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S

au khi vào trong nhà trúc, Nhất Ngạn lập tức ngồi xuống một chiếc ghế

dựa bằng dây mây nhưng mới chỉ ngồi được một chút, đã đứng dậy đi lòng
vòng trong nhà, hết sờ đông rồi lại nhìn tây. Khi Nhất Ngạn động vào một món
đồ vật nào thì đều lập tức có mấy cặp mắt dõi theo chằm chằm.
Thanh Hà yên lặng đứng bên cạnh cậu, hình như không khí trong ngôi nhà
này... Không mấy nhiệt tình cho lắm.
Nhất Ngạn nhìn về phía cậu hai Kim: “Cậu hai, bao nhiêu năm qua tình cảm
giữa cháu và các cậu, dì đều rất thắm thiết, sao bây giờ cậu, dì lại không vui khi
nhìn thấy cháu như vậy?”
Vui cái đầu mày ấy!
Bốn người trong nhà đều run rẩy.
Thằng trời đánh này!
Thanh Hà lại càng thêm căng thẳng, trốn ra sau lưng Nhất Ngạn, cô kéo kéo
góc áo cậu, ra dấu cho cậu đàng hoàng một chút. Nụ cười trên mặt Nhất Ngạn
vẫn rất rực rỡ: “Cháu ở xa tới thăm cậu, dì mà mọi người lại dùng thái độ này
đối xử với cháu sao? Quá không niệm tình xưa rồi đó!”
“Cậu khinh! Lần này thằng nhóc chết tiệt cháu lại muốn làm gì? Đừng giả bộ
nữa, có gì thì cứ nói thẳng ra đi, đừng quanh co lòng vòng mãi, mệt lắm!” Cậu
hai Kim mất kiên nhẫn, lớn tiếng nói. Chỉ cần vừa nghĩ tới những chuyện thiếu
đạo đức thằng nhóc kia làm khi vừa tới đây thì ông ta bắt đầu cảm thấy sợ hãi.
Sợ tên nhóc này tâm tình không tốt lại muốn trả thù. Trước kia, ông ta đã nhịn
rất nhiều lần nhưng lần này thật sự không thể nhịn được nữa, ngay cả con công
mà ông ta thích nhất cũng bị nhổ sạch lông. Quả thật là...
Nhất Ngạn cười nói: “Lần này cháu tới đây là vì muốn giới thiệu một cuộc
giao dịch lớn cho cậu, dì.”
Tất cả nhìn Nhất Ngạn với vẻ nghi ngờ, hoàn toàn không tin lời cậu nói.
Nhất Ngạn nháy mắt vài cái: “Cậu, dì không tin cháu phải không? Nhưng lời
cháu nói toàn là sự thật. Lần này, cậu, dì đi với cháu gặp người đó rồi hoàn
thành cuộc giao dịch này thì đảm bảo về sau mọi chuyện đều sẽ xuôi chèo mát
mái, không ai dám quấy rối cậu, dì nữa.”
Bốn người đều nhất mực im lặng, rõ ràng không tin lời Nhất Ngạn nói.
Nhất Ngạn cúi đầu cười cười: “Xem ra cậu, dì vẫn không tin cháu nhưng từ
trước đến nay, cháu chưa bao giờ nói đùa về việc này. Người kia tiếng tăm lừng
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lẫy, không hề thua kém những người bá chủ một phương, vì vậy không cần lấy
lòng những kẻ thiếu tư cách như vậy. Hơn nữa, chúng ta đâu phải trộm cắp hay
chính khách nên đương nhiên không cần phải đến giành chỗ hay chiếm đất của
người ta, chúng ta chỉ đến kiếm tiền mà thôi.”
Tất nhiên, những người ở đây không dễ bị lừa gạt như vậy, hết thảy đều nghi
ngờ nhìn Nhất Ngạn nhưng cậu vẫn cười nói: “Cháu nói cho cậu, dì biết, lần
này không đi, nhất định về sau sẽ hối hận.”
“Sao phải hối hận?” Cậu hai Kim cười nhạt, hiển nhiên không tin lời Nhất
Ngạn.
Nhất Ngạn chắp tay sau lưng, đi được vài bước thì bỗng nhiên xoay người,
ánh mắt mang theo vẻ khó diễn tả bằng lời, nhìn chằm chằm cậu hai Kim, thẳng
đến khi cậu hai Kim cảm thấy da đầu lông tóc mình đều run lên: “Tại sao lại
nhìn cậu như vậy?”
Nhất Ngạn nói: “Cháu nhớ cậu, dì đã gây chuyện gì đó nên mới rời khỏi Vân
Nam, lén lút đến nơi này, còn quê quán thật sự thì ở huyện Phụng Hóa, Nam
Giang, trong nhà còn không ít người già và trẻ nhỏ, tính sơ sơ cũng bằng một
thôn. Nếu như trong nhà xảy ra chuyện gì đó mà cậu, dì ở bên ngoài lại không
về kịp thì phải làm thế nào mới tốt đây?”
“Mày đang uy hiếp cậu đúng không?” Cậu hai Kim đang nổi giận thì bị dì tư
ngăn lại, giọng nói có chút cứng ngắc: “Nhất định phải như vậy mới được sao?”
“Biện pháp tốt nhất chính là mọi người hợp tác với nhau, tất cả cùng có lợi,
việc này tốt cho tất cả mọi người, nếu không đồng ý...” Nhất Ngạn cười lạnh
liên tục: “Tính tình cháu như thế nào, cậu, dì rõ nhất, có cái gì mà cháu chưa
làm qua. Hôm nay cháu đã nói rõ ràng rồi, mọi người đừng ép cháu.”
Đầu tiên là ép buộc, sau đó lại thả mồi nhử, quả nhiên cậu ta cực kỳ vô sỉ.
Thanh Hà không muốn nhìn nữa, xoay người nhìn qua chỗ khác.
Bốn người kia xanh mặt đáp ứng.
Nhất Ngạn thấy vậy nhoẻn miệng cười, chớp mắt vỗ vai cậu hai Kim sau đó
lại cầm tay dì tư: “Cậu hai, dì tư, cháu biết mọi người đều là người trọng nghĩa,
sau này nhất định cháu sẽ cảm ơn mọi người.”
“Đừng đến nữa là lời cảm ơn tốt nhất rồi.” Cậu ba len lén nói thầm.
