของจูวอนหรือไม่ก็ใช้มันดุนดัน 

ท้องของเขา ซึ่งทุกครั้งที่ทำาเช่นนั้น ผนังด้านในจะกระตุกแรงขึ้นและหดรัดนิ้ว 

มากขึ้นไปอีก

แบคกีทนไม่ไหวอีกต่อไปจึงขึ้นคร่อมบนตัวจูวอนหลังจากถอนนิ้วออก  
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เมื่อเห็นว่าจูวอนยังคงหายใจหอบ แบคกีจึงโน้มศีรษะลงไปโดยไม่ได้หวังจะจูบ  

แต่ลมหายใจร้อนของจูวอนซึ่งปะทะแก้มในจังหวะที่ก้มลงไปนั้นปลุกเร้าเขา 

ให้ขนลุกขึ้นมาทันควัน

“...”

หลังจากกลืนนำ้าลายดังเอื้อก เขาดึงแขนข้างหนึ่งของจูวอนไปเกี่ยวไว้ 

ใต้หัวเข่าพร้อมกับเอาแก่นกายของตนเองจ่อหน้าช่องทางนั้นซึ่งถูกยกสูงขึ้น  

รอยจีบที่ถูกนิ้วเย้าแหย่เมื่อสักครู่กระตุกในสภาพที่บวมขึ้นเล็กน้อย ก่อนจะ 

เริ่มเกร็งตามสัญชาตญาณทันทีที่ปลายหัวขยับเข้ามาจรด  แบคกีแสร้งทำาเป็น 

ไม่เห็นการตอบสนองที่พยายามจะขัดขืนการล่วงลำ้านั้น แล้วกดปลายผงาดลง 

พร้อมกับดันส่งเข้าไปช้า ๆ 

มันทั้งแคบและรุ่มร้อน ทั้งที่รู้ดีว่าอาจจะสอดรับกันลำาบาก แต่ก็ไม่ 

สามารถหยุดได้ เพราะเขารู้ว่ามันดีมากเพียงใดเมื่อได้เข้าไปในนั้น แบคกีคิด 

พร้อมกับค่อย  ๆ  สอดแก่นกายของตนเข้าไปในร่างของจูวอนช้า  ๆ จู่  ๆ  แบคกี 

ก็นึกถึงตอนที่จูวอนหย่อนบั้นท้ายลงบนแก่นกายซึ่งตั้งชูชันของตัวเองครั้งแรก 

ขึ้นมา

แม้จะเมาอยู่ แต่แบคกีก็ถูกครอบงำาด้วยสถานการณ์และบรรยากาศ 

ในตอนนั้น และถึงแม้จะเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้น แต่จูวอนกลับทำาได้อย่าง 

เป็นธรรมชาติและมั่นใจราวกับเป็นเรื่องปกต ิ ทว่าร่างกายของเขาไม่ได้สื่อออกมา 

เช่นนั้น จูวอนพยายามไม่แสดงออกเท่าที่จะทำาได้ แต่สีหน้าของเขาซึ่งรับเอา 

ความเป็นชายของแบคกีเข้ามากลับซีดเซียวและมีเหงื่อผุดขึ้นเต็มหน้าผาก  

ในตอนนั้นแบคกียังไม่รู้อะไร  แต่ตอนนี้ เขารู้แล้วว่าจูวอนเตรียมช่องทาง 

ด้านหลังไว้พร้อมสำาหรับการร่วมรักครั้งแรก

แม้จูวอนจะเตรียมการเพื่อรับเอาแกนของชายหนุ่มเข้ามาเป็นครั้งแรกไว้ 

แล้ว  แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังดูเจ็บอยู่ดี ริมฝีปากล่างซึ่งถูกกัดจนเลือดซิบ  

เสียงร้องครางสั้น  ๆ  ที่ดังขึ้นเพราะทนไม่ไหว  รวมถึงสีหน้าที่ดูทรมานทำาให้ 

แบคกีใช้มือข้างหนึ่งคว้าเอวของจูวอนไว้โดยไม่รู้ตัว แต่ถึงกระนั้น จูวอนกลับ 

คิดว่าที่แบคกีทำาเช่นนั้นไม่ได้เป็นการช่วยแต่อย่างใด

จูวอนสะดุ้งก่อนจะก้มลงมองเขา ขณะเดียวกันนั้นหยดนำ้าเล็ก ๆ ก็ร่วงลง 
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ตรงข้างริมฝีปากของแบคกี แม้จะเพียงแค่หยดเดียว แต่ก็สัมผัสได้ถึงความอุ่น 

และเค็มเล็กน้อย

คงเป็นเหงื่อ หรืออาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้

แบคกีสลัดความคิดเหล่านั้นออกไปทั้งหมด เมื่อจูวอนหลบสายตา 

ในขณะกำาลังพยายามสอดใส่เข้าไปอีกครั้งอย่างยากลำาบาก  เขารู้สึกถึงจูวอน 

ที่นอนคร่อมอยู่บนตัวและค่อย  ๆ  ขยับเอวขึ้นลงช้า  ๆ แม้จะเป็นการร่วมเพศ  

แตก่ลบัไมม่คีวามตืน่เตน้เรา้ใจหรอืความใครแ่มแ้ตน่อ้ย เขาจบัตาดทูกุสิง่ทกุอยา่ง 

ทีก่ำาลงัเกดิขึน้กบัตวัเองโดยไมก่ะพรบิตาแมแ้ตค่รัง้เดยีว ราวกบักำาลงัชมคณะตลก 

ที่แสดงแบบเก้ ๆ กัง ๆ 

แบคกีจ้องจูวอนผู้มีสีหน้าเคร่งเครียดและหายใจเหนื่อยหอบขณะรับเอา 

แก่นกายของเขาเข้าไป ลมหายใจร้อนพ่นผ่านริมฝีปากเปียกชุ่ม จนสัมผัสได้ถึง 

อุณหภูมิที่แผ่ซ่านอยู่บนผิวอันร้อนผ่าว

จวูอนสะดุง้เฮอืกทนัททีีแ่ทง่รอ้นสอดเขา้ไปไดค้รึง่หนึง่ กอ่นจะกำาแกน่กาย 

ของตนเอง เมื่อเห็นเช่นนั้นแบคกีจึงดันแกนร้อนที่เหลืออยู่อีกครึ่งเข้าไป เขา 

สอดพรวดเดียวจนสุด ก่อนจะถอนออกแล้วส่งกลับเข้าไปใหม่

“อ๊ะ อื้อ”