Chỉ cần động não suy nghĩ một chút là biết ngay Nhất Ngạn không thể nào
bảo họ đi một chuyến hàng đơn giản như vậy được, nhất định trong lòng thằng
nhóc này đang tính toán gì đó. Tên đại ca bị nó nhìn trúng đúng là xui xẻo.
Tiếp theo, mấy người bọn họ bàn bạc riêng với nhau còn Thanh Hà thì được
dì tư sắp xếp ở một căn phòng trống khác trong nhà trúc.
Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở của năm người.
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Vẻ mặt bốn người kia đều rất căng thẳng, duy mỗi Nhất Ngạn rất tự nhiên.
Cậu ngồi xuống ghế, uống một ngụm trà sau đó ngẩng đầu nhìn những người
còn lại: “Tất cả mọi người bày ra vẻ mặt cầu xin làm gì, giống như là vội về
chịu tang vậy. Lần đi hàng này là một cơ hội khó có được, nhất định sẽ thu
hoạch rất lớn. Xong lần này thì về sau cậu, dì không cần phải mạo hiểm nữa,
đảm bảo nửa đời sau cơm áo không lo.”
“Thằng nhóc này, càng lớn càng mạnh miệng.”
Đột nhiên có một tiếng động nhỏ vang lên, là do Nhất Ngạn đặt chén trà lên
trên bàn, cậu không nóng không lạnh nói: “Đây là thực lực!”
“Thực lực chó má!” Cậu hai Kim hừ một tiếng.
Nhất Ngạn cười khẽ: “Có vẻ cậu hai rất thích nói chuyện với cháu, nếu
không thích nghe nghiêm chỉnh, muốn kéo dài thời gian vậy thì cháu đành phải
nói chuyện với cậu vậy.”
“Thằng nhóc này, lúc nói chuyện đâu cần châm chọc như vậy...”
Nhất Ngạn nói: “Cháu không muốn nhiều lời, thật sự mà nói, đối tượng mà
cháu muốn mọi người đi hàng lần này là Triệu Gia Khôn. Nhưng không chỉ là
đi hàng, cháu còn muốn mọi người giúp cháu một chuyện quan trọng hơn.”
Nhất Ngạn đứng dậy đi tới nói nhỏ vài câu bên tai bọn họ nhưng lại khiến bọn
họ hết hồn.
Con bà nó, quá liều mạng rồi!
“Thằng nhóc họ Bạch này, cháu không muốn sống nữa hả? Chỉ cần một chút
xíu sai lầm thôi là cái mạng nhỏ của cháu sẽ phải để lại chỗ này. Cậu thấy cháu
làm cậu ấm của cháu không tốt hơn hả, sao cứ phải nhất định đến những nơi thế
này làm mấy chuyện đó?” Làm loại chuyện đó đã đành, sao lại còn muốn kéo
bọn họ xuống nước? Đây quả thực là phát điên mà. Triệu Gia Khôn này, mấy
người bọn họ đã nghe qua, đây chính là người khiến quân đội chính phủ và
những người đứng đầu các gia tộc lớn có thế lực nhức đầu không thôi. Trên
danh nghĩa hắn là doanh nhân nhưng làm cái gì, mua bán gì, tất cả mọi người
đều biết rõ cả.
Chẳng lẽ mấy người bọn họ là gà đất chó kiểng đi theo... chịu chết sao?
“Tại sao mọi người lại bày ra vẻ mặt xui xẻo như vậy, cháu đã hãm hại cậu,
dì bao giờ chưa?” Lúc Nhất Ngạn nói lời này thì mặt không đỏ, tim không đập
nhưng bốn người còn lại lại đỏ mặt thay cậu ta, thật đúng là muốn nhổ mấy bãi
nước miếng vào khuôn mặt đẹp trai kia.
Nhiệt độ ban đêm trong khe núi không cao.
Thanh Hà ngủ không được nên đứng dậy khoác thêm áo, đi tới mở cửa sổ ra.
Bên ngoài cửa sổ hiện ra một bầu trời sao chi chít sáng ngời, rất nổi bật trong
đêm đen. Gió đêm lành lạnh xua đi cảm giác khô nóng mấy ngày nay, khiến
trong người sảng khoái hơn rất nhiều.
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Thời khắc này trong lòng Thanh Hà rất thanh thản, thoải mái, đột nhiên một
bóng đen dốc ngược người xuất hiện bên ngoài cửa sổ, hai tay liên tục vẫy vẫy
với cô: “Tôi là quỷ, tôi là quỷ...”
“A...” Thanh Hà hoảng sợ, ngồi phịch xuống mặt đất.
Lúc cô bình tĩnh lại, bóng người ngoài cửa sổ vẫn đang lắc lư qua lại, chân
cố định ở thanh sắt bên trên, đợi cô nhìn thấy rõ khuôn mặt tuấn tú của Nhất
Ngạn thì cậu ta lập tức bò dậy: “Cậu làm cái gì vậy, tại sao lại dọa tôi?”
Nhất Ngạn ôm bụng cười ha hả, cả người rung rung giống như bàn đu dây
trong gió: “Em thích, em thích đấy, cô cấm được sao?”
“Cậu không cảm thấy mình quá đáng à?”
“Không thấy!”
“Bạch Nhất Ngạn, cậu là đồ xấu xa.”
“Cảm ơn đã khen.”
Thanh Hà tức giận, quay đầu về phía khác thì nhìn thấy một chiếc giày, cô
lập tức cầm lấy ném vào đầu cậu. Nhất Ngạn kêu lên một tiếng, lập tức xoay
người, dùng một tay chống vào cửa sổ sau đó nhảy vào phòng. Chiếc giày sượt
qua tóc cậu nhưng lại không hề chạm tới người cậu.
Thanh Hà không làm gì được Nhất Ngạn, chỉ có thể nhìn cậu không coi ai ra
gì đi qua đi lại trong phòng, nghiêng ngó cái này một chút, sờ sờ cái kia một tí,
cuối cùng chui vào trong chăn của cô, duỗi lưng cảm thán: “Thật là ấm áp, thật
là thoải mái!”
“Đây là chăn của tôi, cậu đi ra cho tôi, cậu thật không biết xấu hổ!” Thanh
Hà nắm chặt cổ áo Nhất Ngạn, muốn kéo cậu ra nhưng Nhất Ngạn lại nhắm
mắt, ngáp một cái sau đó xoay người, đưa mông về phía cô, rồi cứ như một con
gấu Koala dùng hai chân kẹp chăn cô ngủ. Thanh Hà tức giận đến đầu bốc khói,
lập tức túm lấy lỗ tai Nhất Ngạn, vặn một vòng.