แบคกีตั้งใจจะลองขยับช้า  ๆ แต่พอได้เข้าไปในตัวจูวอนแล้ว เขาก็ทน 

ไม่ไหวอีกต่อไป

แบคกีหยุดไม่ได้ราวกับถูกบางอย่างเข้าครอบงำา เขาถอนแท่งร้อนออกมา 

จนสุดปลายก่อนจะดันเข้าไปใหม่อีกครั้ง  ขนลุกซู่ขึ้นมาตามแผ่นหลังทันที 

ที่ผนังแคบด้านในหดรัดแก่นกายราวกับจะบีบให้ขาดเป็นสองท่อน  แบคกี 

สั่นสะท้าน ปลดปล่อยเสียงครางแหบ  ๆ  ออกมาพร้อมกับสอดแท่งร้อนเข้าไป 

ลึกขึ้นกว่าเดิม

เขาทำาเช่นนี้ซำ้าไปซำ้ามาหลายครั้ง แม้ว่าช่องทางจะยังไม่ค่อยขยายมากขึ้น 

เท่าไรก็ตาม จูวอนแอ่นเอวขึ้นพร้อมกับหอบหายใจ จากนั้นปลุกเร้าตนเองด้วย 

การขยับมือรูดแกนขึ้นลง ส่วนแบคกีก็โยกเอวเร็วขึ้น เมื่อเขาสอดแกนกลาง 

และกระแทกเข้าไปตรงจุดหนึ่งซำ้า ๆ เอวของจูวอนก็กระดอนขึ้นทันที

เขาจับแขนของแบคกีทั้งที่ขาข้างหนึ่งยังคงพาดอยู่แล้วออกแรงดัน  



22

หมาป่าค้ำาบัลลังก์ 2

แม้พยายามจะถอยหนี  แต่แบคกีกลับไม่สนใจและกระแทกแก่นกายเข้ามา 

ลึกขึ้นเรื่อย ๆ 

“ฮา อ่า อื้อ”

เมื่อเห็นจูวอนกัดฟันเพื่อกลั้นเสียงครางอย่างยากเย็น แบคกีจึงโยกเอว 

รัวแรง

หัวของจูวอนผงะหงายไปด้านหลัง ขณะที่หน้าท้องของเขาขยับขึ้นลง 

อย่างรวดเร็ว แบคกีหายใจหอบแรงพร้อมกับสอดใส่แท่งร้อนเข้าไปในส่วนที่ลึก 

ที่สุด

ความเสียวซ่านที่เกิดขึ้นทำาให้สติของเขาไม่อยู่กับเนื้อกับตัว ดูเหมือนว่า 

จูวอนเองก็เช่นกัน

ความเร่าร้อนระอุขึ้นยิ่งกว่าครั้งไหน  ๆ  จนไม่สามารถหยุดได้ แบคกีจับ 

ขาทั้งสองข้างของจูวอนอ้ากว้างและยึดเอวของเขาไว้ เมื่อแท่งร้อนถูกสอดใส่ 

เข้ามาพร้อมกับการยึดกุมแน่นหนา ร่างกายของจูวอนก็กระตุกขึ้นลงทันที  

แก่นกายซึ่งขยับเข้าออกด้วยความเร็วทำาให้จูวอนต้องดึงหมอนมากัดแน่น

“...”

แบคกีเห็นเช่นนั้นจึงโยกเอวเข้าออกหนักหน่วงขึ้นกว่าเดิมราวกับสำาแดง 

พลัง ทำาเอาขาของจูวอนที่ถูกยกขึ้นหมดเรี่ยวแรงและหลุดร่วงลงทุกครั้งที่เขา 

ทำาเช่นนั้น

ขาซึ่งถูกแยกกว้างสั่นระริกขณะเดียวกับที่ร่างกายบิดเร่า  เขาพยายาม 

ยันศอกขึ้นมาอย่างยากลำาบากเพื่อขยับหนีในจังหวะที่ถูกดุนดันเข้ามา แต่สุดท้าย 

ก็ต้องแผ่ลงด้านหลังเมื่อแก่นกายยังคงกระแทกกระทั้นเข้ามาไม่หยุด

แบคกีรุกตามจูวอนที่ถูกดันขึ้นไปจนถึงหัวเตียง  จากนั้นจับขาเขาไว้ 

ข้างหนึ่งแล้วกดพับลงชิดกับหัวไหล่ ร่างของจูวอนสั่นสะท้านจากแรงกระแทก 

ของแก่นกายซึ่งถูกถอนออกครึ่งหนึ่งก่อนจะทะลวงเข้าไปลึก

“...”