Nhất Ngạn lập tức hét to: “Đừng bạo lực như vậy, đừng như vậy mà, cứu
với, mưu sát chồng...”
“Cậu nói bậy bạ gì đó?” Thanh Hà đẩy Nhất Ngạn ra.
Nhất Ngạn nằm trên giường, sau đó lấy hai tay chống giường, nâng nửa
người dậy, liếc nhìn cô: “Sao, điều em nói không phải là sự thật sao? Cô đã là
người phụ nữ của em, về sau chỉ có thể đi theo em, chó mèo gì đó mau quên đi,
nếu không, về sau gặp một lần là nướng một lần.”
Thanh Hà biết cậu đang chỉ cây dâu mắng cây hòe nên cầm lấy cánh tay cậu
mà cắn một phát nhưng Nhất Ngạn lại không có phản ứng, cô đành phải túm lấy
cậu: “Cậu mau đứng lên cho tôi, mau đứng lên cho tôi, đây là giường của tôi!
Cậu ra ngoài đi!”
www.vuilen.com

186

Tác Giả: Lý Mộ Tịch

BÁ ĐẠO YÊU EM

“Nếu cô đã vội vã như vậy thì ngủ cùng nhau đi, tất cả đều vui vẻ.” Nhất
Ngạn không hề xấu hổ ôm cô, khóa hai tay cô trong ngực mình, sau đó xoa bóp
mặt cô, vân vê thành đủ mọi hình dạng: “Y như con heo.”
“Cậu chết đi! Cậu mới là heo!”
“Heo bố mới xứng với heo mẹ, em không ngại đâu.”
Thanh Hà nói không lại nên chỉ có thể mặc kệ Nhất Ngạn, cô tức giận cắn
một cái lên cổ cậu. Lần này có thể là do quá đau nên Nhất Ngạn ngiêng người,
đè cô ở bên dưới: “Cô là cún à, động một chút lại cắn người!”
“Cậu là người hả, cậu là đồ súc sinh! Thả tôi ra! Mau buông ra!” Thanh Hà
hung ác trừng mắt nhìn Nhất Ngạn.
“Súc sinh?” Nhất Ngạn giận quá hóa cười, nghiến răng nói từ này: “Không
tệ, còn chưa có ai mắng em như vậy đâu, dù sao cô mắng cũng có chút thân
thiết vì cô là cô giáo của em, em là học trò nên không thể cãi lại, đành phải để
cô được lợi thôi. Tiếp đi, mắng thêm vài tiếng nữa đi, em thích nghe lắm.”
“Da mặt có thể dày đến trình độ như cậu quả thật là không dễ dàng.” Thanh
Hà cười lạnh.
Nhất Ngạn cười ha hả: “Đúng vậy, cô luôn khen em khiến em rất xấu hổ đó
nha.”
Thanh Hà thật sự không có cách nào, đành dịu giọng lại: “Xem như tôi cầu
xin cậu, van cậu thương xót tôi, cậu đi ra ngoài được không?”
Nhất Ngạn cười nhẹ nhàng sau đó lại bĩu môi nói: “Không được!”
Thanh Hà thật sự sắp khóc đến nơi rồi.

Chương 38

N

ăm, sáu ngày sau, Nhất Ngạn gặp lại Vương Thắng ở một chỗ nghỉ

chân. Hai bên đều không nói gì, chỉ hành động như bình thường, sau khi liên lạc
được với người của Triệu Gia Khôn thì tất cả lập tức vượt qua biên giới.
Sau khi xe jeep rời khỏi khu thương mại thì đi vào một con đường rừng. Vài
ngày sau đó, toàn thể mọi người đều ăn uống sinh hoạt ở trên xe khiến xương
cốt cả người Thanh Hà có chút rệu rã. Hiện giờ lại đang là mùa mưa, mỗi ngày
từ giữa trưa đến chạng vạng tối đều mưa xối xả như trút nước khiến những bãi
đất trống hai bên đường trở thành một bãi bùn lớn. Vì bọn họ đang ở trong rừng
nên gần như không nhìn thấy ánh mặt trời, chỉ thấy những vệt sáng nhỏ lốm
đốm qua khe hở giữa những phiến lá, thỉnh thoảng chiếu lên thân xe.
“Qua vùng này, chạy thêm khoảng nửa giờ nữa thì sẽ đến nơi.” Người nói
chuyện là một thanh niên ngăm đen, cường tráng tên là Lý Đức, ước chừng hai
mươi tuổi, là người dẫn đường do Triệu Gia Khôn phái tới.
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Vương Thắng hỏi: “Gần đây mọi chuyện của anh Khôn đều tốt cả chứ?”
“Tốt, sao có thể không tốt được.” Lý Đức cười cười: “Lúc trước vừa mới
chiếm được một ngọn núi khác, đoạt được một nhà xưởng quân đội sau đó phát
hiện nhiều hầm trú ẩn, xem như đền bù thiệt hại mấy tháng trước, hơn nữa lại
còn được lợi. Mấy ngày nữa là sinh nhật cô chủ, ông chủ rất vui vẻ.”
“Cô chủ đã trở lại?” Vương Thắng có chút nghi hoặc. Từ lúc hắn đi theo
Triệu Gia Khôn thì chưa từng gặp qua cô gái này, hắn nghe nói cô ta vẫn luôn đi
hàng ở bên ngoài, khoảng thời gian trước còn đi Âu Châu.
Hầu hết mỗi năm các thế lực ở khắp nơi đều bán đạn dược, súng ống và
thuốc phiện ra nước ngoài, hơn nữa nơi này là nơi trao đổi chính nhưng dù sao
loại mua bán này cũng không thể phơi bày ra ánh sáng, không được pháp luật
chấp nhận. Mấy năm trở lại đây, chính phủ được Liên Hợp Quốc giúp đỡ nên
không mắt nhắm mắt mở giống như trước đây, càng ngày càng siết chặt, vì vậy
hoàn toàn không thể làm ăn lớn được, bị bắt giam hoặc tịch thu hàng là chuyện
rất bình thường. Vài tháng trước, Triệu Gia Khôn có một chuyến hàng bị chặn
lại ở cửa khẩu Y qua nước Z, tổn thất rất nghiêm trọng.
Lý Đức nói: “Có mang hàng theo không? Nếu xảy ra chuyện gì chỉ sợ không
thể bàn bạc tốt được.”