เขากัดฟันแน่นและกลั้นเสียงครางไว้อย่างยากเย็น แต่ความเสียวซ่าน 

กลับถาโถมเข้ามาจนต้องจิกนิ้วเท้า

เหงื่อกาฬซึ่งอาบรดตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าไหลซึมเข้าไปในดวงตา เมื่อ 
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หัวสมองเริ่มว่างเปล่า เขาก็ไม่สามารถกลั้นเสียงครางไว้ได้อีกต่อไป ในตอน 

นั้นเองมือของแบคกีแตะลงบนแก้มจูวอน ขณะที่มืออีกข้างหนึ่งกุมใบหน้าซึ่งมี 

เส้นผมเปียกติดอยู่ จากนั้นค่อย ๆ เพิ่มแรงกดที่มือมากขึ้น

ต่างจากที่ผ่าน  ๆ  มา ตลอดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มความสัมพันธ์ จังหวะรัว 

เร็วของแบคกีไม่เคยแผ่วลงแม้แต่น้อย แต่คราวนี้เขากลับลูบใบหน้าทั้งที่ส่วนล่าง 

ยังสอดประสานกันอยู่ จูวอนรู้สึกได้ว่าเขามีบางสิ่งที่อยากจะพูดจึงลืมตาที่ปิดอยู ่

ขึ้นอย่างยากลำาบาก

เขาอยู่ในสภาพเหนื่อยล้ามากจริง ๆ 

ภาพที่จูวอนมองแบคกีดูเลือนราง ก่อนจะรู้สึกถึงความกระหายนำ้าที่ 

แผ่ซ่านไปทั่วลำาคอ จึงกลืนนำ้าลายที่เอ่ออยู่ในปากลงไป

“ความสัมพันธ์นี้จะยืนยาวต่อไปจนถึงเมื่อใด”

“...”

“เจ้าคิดว่าจะปิดบังไว้ได้ตลอดไปอย่างนั้นหรือ”

แบคกีคือชายหนุ่มที่จะได้เป็นหัวหน้าเผ่าหมาป่า ส่วนจูวอนคือองค์ชาย 

แห่งแคว้นเหนือ

ที่ป้อมปราการทางใต้ซึ่งตัดขาดจากส่วนอื่นนั้นพวกเขาสามารถทำาอะไร 

ก็ได้ อย่างน้อยตอนอยู่ที่นั่น ไม่ว่าจะทำาอะไรก็คงไม่มีใครรู้หากทั้งสองต่าง 

ปิดปากเงียบ ทว่าที่แห่งนี้คือแคว้นเหนือ จะเกิดอะไรขึ้นหากคนอื่นในวังรู้เรื่อง 

ทีพ่วกเขาแอบไดก้นัเชน่นี้ เนือ่งจากเปน็เรือ่งทีไ่มค่วรจะเกดิขึน้ จวูอนจงึพยายาม 

กลั้นเสียงไว้สุดชีวิต

หรือจะทำาให้จูวอนร้องเสียงหลงไปเลยดี

ขอเพียงแค่ทำาให้เจ้านี่ที่ขนาดตอนอยู่ที่ป้อมปราการทางใต้ยังมักจะกลั้น 

เสียงครางเอาไว้จนถึงวินาทีสุดท้ายร้องครวญครางออกมาอย่างเสียสติให้ได้...

ในขณะนั้นเอง ริมฝีปากของจูวอนก็เผยอออก เขาแลบลิ้นสีแดงออกมา 

เลียนิ้วโป้งซึ่งแตะอยู่บนริมฝีปาก

“...”

แม้จะเลียเพียงครั้งเดียว แต่มันกลับทำาให้แบคกีไม่สามารถคิดสิ่งใดต่อ 

ได้เลย
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หากจะพูดเหลวไหลเช่นนี้ไม่ต้องมาหาเขาตั้งแต่แรกก็ได้

เขาหยอกเย้ากับส่วนล่างของจูวอนพลางขยับเอวอย่างร้อนแรง พร้อมกับ 

คิดเรื่องเพ้อเจ้อไปด้วย

แบคกีสัมผัสผิวอันเนียนนุ่มและศีรษะของจูวอนซึ่งเล็กจนกุมด้วยฝ่ามือ 

เพียงข้างเดียวได้ ความร้อนชื้นที่สัมผัสได้จากด้านในฝ่ามือทำาให้เขาเงยหน้าขึ้น 

และหายใจออกมาเฮือกใหญ่

ในขณะเดียวกันก็ถอนแก่นกายที่สอดลึกอยู่ด้านในออกมา

ของเหลวเฉอะแฉะไหลออกมาจากช่องแคบของจูวอนตามแกนกลางที่ 

ถูกถอนออกอย่างไม่ทันตั้งตัว เมื่อจูวอนหอบหายใจเข้าไปพร้อมกับคู้ตัว แบคกี 

จึงรีบคว้าแขนเขาทันที

เขาจัดให้จูวอนนอนควำ่าหน้า จากนั้นจับสะโพกของเขายกสูงขึ้นอย่าง 

เป็นธรรมชาติ เนื่องจากเป็นท่าที่เคยทำากันมาหลายครั้งแล้ว จูวอนจึงงอเข่า 

และควำ่าหน้าลง ทันใดนั้นแกนกลางของแบคกีก็เสียบแทรกเข้ามาในท้องจูวอน 

ราวกับรออยู่

“...”