“Tôi làm việc, anh Khôn còn lo lắng sao?”
Lúc Lý Đức hỏi câu này thì hoàn toàn không nhìn Nhất Ngạn và Thanh Hà
tựa như không hề chú ý đến bọn họ. Thanh Hà nắm chặt tay Nhất Ngạn, khi
nghĩ đến chút nữa mình sẽ đến nơi nào, gặp người nào thì trong lòng lập tức
căng thẳng. Nhất Ngạn vuốt tóc cô như đang vuốt ve thú cưng mà mình yêu
thích nhất nhưng Thanh Hà lại không hề có cảm giác được trấn an.
Địa hình của con đường dần dần cao hơn, xe jeep đang đi lên núi, rừng cũng
không còn rậm rạp như trước nữa. Lúc này trong tầm mắt bọn họ xuất hiện một
mảnh đất khá bằng phẳng ngay giữa sườn núi có vẻ là bị san bằng, cây cối ở đó
tương đối thưa thớt. Mảnh đất này dựa vào núi, phía sau là một dòng suối nhỏ
chảy từ đỉnh núi xuống dưới. Trên mảnh đất bằng phảng đó là một thôn xóm
không lớn không nhỏ, nhà ở đây đều được xây cao hơn mặt đất hai ba mét, thậm
chí có những ngôi nhà xây ở trên vách núi cheo leo, cửa sổ được mở ra, có thể
nhìn thấy chuông gió đang đung đưa ở giữa nhà.
Một bà cụ quấn váy màu đỏ nắm tay Thanh Hà, dẫn cô vòng qua xóm nhỏ
đến một khe núi phía sau. Nếu phía trước có rất nhiều nhà thì nơi này tương đối
vắng vẻ. Cửa vào ở núi đá phía đông nam, nước chảy ào ào từ trên xuống tạo
thành một cái rèm nước trước cửa động, đá ở trước cửa động bị nước dội ướt
đẫm... Mặc dù to nhỏ không đều nhưng tất cả đều trơn láng.
Khe núi nhỏ hẹp dần dần rộng ra, sau khi ra khỏi hang động kia, đập vào mắt
cô là một vùng đất bằng phẳng không nhìn thấy điểm cuối, hoa anh túc đỏ như
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máu đang múa trong gió, trong không khí lan tỏa một mùi hương ngọt ngấy đến
kì lạ.
Thanh Hà không nhịn được nhíu mày, cô cực kì không thoải mái với thứ mùi
này.
Ở rìa của vùng trồng cây thuốc phiện có một mảnh đất trống, chỉ là cỏ dại ở
đó có chút cao, ở đó có mấy căn nhà trúc màu xanh, nền nhà cao hơn mặt đất
hai mét, quay lưng về phía rừng núi rậm rạp.
Thanh Hà bị dẫn vào một căn nhà trong số đó.
Mấy ngày sau, cô đều không nhìn thấy Nhất Ngạn, trong những ngày này
cuộc sống hàng ngày của cô đều do bà cụ kia trông nom. Trong phòng có đồ
dùng cá nhân, đối diện với cửa sổ sau nhà có một vách đá lồi ra, lúc nào cũng có
nước chảy xuống từ đó, Thanh Hà dùng nó để rửa mặt và tắm rửa. Sáng trưa tối
bà cụ sẽ mang đồ ăn tới cho Thanh Hà, cô chỉ có mỗi việc ăn mà thôi.
Không biết tại sao, trong lòng Thanh Hà luôn có cảm giác trống rỗng, vắng
vẻ. Lúc Nhất Ngạn ở bên cạnh, cô luôn cảm thấy cậu quá quấn người, rất phiền
phức, cô ước gì cậu biến mất ngay lập tức nhưng bây giờ chỉ còn một mình thì
cô lại thấy cô đơn. Vào những lúc đêm khuya thanh vắng, cô không có người
nào để nói chuyện cả. Thông tin liên lạc ở nơi này không tốt, cô cũng không thể
gọi điện thoại đi đâu được.
Dường như toàn bộ thế giới chỉ còn lại một mình cô, cô độc, vắng vẻ.
Thậm chí Thanh Hà còn có suy nghĩ, có phải Nhất Ngạn không quan tâm
đến cô nữa không, tại sao đã nhiều ngày như vậy mà không đến thăm cô?
Cô không ngờ chính mình cũng lo được lo mất như vậy. Thì ra cô cũng
không khác gì những phụ nữ khác cả. Cô thích Nhất Ngạn sao? Đây có coi như
là thích không?
Trong đêm khuya, gió rất lạnh nhưng Thanh Hà không đóng cửa sổ, cứ để
mặc gió lạnh thổi từ bên ngoài vào; cô nằm trên giường gỗ lớn, quấn chăn
quanh người nhưng làm thế nào cũng cảm thấy lạnh cả.
Vì sức khỏe nên Thanh Hà đành phải đứng dậy, mang dép lê, ôm vai đi đóng
cửa sổ lại. Lúc cô đến bên cửa sổ thì có một cơn gió lạnh lẽo thổi vào làm toàn
thân cô nổi da gà, Thanh Hà vội vàng đóng cửa sổ, đi nhanh về phía giường.
Ngay khi cô chui vào trong ổ chăn ấm áp thì chạm phải một thân thể ấm áp.
Thanh Hà run lên, chưa kịp phản ứng thì đã được Nhất Ngạn ôm vào lòng, hơi
thở ấm áp phả lên gáy cô mang theo mùi rượu mà cô rất ghét, dường như cậu
chưa dùng hết sức nhưng lại khóa chặt cô vào vòm ngực của mình.
“Nhớ em không, vợ yêu?” Nhất Ngạn cúi đầu cười hai tiếng, hôn lên mặt cô
một cái thật kêu rồi vươn tay ra sờ bắp đùi cô.
“Đừng chạm vào tôi!” Thanh Hà cũng bị giọng nói của mình dọa cho hết
hồn.
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Nhất Ngạn giật mình: “Cô lại tức giận gì đấy? Trong khoảng thời gian này
em bề bộn nhiều việc cho nên không có thời gian tới thăm cô, ngoan, để cho em
hôn mấy cái nào.”
“Ai cần cậu tới thăm, tôi rất tốt!” Thanh Hà mạnh miệng.