คราวนี้ก็เหมือนเคย จูวอนกำาผ้าห่มแน่นเพื่อกลั้นเสียงครางซึ่งเคลื่อน 

ขึ้นมาถึงลำาคอ

ถึงกระนั้น แบคกีรู้อยู่แล้วว่าจูวอนกลั้นเสียงครางมาโดยตลอด จึงยึด 

ร่างเขาและขยับโยกอย่างแรงเพื่อไม่ให้เขาคุมสติไว้ได้ มือข้างหนึ่งของแบคกี 

ซึ่งกำาลังสอดใส่ตัวตนเข้าไปทางด้านหลังของจูวอนราวกับหลงใหลผนังด้านใน 

ที่หดรัดแก่นกายไม่ยอมลดละยื่นมาด้านหน้าและกำาแท่งร้อนของจูวอนเอาไว้

ร่างจูวอนสะดุ้งอย่างแรงทันทีที่เขากดนิ้วหัวแม่มือลงบนส่วนปลายบาน 

ซึ่งแข็งตัวและมีของเหลวไหลซึมออกมา จูวอนบิดเร่าขณะพยายามดึงข้อมือ 

ของแบคกีที่แกล้งไม่ให้เขาปลดปล่อยมันออกมาได้ แต่กลับไร้ประโยชน์เพราะ 

เขายิ่งเพิ่มแรงที่กำาอยู่ให้มากขึ้น จูวอนจึงพ่นลมหายใจซึ่งหลุดออกมาเป็นห้วง 

ผ่านซี่ฟันที่กัด ศีรษะจูวอนหงายไปด้านหลังทันทีที่ท่อนล่างของแบคกีขยับ 

ขึ้นลงอย่างแรงขณะพาแก่นกายเข้าไปจนสุดโคน

ทุกครั้งที่มีการสอดใส่รุนแรง  จูวอนไม่รู้จะทำาเช่นไร  แต่ถึงอย่างไร 
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ก็ไม่มีช่องให้หลบเลี่ยงได้ ศีรษะของจูวอนผู้ถูกยึดเอวไว้แน่นโยกขึ้นลง ต้นขา 

ก็เกร็งทุกครั้งที่ช่องทางด้านหลังถูกกระแทกกระทั้นเข้ามา  ความเสียวซ่าน 

บริเวณแก่นกายซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกับความทรมานจากการที่ไม่สามารถปลดปล่อย 

ออกมาได้เพราะถูกครอบครองด้วยฝ่ามือของแบคกี ทำาให้จูวอนส่งเสียงคราง 

ออกมาเบา ๆ ขณะสั่นสะท้านไปทั้งตัว

ความร้อนแรงยิ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเขาเกร็งช่องทางด้านหลัง แต่แบคกีไม่สนใจ 

และสอดใส่แท่งร้อนเข้ามาไม่หยุดหย่อน จูวอนแทบเป็นบ้าทุกครั้งที่ช่องแคบ 

ด้านหลังถูกสอดแทรกด้วยแกนอันใหญ่โตและแข็งแกร่ง เขาพ่ายแพ้ให้กับความ 

เสียวซ่านซึ่งพุ่งขึ้นจนสติหลุด และจวนจะเปล่งเสียงครางออกมา

ริมฝีปากเผยอขึ้นอีกครั้งเมื่อแบคกีกระแทกเข้ามาอย่างรุนแรง แต่จูวอน 

ยังพยายามกลั้นเสียงครางเอาไว้ จนใบหน้าเปลี่ยนเป็นสีแดงและนำ้าลายกระเซ็น 

ออกมาจากฟันที่กัดแน่น

จากนั้นสิ่งต่าง ๆ ก็เกิดขึ้นซำ้าแล้วซำ้าเล่าเหมือนเคย

แต่ครั้งนี้ยาวนานและรุนแรงกว่าครั้งไหน ๆ เมื่อจูวอนที่หมดสติไปสักพัก 

ลืมตาขึ้น จึงเห็นว่าตนเองอยู่ในสภาพที่ถูกยกบั้นท้ายขึ้นและร่างกายท่อนบน 

ควำ่าอยู่บนเตียง

“...”

เขาสั่นสะท้านไปทั้งร่าง อารมณ์ที่ใกล้ถึงจุดสุดยอดเริ่มก่อตัวขึ้นอีกครั้ง 

เมื่อแก่นกายของแบคกีสอดแทรกเข้ามาลึก แต่ทางปลดปล่อยของเขากลับถูก 

ขัดขวางไว้จนสายตาเริ่มพร่ามัวและเต็มไปด้วยแสงระยิบระยับ ความเสียวซ่าน 

ซึ่งเกิดขึ้นจากการบังคับไม่ให้พุ่งกระฉูดออกมา ทำาให้แรงกัดที่ขากรรไกรของ 

จูวอนซึ่งสติดับวูบจนไม่สามารถหลุดพ้นจากตรงนั้นได้เริ่มคลายลง

เมื่อคิดว่าเขาน่าจะทนไม่ไหวอีกต่อไป แบคกีจึงกระแทกแกนกลางเข้าไป 

ลึกสุดกำาลัง จนริมฝีปากจูวอนเปิดออกได้ในที่สุด

“...อ๊า”

ในจังหวะที่สอดเข้าไปลึก  แบคกีรู้ ได้ว่าน่าจะใกล้ถึงเวลาที่ เขาต้อง 

ปลดปล่อยแล้ว

แบคกีที่นอนทับบนร่างจูวอนยกมือข้างหนึ่งขึ้นปิดปากเขาไว้ทันทีเมื่อ 
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บั้นท้ายของจูวอนแอ่นขึ้น ต้องขอบคุณที่เขาเอามือมาปิดปากไว้ราวกับรอจังหวะ 

อยู่ เสียงร้องจึงไม่สามารถเล็ดลอดออกมาได้

จากตอนแรกที่พยายามจะทำาให้เขาร้องเสียงหลงให้ได้  สุดท้ายกลับ 

กลายเป็นช่วยเขาปิดปากเสียอย่างนั้น จูวอนรู้สึกประหลาดใจจนหลุดหัวเราะ 

แห้ง  ๆ  ออกมา ทั้งที่อยู่ในสภาพสติเลือนรางและค่อย  ๆ  หลับตาลง ระหว่างนั้น 

แบคกีก็โยกเอวขึ้นลงก่อนจะปลดปล่อยทุกหยาดหยดในตัวจูวอน

และการมีอะไรกันอีกครั้งก็จบลงเช่นนี้

“...”

แม้ส่วนที่สอดประสานกันจะยังหลงเหลือความร้อนอยู่ แต่ภายในหัว 

ของเขาเริ่มเย็นลงทีละนิดแล้ว ระหว่างนั้นแบคกีก้มลงมองจูวอนที่หลับตาอยู่

แบคกีดูจูวอนนอนหายใจแรงอยู่ด้านล่าง ก่อนจะยกตัวขึ้นช้า แก่นกาย 

ที่สอดลึกยังคงมีขนาดใหญ่โตแม้จะปลดปล่อยไปแล้วก็ตาม เมื่อถอนมันออกมา 

จึงพอจะมองเห็นด้านในของช่องทางซึ่งโอบรัดตัวตนของเขามาโดยตลอด

ตอนนี้เขาสามารถมองมันได้โดยไม่รู้สึกอะไรแล้ว สอดเข้าไปข้างในนั้น 

อีกรอบดีไหมนะ แบคกีคิดขึ้นมา ก่อนจะใช้มือข้างหนึ่งกำาแท่งร้อนของตนเอง  

แต่แล้วก็เห็นแผ่นหลังของจูวอน

คิดไปเองหรือเปล่านะ ความรู้สึกซึ่งมีต่อแผ่นหลังเปลือยเปล่าของจูวอน 

ที่นอนควำ่าอยู่เปลี่ยนไปจากเมื่อก่อน

แบคกีรู้สึกว่ามันผอมบางอย่างไรชอบกล ขณะหรี่ตาลงข้างหนึ่ง จูวอน 

พยายามหยัดร่างอันหนักอึ้งขึ้นก่อนจะดึงผ้าห่มมาคลุมไหล่ตัวเอง การนอน 

ขดตัวพักผ่อนของเขาช่างดูเหนื่อยล้าเหลือเกิน

“...”

แบคกีมักจะลุกออกไปก่อนเสมอหลังจากเสร็จกิจ

แต่จู่  ๆ  เขาก็ยื่นมือออกไปเมื่อนึกขึ้นได้ว่าเคยดูแลจูวอนให้เรียบร้อย 

หลังจากที่มีอะไรกันครั้งล่าสุด จูวอนหันมามองข้างหลังทันทีที่เขาจับต้นแขน

จวูอนมกัจะจอ้งมองเขาดว้ยสายตาเชน่นัน้เสมอ บางทเีขาอาจจะรูส้กึแปลก 

ที่แบคกียังอยู่ แบคกีเองก็กำาลังมองดูแขนของจูวอนที่อยู่ในมือตน

นึกว่าคิดไปเอง แต่พอได้จับดูแล้วปรากฏว่ามันเป็นเช่นนั้นจริง ๆ ต้นแขน 



27

เนรือชีอน

ของจูวอนซูบผอมลงกว่าที่เขาจำาได้

“ทำาไมแขนถึงเป็นเช่นนี้”

“ช่วงนี้ไม่ค่อยอยากอาหารน่ะ”

“...”

หลังจากมาที่นี่ ยาโดเอาแต่ยัดอาหารใส่ปากไม่หยุดหย่อน เขาพูดว่า 

อาหารในวังไม่มีทางไม่อร่อย ขนาดผักที่วางไว้เพื่อประดับจานยังส่งกลิ่นหอม  

ก่อนจะฟาดเกลี้ยงจนแทบไม่จำาเป็นต้องล้างจาน

แบคกีเองก็คิดว่าอาหารในนี้ดีเยี่ยมทีเดียว แต่จูวอนกลับบอกว่ากินอะไร 

ไม่ลงทั้งที่มีอาหารอันโอชะวางอยู่ตรงหน้าอย่างนั้นหรือ แบคกีไม่เข้าใจสิ่งที่ตัวเอง 

เพิ่งได้ยิน ก่อนจะหันกลับไปมองแขนและมือของจูวอนที่วางอยู่บนเตียง

จู่  ๆ  ก็นึกถึงตอนที่ร่วมวงเหล้ากับคังโฮยอง คราวนั้นจูวอนแทบจะไม่กิน 

อะไรเลย ไม่ว่าจะเป็นเหล้าหรืออะไรก็ตาม เขาเห็นว่าจูวอนดื่มบ้างเล็กน้อย  

แต่สักพักก็ลุกพรวดออกไปพร้อมกับสีหน้าที่ดูไม่ค่อยสบายทันที

จูวอนน่าจะอยู่ในสภาวะอ่อนไหวต่อสิ่งกระตุ้นภายนอกทั้งหมด บางที 

เขาอาจจะรับประทานอาหารได้ลำาบากเพราะท้องไส้ปั่นป่วน

ณ  ตอนนี้แบคกีไม่สามารถล่วงรู้อารมณ์ความรู้สึกของจูวอนได้เลย ทั้งยัง 

ไม่อาจรู้ด้วยว่าเขาอดทนอยู่ที่นี่ด้วยเหตุผลใด

การอยู่เฉย ๆ ไม่ทำาอะไรเลยไม่ได้ช่วยให้ร่างกายรู้สึกสบายขึ้น ด้วยเหตุนี ้

เขาจึงมาหาและลงเอยด้วยการทำาอะไรเช่นนี้

แบคกีมองแก่นกายของตนเองที่ยังคงแข็งขึง  ก่อนจะขมวดคิ้วแล้ว 

ดึงหมอนมากดไว้บนนั้น

เขาครุ่นคิดว่าควรจัดการบางอย่างกับความสัมพันธ์ที่มีกับจูวอนดีหรือไม่  

ซึ่งที่ผ่านมาเขาไม่สามารถทำาได้แม้กระทั่งควบคุมความใคร่ของตนเอง

แบคกีรู้สึกถึงความขมปร่าภายในปากขณะพูดออกมาว่า

“ข้าได้ติดต่อกับชนเผ่าอื่น ๆ และบอกให้พวกเขามาที่เมืองหลวงแล้ว”

จูวอนหันหลังกลับมามองอีกครั้ง

เขาส่งสายตาถามว่าเจ้าหมายความว่าอย่างไร  แบคกีจึงเพิ่งนึกขึ้นได้ 

ตอนนั้น
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ที่จริงแล้วเขาไม่จำาเป็นต้องรายงานขั้นตอนนี้ เพราะเท่ากับว่านั่นเป็นการ 