Nhất Ngạn cười, ôm chặt cô hơn: “Vốn em không quá chắc chắn nhưng hiện
tại đã hoàn toàn hiểu rõ rồi, cô là một con hồ ly nhỏ miệng nói một đằng bụng
nghĩ một nẻo, một con hồ ly tinh nhỏ...” Nhất Ngạn xoay người đè cô xuống,
sau đó chậm rãi cúi người, chóp mũi cậu đụng vào chóp mũi cô làm dấy lên cảm
giác ấm áp giữa đêm lạnh lẽo.
Thanh Hà bất giác run rẩy, cô ngẩng đầu nhìn Nhất Ngạn.
Trong bóng đêm, ánh mắt Nhất Ngạn sáng ngời như hai viên bảo thạch lấp
lánh, đôi mắt cậu ánh lên ảnh ngược của cô.
“Em thật sự rất bận.” Nhất Ngạn nhéo mũi cô như dỗ dành một con mèo
nhỏ.
Nhưng Thanh Hà lại không muốn cậu được như ý, vô thức nói: “Vội vàng
tạo mối quan hệ với quân trộm cướp sau đó gian dâm, bắt người cướp của, giết
người phóng hỏa hả?”
“Gian dâm, bắt người cướp của, giết người phóng hỏa?” Nhất Ngạn cười
nhạo, nâng cằm cô lên, hừ lạnh một tiếng: “Đúng vậy, cô nói rất đúng nhưng
hiện tại em không muốn giết người phóng hỏa, cũng không muốn bắt người
cướp của, chỉ muốn gian dâm mà thôi.” Nhất Ngạn gần như thô bạo mở hai
chân cô ra, sau đó kéo chăn che kín hai người.
Trong bóng đêm, các giác quan của Thanh Hà trở nên nhạy bén hơn, va
chạm càng trở nên mạnh bạo hơn. Cả người Thanh Hà dần dần không còn sức
lực, hai chân trắng nõn cong lên, vòng qua eo Nhất Ngạn. Đột nhiên có tiếng
“sột soạt” vang lên rồi quần áo bị vứt ra khỏi chăn. Nhất Ngạn đè lên người
Thanh Hà, lồng ngực mạnh mẽ, rộng lớn áp sát người cô, cây gậy nóng rẫy,
cứng ngắc đặt ở nơi mềm mại giữa hai bắp đùi cô, sau đó ma sát vài cái, chờ nơi
đó trở nên ướt át thì đâm mạnh vào.
Thanh Hà rên lên một tiếng, hai tay ôm chặt lấy Nhất Ngạn, để lại những vết
cào thật dài trên lưng cậu như thể làm vậy có thể xua tan bất an trong lòng cô.
Thân thể truyền đến cảm giác trướng đau, bất kể là đâm vào hay là va chạm đều
khiến cô như bị nghiền nát, xuyên thủng, cả người không còn một chút sức lực
nào cả khiến Thanh Hà tức giận cắn vào vai Nhất Ngạn.
Thanh Hà không thể nói rõ cô dễ chịu hay là khó chịu, cô nức nở nói lung
tung, hai mắt hồng hồng.
Nhất Ngạn vuốt ve khuôn mặt cô sau đó rời khỏi người cô, Thanh Hà không
để ý tới cậu, quay đầu sang chỗ khác.
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“Lại còn làm nũng nữa.” Nhất Ngạn cười khẽ, ma sát thứ cứng rắn kia vài
cái sau đó nhanh chóng đâm mạnh vào cửa động vẫn còn đang co rút kia. Hai
chân Thanh Hà co quắp lại, nức nở xin tha, sau đó ôm eo Nhất Ngạn thở hổn
hển, cả người tựa như hóa thành một vũng nước.
Cô siết chặt làm mỗi lần Nhất Ngạn ra vào đều hết sức khó khăn. Cậu dứt
khoát kéo chăn xuống, lật cô lại rồi đi vào từ phía sau. Tiếp đó lại kéo cô xuống
giường, ôm lấy eo cô ra sức va chạm. Thanh Hà quỳ sấp ở bên giường, hai tay
chống mép giường, chịu đựng sự va chạm liên tục của Nhất Ngạn, càng lúc
càng nhiều giọt sương từ cửa động bí mật chảy xuống.
Nhất Ngạn ôm eo Thanh Hà va chạm đến chỗ sâu nhất, hai người cùng run
rẩy, sau đó cậu rót tất cả vào trong thân thể cô.
Cuối cùng Thanh Hà kiệt sức, ngất xỉu trong lòng cậu.
Nhất Ngạn ôm cô ngủ suốt một buổi tối, cậu cảm thấy những mệt mỏi trong
mấy ngày này đều biến mất.
Ánh bình minh ấm áp chiếu sáng cả khe núi, Thanh Hà và Nhất Ngạn vẫn
còn trên giường chưa thức dậy. Cô nằm trong lòng Nhất Ngạn, gò má kề sát vào
ngực cậu, ngón tay vẽ vòng tròn lên trên ngực Nhất Ngạn. Nhất Ngạn vuốt tóc
cô, yêu thương nói: “Nếu vẽ tiếp xuống dưới, em sẽ cảm thấy rằng cô đang nghĩ
tối hôm qua vẫn chưa đủ, định làm thêm mấy lần nữa đấy.”
Thanh Hà vội vàng thu tay lại, hừ nhẹ vài tiếng.
Mặc dù Thanh Hà tỏ vẻ khinh thường nhưng Nhất Ngạn lại rất sung sướng,
cậu vỗ mấy cái vào hai bờ mông của Thanh Hà, tận hưởng cảm giác căng tròn,
co dãn. Thanh Hà tức giận, lập tức dùng tay đánh Nhất Ngạn còn cậu thì để mặc
cho cô đánh vì dù sao cũng không đau. Đến khi Thanh Hà đánh mệt thì Nhất
Ngạn ôm chặt lấy cô vào ngực mình, nói: “Em thật sự có chuyện, chờ em xử lý
xong chuyện bên này em sẽ dẫn cô về nhà, đến gặp người nhà em.”
“Ai muốn đi gặp người nhà của cậu! Không biết xấu hổ!” Tuy nói vậy nhưng
hai gò má Thanh Hà lại ửng hồng.
Nhất Ngạn cười cười, nhéo cái mũi cô: “Thật sự không đi với em sao? Mẹ
em rất tốt, đến lúc đó cô đừng có hối hận.”
Lúc này, đương nhiên Thanh Hà không thèm để ý tới cậu. Nhất Ngạn nằm ở
phía sau cười to, vỗ giường khiến mặt cô đỏ tới mang tai.