ประกาศว่าเขาจะคอยหนุนหลังจูวอนเต็มที่

แบคกีซึ่งเคยตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้แล้วได้แต่ถอนหายใจออกมาสั้น ๆ 

ตอนแรกเขาเข้ามายังป้อมปราการทางใต้ตามคำากล่าวของหมอดูเฒ่าก็จริง  

แต่การที่เขายังอยู่เคียงข้างจูวอนมาจนถึงตอนนี้คือความคิดของเขาเองล้วน  ๆ  

ถึงขนาดพักอาศัยในที่เดียวกันกับจูวอนหลังจากเข้ามาในวังแห่งแคว้นเหนือ 

อย่างนี้ด้วย หากจะบอกว่าเผ่าหมาป่าไม่เกี่ยวข้องกับองค์ชายใหญ่ ใครเขาจะเชื่อ  

เรียกได้ว่าพวกเขาลงเรือลำาเดียวกันแล้ว

“หากตระกูลฮวาหรือตระกูลอื่น ๆ ก่อเรื่องขึ้น พวกเราจะคอยหนุนหลังเอง  

เพราะฉะนั้น...”

จูวอนแทรกขึ้นโดยที่แบคกียังไม่ทันได้พูดจบ

“เรื่องรัชทายาทข้าจะจัดการเอง เจ้าคอยช่วยหลังจากนั้นก็ได้”

“...”

แบคกีพูดไม่ออก

เขามองจูวอนด้วยสายตาเคร่งเครียด แต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือแววตา 

อันสงบนิ่ง

แบคกีคิดแต่เรื่องการแต่งตั้งจูวอนขึ้นเป็นรัชทายาทแห่งแคว้นเหนือเท่านั้น  

แต่คำาพูดของจูวอนทั้งในตอนนั้นและตอนนี้ดูเหมือนจะเล็งไปยังจุดที่สูงกว่านั้น 

อีกขั้น ซึ่งตำาแหน่งเหนือรัชทายาทแห่งแคว้นเหนือซึ่งเขาหมายปองอยู่นั้นมีเพียง 

ตำาแหน่งเดียว อย่างไรก็ตาม แบคกีไม่กล้าพูดอะไรออกไปและได้แต่ส่งสายตา 

กังวลให้เขา

จูวอนเบือนหน้าจากแบคกีเข้าหาแสงจันทร์สลัวซึ่งส่องลอดเข้ามาทาง 

กระดาษกรุประตู และจับจ้องไปทางนั้น จูวอนมองกลุ่มก้อนเล็ก  ๆ ซึ่งไม่รู้ว่า 

คือละอองฝุ่นที่ล่องลอยอยู่ในอากาศหรืออย่างอื่น ก่อนจะยกมือข้างหนึ่งขึ้น 

กดท้องน้อยของตัวเอง

แม้จะไม่มีกล้ามเป็นมัด  ๆ  แต่ร่างกายของจูวอนก็ถือว่าแข็งแรงกว่า 

ผู้ชายทั่วไป กล้ามเนื้อเล็ก ๆ  เหล่านั้นทำาให้มองแทบไม่ออกแม้ท้องจะป่องขึ้นมา 

ก็ตาม
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จูวอนพึมพำาเบา ๆ และวางมือทั้งสองข้างบนท้องขณะที่ยังไม่ได้สติ

“ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไป เจ้าไม่ต้องอยู่แต่ในที่พักก็ได้นะ ไม่สิ...”

จูวอนพูดต่อพร้อมกับออกแรงที่มือทั้งสองข้าง

“ข้าหมายถึงตั้งแต่รุ่งเช้า”

แบคกีคิดว่าเขาพูดอะไรไม่รู้เรื่อง แต่สิ่งที่เขาสงสัยก็คลี่คลายหลังจาก 

ตะวันขึ้น

ผู้มาเยือน   ณ   ตำาหนักที่จูวอนพักอาศัยอยู่คือบกจิน ซังกุงอาวุโสซึ่งคอยดูแล 

เจ้าเมืองอย่างใกล้ชิด

ซังกุงอาวุโสซึ่งมาถึงในขณะที่จูวอนกำาลังดื่มนำ้าอุ่นเพื่อช่วยย่อยหลังจาก 

รับประทานอาหารเช้าเสร็จแจ้งว่า เจ้าเมืองเรียกเขาไปเข้าพบและขอให้เขาตาม 

นางมา

เสียงเอะอะโวยวายด้านนอกทำาให้อูชุนที่จัดการธุระส่วนตัวเสร็จเรียบร้อย 

แล้วออกมาดูด้วยความสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น ก่อนจะกลั้นหายใจทันทีเมื่อเห็น 

บกจิน ยาโดที่ยังกินไม่เสร็จพลอยยื่นหน้าข้ามไหล่อูชุนมามองตามพลางกัด 

น่องไก่ไปด้วย

ตอนออกมาข้างนอก พวกเขาเห็นจูวอนกำาลังเดินตามหลังบกจินไป 

พร้อมกับโทชิ

“พวกเขาไปไหนกันหรือขอรับ”

ยาโดพึมพำาขณะที่กำาลังแทะกระดูก ก่อนจะชำาเลืองมองอูชุนซึ่งไม่ตอบ 

กลับสิ่งที่เขาถาม

สายตาของอูชุนไม่ได้จับจ้องไปที่จูวอน แต่เป็นหลังศีรษะของซังกุงอาวุโส  

ยาโดซึ่งเอาแต่จดจ่ออยู่กับเนื้อหรี่ตาลงพร้อมกับใช้ข้อศอกถองสีข้างอูชุนดังปัก  

อูชุนที่สะดุ้งตกใจจึงแสร้งหันไปมองด้านข้างอย่างแนบเนียนและทำาเหมือนไม่ได ้

มีอะไรอย่างที่อูชุนเห็นเมื่อสักครู่

“อะไรกัน นี่ท่านมีใจให้กับซังกุงคนนั้นจริง ๆ หรือขอรับ”