Đến giữa trưa, Nhất Ngạn mặc quần áo vào rồi hôn lên trán cô: “Em đi ra
ngoài một chút, cô phải ngoan đấy.”
Thanh Hà gật đầu, cô không biết rốt cuộc cậu muốn làm gì, dù cho trong
lòng cô không nỡ nhưng cũng không định thể hiện ra ngoài. Nhất Ngạn luôn
luôn lạc quan, mạnh mẽ giống như cậu chẳng buồn bao giờ, không có chuyện gì
không làm được. Trong lòng Thanh Hà rất mâu thuẫn, không biết mình nên hay
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không nên tin Nhất Ngạn. Rốt cuộc là cậu muốn làm chuyện gì, sau khi cô biết,
liệu cô có thể chấp nhận được không?
Sau khi biết thì thế nào, cô có thể từ chối Nhất Ngạn sao?
Thanh Hà suy nghĩ rất nhiều, đứng thừ người bên cửa sổ.
Sau buổi trưa, trời lại đổ mưa khiến khe núi bị bao phủ bởi một lớp sương
mù.
Bà cụ dẫn theo vài cô gái chăm sóc mấy cây anh túc ở phía sau, trên đầu bọn
họ che lá chuối, tiếng cười của bọn họ truyền đi rất xa, Thanh Hà ở trong nhà
trúc vẫn có thể nghe thấy.
Bọn họ vô tư vô lự như vậy khiến trong lòng Thanh Hà sinh ra một chút hâm
mộ.
Lúc chạng vạng, vài người mặc áo vải bố đến đấy, eo giắt súng, tên cầm đầu
trên mặt có vết sẹo, nhìn có vẻ không phải là người thích nói thích cười. Hắn ta
dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn Thanh Hà từ trên xuống dưới một lượt, sau đó nói:
“Tối nay có lửa trại rất lớn, bất kỳ ai cũng phải tham gia.”
Thanh Hà đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, lúc này có hai phụ nữ đi
lên, một người trong đó cầm một cái khay, bên trên có trang sức bằng bạc và
một chiếc váy màu tím.
“Tránh ra, không được đụng vào tôi!” Thanh Hà lui lại mấy bước, cảnh giác
nhìn bọn họ.
Mấy người đàn ông tỏ vẻ mất kiên nhẫn, đang muốn gọi người bắt cô lại thì
Nhất Ngạn từ ngoài cửa đi vào nói với bọn họ vài câu. Sau đó hai người phụ nữ
để cái khay lại, khom người lui ra ngoài. Mấy người đàn ông kia cũng đi nốt.
Thanh Hà nghi ngờ nhìn Nhất Ngạn: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Nhất Ngạn sờ đầu cô, nụ cười rất thoải mái: “Không có gì, chỉ là một buổi
tiệc thôi, cô thay xong quần áo thì theo em ra ngoài. Ngoan, mau thay đi.”
Thanh Hà nhìn Nhất Ngạn vài lần, sau đó vào phòng thay quần áo.
Rõ ràng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Nếu như chỉ là một buổi tiệc
không quan trọng thì tại sao tất cả mọi người đều phải có mặt? Mấy người đàn
ông và hai người phụ nữ không thể nào nghe lời Nhất Ngạn như vậy được, rất
có thể những người này là do một người có thế lực nào đó phái tới nhưng tại sao
người này cứ nhất định muốn Nhất Ngạn dẫn cô ra ngoài?
Đến đây Thanh Hà nhận ra rằng, trong mấy ngày này Nhất Ngạn cũng không
phải là quá tốt.
Bữa tiệc được tổ chức trên đỉnh núi, ở một mảnh đất trống rộng lớn, tại đó có
rất nhiều người cầm đuốc, trên mặt bôi màu, vận những bộ đồ màu sắc rực rỡ,
nhảy múa vòng tròn. Trong số đó có cả mấy vũ nữ mặc đồ hở hang, nhảy những
điệu múa của người bản địa, tiếng nhạc khá to làm lỗ tai Thanh Hà đau nhức.
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Thanh Hà ngoan ngoãn ngồi quỳ ở bên cạnh Nhất Ngạn, ánh mắt lại âm
thầm dò xét chung quanh.
Mặc dù đây là một bữa tiệc lộn xộn nhưng vị trí lại được sắp xếp rõ ràng. Vị
trí ngồi được sắp xếp theo thân phận từ cao đến thấp. Đứng đầu chính là một
người đàn ông cao lớn vạm vỡ, gương mặt chữ quốc, có vẻ nghiêm túc, cẩn
thận, lúc này hắn đang giơ ly rượu với mọi người.
Có lúc Nhất Ngạn cũng sẽ góp vui nhưng tay vẫn đặt lên eo cô.
Qua ba lượt rượu, cuối cùng người đứng đầu cũng đi xuống mời rượu mọi
người, Nhất Ngạn đứng dậy cụng rượu với hắn ta sau đó dùng ngôn ngữ kì lạ
nói gì đó mà Thanh Hà hoàn toàn không hiểu. Cô chỉ biết chắc người này là
Triệu Gia Khôn, trước đó cô đã nghe Nhất Ngạn và Vương Thắng nhắc tới hắn.
Hai người nói chuyện rất vui vẻ, cuối cùng Triệu Gia Khôn còn nắm chặt tay
Nhất Ngạn, dùng thứ tiếng Trung sứt sẹo nói: “Trường Giang sóng sau đè sóng
trước.”
Nhất Ngạn cười cười, quay về chỗ ngồi, ôm lấy Thanh Hà và nói nhỏ bên tai
cô: “Sóng trước chết ở trên bờ cát.”
Suýt chút nữa Thanh Hà đã bật cười, nhưng cô hiểu được trong trường hợp
này không thích hợp nên đã cố gắng kìm chế.
“Mẹ là người Trung Quốc nhưng cả một câu tiếng Trung cũng nói không
được. Kiến thức nửa vời còn muốn khoe khoang, haiiiz...” Nhất Ngạn thở dài,
Thanh Hà nghe ra được sự khinh thường trong lời nói của cậu.
Không biết bọn họ đã thống nhất chuyện gì mà lúc sau nói chuyện rất hòa
hợp, ít nhất là ngoài mặt rất vui vẻ.
Thỉnh thoảng ánh mắt của Triệu Gia Khôn lại đảo qua người cô khiến Thanh
Hà không rét mà run.
Nhưng vẻ mặt Nhất Ngạn lại rất tự nhiên.
Dường như cô chính là lợi thế để uy hiếp Nhất Ngạn, hình như Thanh Hà đã
nhận ra được mấu chốt trong vấn đề.
Sau khi trở về, Nhất Ngạn bảo cô thu dọn đồ đạc làm Thanh Hà có chút khó
hiểu: “Dù thế nào thì hẳn cậu phải nói cho tôi biết kế tiếp chúng ta sẽ đi đâu
chứ?”
Nhất Ngạn cười cười nhưng vẻ mặt lại có chút lạnh lẽo: “Hắn ta vừa đề
phòng em nhưng cũng muốn thử năng lực của em cho nên bảo em đi làm một
chuyện. Nếu thắng thì có thể mang lại lợi ích, thể diện cho hắn, nếu thua thì có
thể trừ khử em, cắt đứt mối hợp tác không chắc chắn này, có thể nói là một mũi
tên trúng hai con nhạn.”
Thanh Hà khiếp sợ nhìn Nhất Ngạn: “Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?”
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Nhất Ngạn cười xấu xa, hôn lên môi cô một cái sau đó nhéo chóp mũi cô:
“Nhìn vẻ mặt hưng phấn của cô không phải là đang ước em nhanh chết đấy
chứ? Em đã nói với cô rồi đấy, chuẩn bị rồi đi cùng với em.”
“Tôi ước cậu chết bao giờ?” Thanh Hà rất tức giận.
Nhất Ngạn lại cười cười: “Xem ra là không muốn em chết.”
“Toàn nói chuyện không đứng đắn!”
“Không đứng đắn mới tốt, nếu như nghiêm chỉnh thì sao có thể có được cô
gái xinh đẹp như cô.” Nhất Ngạn kéo cô lên giường, đè lên người cô, vươn tay
vén váy cô lên.
Thanh Hà giữ tay cậu lại nói: “Được rồi, đừng làm loạn nữa, hôm nay tôi
mệt chết đi được. Hơn nữa ngày mai chúng ta sẽ phải đi xa, không nên nghỉ
ngơi lấy sức sao?”
“Chỉ cần làm thì em sẽ thoải mái.”
Thanh Hà thở mạnh, nắm tay lại đập lên người cậu, lúc này Nhất Ngạn mới
bớt phóng túng lại, chỉ ôm cô hôn một lát mà thôi.

Chương 39

B

a ngày sau, bọn họ đến làng du lịch tại một thị trấn nhỏ ở vùng duyên hải

phía Đông.
Làng du lịch này xây cao hơn địa hình chung quanh, phía Nam là biển rộng
mênh mông, đứng ở trên nhìn xuống sẽ thấy sóng biển cuồn cuộn, tung lên lớp
bọt trắng xóa, đánh sâu vào trong bờ. Mới vừa rồi, bãi cát còn khô ráo thì ngay
lập tức bị thấm ướt, sau đó chuyển thành màu nâu sẫm làm cho nó có chút ảm
đạm dưới ánh mặt trời.
Thanh Hà tựa bên cửa sổ căn biệt thự, trên người khoác chiếc áo ngủ. Lúc
này có vài người đang ngồi dưới gốc dừa vá lưới đánh cá, trên bờ biển có mấy
đứa trẻ đang chơi đùa. Lúc Thanh Hà thấy bọn họ thì trên mặt bất giác nở nụ
cười.
“Đang nhìn gì vậy?” Lúc này Nhất Ngạn đã bưng sữa tươi và bánh mì trở về
phòng.
“Không có gì.” Thanh Hà buông màn tơ xuống.
Nhất Ngạn kéo cô đến bên ghế mây, bắt cô nằm xuống sau đó xé bánh mì
đưa đến bên miệng cô: “A...”
“Nhất Ngạn, tôi không phải là con nít.”
Nhất Ngạn nhân lúc cô mở lời thì đút bánh mì vào trong miệng cô: “Thật
ngoan, ăn thêm một chút nữa.” Cậu cười vui vẻ sau đó lại đút bánh mì cho cô
rồi đến sữa tươi.
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Thanh Hà thấy vậy thì có chút nghi ngờ hỏi: “Cậu không đi gặp những người
kia sao, có nhìn thấy ai hay không?”
Nhất Ngạn lắc lắc đầu: “Còn phách lối hơn cả em nữa, ngay cả cái bóng
cũng không thấy nữa là.”
“Là chuyện gì vậy?” Thanh Hà luôn cảm thấy trong lòng rất bất an.
Nhất Ngạn nói: “Đương nhiên không phải là chuyện gì tốt, nếu không sao
tiền cược có thể lớn như vậy được.” Cậu cười lạnh một tiếng rồi không nói thêm
gì, chỉ tiếp tục đút Thanh Hà ăn bánh mì. Lần này không chỉ có một thế lực tới
nơi này mà còn có cả những người ở Châu Âu và Mỹ. Rõ ràng chỉ là một cuộc
cá độ nhưng Triệu Gia Khôn và các thế lực buôn lậu thuốc phiện khác ở Tam
Giác Vàng đều tới đây chứng tỏ việc lần này liên quan đến thị trường giao dịch
và tỉ giá với Tam Giác Vàng và các nơi buôn bán thuốc phiện khác trên thế giới.
Đối với Triệu Gia Khôn mà nói, mặc kệ là ai thắng thì đều không phải là
chuyện xấu. Người khác tranh đấu, hắn lại càng vui vẻ thanh nhàn. Hắn là
người cung cấp hàng hóa, sẽ không ai làm khó nguồn cung cấp cả.
Nhưng dường như hắn đã tính sai một chuyện.
Lúc này trong đáy mắt Nhất Ngạn chợt lóe lên tia sáng sắc bén.
Không có một ai mà tất cả mọi việc đều thuận lợi cả.
... Kẻ lúc nào cũng lừa gạt người khác, luôn muốn làm ngư ông đắc lợi thì dù
thế nào cậu cũng phải cắt mấy miếng thịt của hắn mới được.
Nhất Ngạn không nói rõ với Thanh Hà việc này là gì nhưng Thanh Hà đoán
mò cũng biết nhất định rất nguy hiểm, nếu không lúc trước sao cậu lại nói “Nếu
thắng có thể giành được một chút lợi ích, đạt được một chút thể diện còn nếu
thua thì vừa vặn có thể kết thúc nhân tố không ổn định này, có thể nói là một
mũi tên trúng hai con nhạn”.