“พูดจาเพ้อเจ้อ”

อูชุนหันไปจ้องยาโดเขม็งหลังจากรีบชิงตัดบท
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ยาโดเอากระดูกน่องไก่กดเพดานปากไว้ เมื่อเห็นสายตาร้ายกาจซึ่งส่ง 

สัญญาณว่า ขืนยังพูดต่ออีกละก็ ข้าจะไม่ปล่อยเจ้าไว้แน่

แม้อยากจะแสร้งทำาเป็นไม่รู้ไม่ชี้ แต่เขาเห็นมันกับตาไปแล้วนี่สิ

การได้เห็นอูชุนตกหลุมรักผู้หญิงเป็นครั้งแรกเช่นนี้ทำาให้เขารู้สึกอยาก 

ขุดคุ้ย แต่หัวหน้ายังไม่ตื่น ยาโดไม่อยากส่งเสียงดังโดยไม่จำาเป็นจึงแสร้ง 

ทำาเป็นไม่รู้และกลับไปนั่งกินเหมือนเดิม

ยาโดนั่งลงบนเก้าอี้และก้มมองไก่ที่เหลืออยู่ครึ่งตัวด้วยความอยาก

จะกินดีหรือเหลือไว้ดี

นี่อาจเป็นเรื่องที่คนอื่นไม่ต้องมานั่งกลุ้มใจเช่นนี้ แต่ไม่ใช่สำาหรับยาโด  

ไมม่เีรือ่งไหนในโลกทีจ่ะหนกัหนาเท่านีอ้กีแลว้ ถา้ซดัคนเดยีวหมดกค็งจะรูส้กึผดิ 

ไม่น้อย แต่ถ้าหั่นเนื้อบาง  ๆ  ด้านในออกมากินล่ะ ยาโดคิดว่าแบบนั้นไม่น่าจะ 

เป็นปัญหาใหญ่ จึงหันมองรอบตัว

เขาเห็นแบคกีเดินออกมาจากด้านในช้า ๆ 

อ่า คงไม่ได้กินแล้วละ

“ท่านหัวหน้า ทำาไมถึงนอนดึกอย่างนี้ล่ะขอรับ รีบมากินก่อนที่จะเย็นชืด 

ไปมากกว่านี้เถอะขอรับ”

ยาโดยื่นไก่ครึ่งตัวที่เหมือนว่าเขาตั้งใจเหลือไว้ให้

แบคกีชำาเลืองมองแล้วเดินผ่านไปโดยไร้ซึ่งการตอบกลับใด  ๆ ก่อนจะมา 

ปักหลักอยู่ตรงช่องหน้าต่างที่เปิดอยู่และเหลือบตามองขึ้นด้านบน

ท้องฟ้าแจ่มใสเนื่องจากสายฝนที่ตกต่อเนื่องมานานหลายวันหยุดลงแล้ว

“เมื่อสักครู่นี้ท่านแม่ทัพสูงสุดออกไปข้างนอกขอรับ ไปกับซังกุงที่เคย 

มาหาหัวหน้าก่อนหน้านี้ขอรับ”

“...ซังกุงที่เป็นผู้ดูแลท่านเจ้าเมืองน่ะ”

“ถ้าอย่างนั้นคงจะถูกท่านเจ้าเมืองเรียกพบแต่เช้าสินะขอรับ”

มีธุระอะไรกันถึงได้เรียกไปหาตอนเวลาเช้าตรู่เช่นนี้

ดูจากสถานการณ์ขณะนี้คงไม่ใช่เรื่องเล็กแน่นอน จะต้องมีเรื่องอะไร 

บางอย่างถึงได้เรียกหา แบคกีตามไปสืบไม่ได้หรือ แน่นอนว่าพวกเขาไม่สามารถ 

ทำาได ้ แตแ่บคกเีปน็ถงึวา่ทีห่วัหนา้เผา่หมาปา่เชยีวนะ อชูนุเงยหนา้มองดว้ยสายตา 
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คาดหวังให้เขาตามไป แต่แบคกีก็ยังไม่ขยับเขยื้อน

สีหน้าและสายตาซึ่งมองออกไปด้านนอกพร้อมกับกอดอกนั้นดูสงบนิ่ง  

แบคกีกำาลังครุ่นคิดอยู่ใช่ไหมว่าควรจะทำาอย่างไรดี ถ้าเช่นนั้นก็อยากให้หัวหน้า 

บอกตนด้วย อย่างน้อยก็น่าจะพอช่วยได้สักนิด อูชุนคิดและกำาลังจะอ้าปากพูด  

แต่ก็มีเสียงครึกโครมดังขึ้นทางด้านหลังพอดี

คนที่จะทำาเช่นนี้ได้มีแค่คนเดียวเท่านั้น

อูชุนหน้าตึง ก่อนจะหันไปมองด้านหลัง

“อะไรอีกล่ะ”

ตรงชั้นวางของยาวซึ่งตั้งอยู่ข้างโต๊ะที่จัดวางอาหารเอาไว้ ยาโดพยายาม 

ดึงลิ้นชักอันหนึ่งออกมา แต่กลายเป็นว่าชั้นทั้งชั้นควำ่าลงมาแทน ระหว่างกิน 

ก็ควรจดจ่ออยู่กับการกินสิ ทำาไมต้องมือบอนให้เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นด้วย อูชุนคิด 

ขณะที่สีหน้าเขาดูน่ากลัวขึ้นมาทันควัน

เมื่อชั้นทั้งชั้นล้ม ข้าวของที่วางอยู่บนนั้นจึงหล่นระเนระนาดเต็มพื้น  

ยาโดเหงื่อแตกพลั่กเพราะไม่นึกว่ามันจะควำ่าลงมา

“อ่า ขออภัยขอรับ ข้าแค่อยากหั่นเนื้อไก่มากินนิดเดียว...”

“เจ้ากินอยู่คนเดียว เพราะฉะนั้นกินให้หมดไปเลยก็...”

แม้อยากจะพูดดีด้วย แต่ข้าวของซึ่งร่วงลงมาตรงหน้ายาโดที่นั่งยอง  ๆ  

อยู่มีมากมายจนเกิดเสียงเคร้งคร้างดังไปหมด ยาโดไหล่ตกและทำาหน้าบึ้งตึง 

เพราะไม่อยากฟังคำาต่อว่าต่อขาน ถึงแม้ว่าตนเองจะเป็นต้นเหตุก็ตาม เมื่อเห็น 

ภาพอันน่าอนาถใจแล้ว อูชุนยกมือข้างหนึ่งขึ้นกุมหน้าผากและเดินตรงไปทางนั้น  

เมื่อไปถึงหน้ายาโด อูชุนตบหัวเขาหนึ่งที ก่อนจะเริ่มลงมือเก็บกวาด

ยกชั้นขึ้นตั้งให้ดี จากนั้นจึงเก็บของที่กระจัดกระจายกลับไปวางไว้อย่าง 

ลวก  ๆ ตอนแรกเขาไม่ได้ตั้งใจดูด้วยซำ้าว่าของที่หล่นลงมาคืออะไร แต่สุดท้าย 

ก็ยกสิ่งหนึ่งซึ่งมีรูปร่างงดงามและเปล่งประกายโดดเด่นขึ้นมา มันคือพู่ประดับ 

ที่มีด้ายเส้นเล็กสีแดงถักห้อยลงมา

ช่างเป็นของที่ไม่เหมาะกับที่แห่งนี้เอาเสียเลย ไม่สิ บางทีที่นี่อาจจำาเป็น 

ต้องใช้ก็ได้ แต่แล้วจู่ ๆ ยาโดก็ทำาท่าเหมือนรู้จักของที่อยู่ในมืออูชุนนี้

“มันคือสิ่งนั้นไม่ใช่หรือขอรับ พวกผู้หญิงในหอนางโลมที่พวกเราเคยแอบ 
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ไปเที่ยวกันเมื่อก่อนใช้แขวนกัน”

ยาโดหุบปากทันทีหลังจากคุยโวแบบไม่ทันคิด

เขาได้ไปยังสถานที่ซึ่งเรียกว่าหอนางโลมเป็นครั้งแรกเพราะถูกพวกที่ 

แหย่ว่าจะพาไปเสียความบริสุทธิ์ลากไป ดูเหมือนบนหน้าอกของหญิงสาวรูปงาม 

จะมีพู่ประดับเล็ก ๆ เช่นนี้แขวนอยู่ ว่าแต่ทำาไมของแบบนี้ถึงมาอยู่ในห้องนี้กันล่ะ  

ที่ผ่านมายาโดรู้สึกได้ถึงความไม่เข้ากันบางอย่าง แต่แล้วสิ่งที่เขาเคยแสร้งทำา 

เป็นไม่รู้ก็เปิดเผยออกมาอีกครั้ง เขาจึงเหลือบไปมองแบคกี

แบคกีได้แต่ยืนดูสิ่งของที่อยู่ในมืออูชุนโดยไม่พูดอะไร

“ท่านแม่ทัพสูงสุดคังจูวอน มาถึงแล้วพ่ะย่ะค่ะ”

ประตูเปิดออกพร้อมกับที่ขันทีแจ้ง จูวอนจึงสามารถเดินเข้าไปในท้อง- 

พระโรงได้ ภายในนั้นไร้ผู้คน มีเพียงเจ้าเมืองแห่งแคว้นเหนือนั่งอยู่บนบัลลังก ์

สีแดงซึ่งตั้งอยู่เหนือบันไดด้านหน้า

สตรีบนบัลลังก์อันสง่างามที่มีลวดลายแกะสลักทองคำาล้อมขอบเก้าอี้ 

ดูเหนื่อยล้าไม่น้อย คังยูวอนวางข้อศอกบนพนักแขนและก้มหน้าลงบนฝ่ามือ 

ข้างหนึ่ง แม้จะเห็นว่าจูวอนเดินเข้ามาแล้วนางก็ไม่เอ่ยทักแต่อย่างใด

ท้องพระโรงว่างเปล่า ทั้งเงียบสงบและกว้างใหญ่

จูวอนต้องเดินต่อไปอีกสักพักกว่าจะมาถึงตรงหน้าเจ้าเมือง จากนั้นเขา 

ก็รวบสองมือเข้าด้วยกันเพื่อทำาความเคารพ

“ถวายบังคมท่านเจ้าเมืองแห่งแคว้นเหนือพ่ะย่ะค่ะ”

“เจ้าคิดอะไรอยู่”

ยูวอนเงยหน้าขึ้นราวกับรออยู่แล้ว

“เจ้าใช้เหล่าแม่ทัพที่เป็นคนของเจ้าเพื่อข่มขู่ข้าคนนี้น่ะหรือ”

ในเมื่อนางเริ่มเรื่องโดยไม่มีที่มาที่ไปเช่นนี้แล้วจะเข้าใจได้อย่างไรกัน

คนส่วนใหญ่คงยากที่จะเข้าใจ แต่ไม่ใช่กับจูวอน

เพิ่งผ่านไปไม่ถึงวัน แต่เรื่องนั้นกลับถึงหูท่านเจ้าเมืองแล้ว ทว่าเขาไม่ได้ 

มีความคิดที่จะปิดบังตั้งแต่แรกอยู่แล้ว จึงคิดว่าเหตุการณ์ตรงหน้านี้อาจเกิดขึ้น 

ได้และตอบกลับด้วยความสงบนิ่ง