Bây giờ, đối với Triệu Gia Khôn mà nói thì Nhất Ngạn chính là trái bom nổ
chậm, tuy hắn và Lý Nhất Hùng vẫn luôn duy trì quan hệ mua bán nhưng từ khi
Lý Nhất Hùng tìm được cách bào chế thuốc phiện thì bên trong đã không còn
hòa thuận với hắn nữa. Việc xung đột là điều không thể tránh khỏi, Nhất Ngạn
lại là mấu chốt, lúc này chính là người đứng trên đầu sóng ngọn gió.
Giữa trưa ngày thứ năm có ba chiếc máy bay trực thăng xuất hiện tại vùng
biển này sau đó đáp xuống bờ biển, có vài người nhảy xuống từ trên máy bay.
Nhất Ngạn đứng ở cửa sổ cầm ống nhòm nhìn một lát rồi mới dẫn Thanh Hà
đến đại sảnh.
Đoàn người kia có khoảng chừng bảy, tám người, màu mắt và màu tóc
không giống nhau, hiển nhiên tới từ những quốc gia khác nhau nhưng Nhất
Ngạn chỉ chú ý tới bốn người. Một là một người phụ nữ tóc vàng mắt xanh mặc
áo đỏ, khăn choàng bằng lụa cũng đỏ rực, thắt lưng cũng màu hồng, trong
miệng còn ngậm điếu thuốc.
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Người phụ nữ này tên là Isabel, cả người tràn ngập mùi vị phong trần nhưng
lại là sát thủ đứng đầu bảng bên Châu Âu chứng tỏ bản lĩnh của cô ta không chỉ
dừng lại ở trên giường. Bên cạnh cô ta là hai người nước ngoài, một thanh niên
đẹp trai nhưng có chút kiêu căng, người còn lại là một gã đàn ông trung niên,
khuôn mặt không hề có cảm xúc. Người trẻ tuổi tên là Rose, là người của ông
trùm vũ khí bên Châu Âu phải đến, còn gã đàn ông trung niên kia là vệ sĩ.
Người thứ tư đứng hơi xa một chút là một võ sĩ tay cầm kiếm Nhật, tên là Điền
Cương.
“Xin chào.” Isabel tiến đến gần, phả khói vào mặt Nhất Ngạn, dáng vẻ rất
thành thạo: “Em trai, cậu là người ở đâu vậy?”
Nhất Ngạn hất tay cô ta, nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi sau đó nói tên
Triệu Gia Khôn ra.
Lúc này một người đàn ông mắt nâu, tóc xù đột nhiên mở miệng: “Không
phải hắn già nên hồ đồ rồi đấy chứ, nếu không sao lại phái một đứa con nít còn
chưa mọc đủ lông tới đây? Tuy rằng hắn là người cung cấp hàng hóa, trên
phương diện giao dịch không tổn thất gì lớn nhưng đừng quên chúng ta còn có
1,5 triệu đô la tiền cược đấy.”
“Anh Khôn rất rộng rãi, chắc sẽ không để ý đâu.” Một người khác phụ họa.
Mấy người đi theo hắn ta cũng cười hùa theo nhưng đại đa số đều nhất mực
im lặng. Đương nhiên Triệu Gia Khôn không phải kẻ ngốc, như vậy cách giải
thích duy nhất chính là... Người thiếu niên trước mắt này rất đặc biệt.
Nhất Ngạn cũng không so đo tính toán với những người này, cứ để mặc bọn
họ nhìn, nụ cười trên mặt lại càng xán lạn hơn bình thường nhưng Thanh Hà lại
không nhịn được rùng mình một cái. Mấy người chế nhạo Nhất Ngạn sắp xui
xẻo rồi.
Địa điểm của hoạt động là một đảo hoang trong vùng biển này, trước khi bắt
đầu hai ngày khu vực xung quanh đảo đã được điều tra kỹ càng. Mấy người kia
lặn lội đường xa nên lúc này đã đến làng du lịch nghỉ ngơi.
Sau khi Nhất Ngạn biết đại khái lai lịch của bọn họ thì lập tức dẫn Thanh Hà
đi chơi.
“Cậu không có vẻ gì là lo lắng nhỉ!” Thanh Hà đưa miếng bít tết vào miệng.
Trong miệng Nhất Ngạn chứa đầy đồ ăn, sau khi uống một hớp sữa lớn cậu
mới cất tiếng, nói ậm ờ: “Có gì phải lo lắng, chỉ là một đám binh tôm lính cua
mà thôi. Nhưng mà bây giờ dẫn “con ghẻ” như cô, rất có khả năng sẽ kéo chân
em lại.”
“Vậy mình cậu đi là được rồi!”
Nhất Ngạn vừa gặm một cái chân giò vừa nói: “Vậy thì lại càng phải dẫn cô
theo, nếu không với đầu óc của cô, ở chỗ này chưa được vài phút đã bị bắt cóc
rồi.”
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Thanh Hà hung hăng cắn một miếng thịt sau đó học theo bộ dạng của Nhất
Ngạn, tay còn lại cũng cầm một cái chân giò thật to.
“Cô học em làm gì?”
“Ai học cậu?”
“Rõ ràng cô học theo em! Đưa chân giò lợn cho em!” Thấy Nhất Ngạn muốn
vươn tay ra cướp giật, Thanh Hà lập tức ôm thức ăn vào trong ngực, co chân
chạy mất. Nhất Ngạn thấy vậy lập tức dùng hết sức đuổi theo, thật lâu sau mới
chặn được cô lại ở đầu đường.
Isabel vừa tắm xong, đang quấn khăn lông đứng ở hồ tắm thì vừa lúc nhìn
thấy bọn họ.
“Ai, thật là trùng hợp.”
Lúc này Nhất Ngạn đang ôm lấy Thanh Hà, giành chân giò lợn. Cậu vừa
dùng sức đè Thanh Hà lại vừa cười nói: “Đúng vậy, thật là trùng hợp.”
“Hai người đang...”
“Chúng tôi đang đùa thôi.”
“Đùa sao?” Isabel vuốt một lọn tóc màu vàng sáng của mình: “Hai người
thật thú vị, không giống cái tên Điền Cương kia, giống y như người chết, lúc tôi
nói chuyện chẳng bao giờ anh ta để ý đến tôi, sau khi lên đảo, người đầu tiên tôi
muốn làm thịt chính là anh ta.” Nói xong, Isabel giẫm mạnh giày cao gót rời đi
nhưng trước khi đi vẫn không quên vứt cho Nhất Ngạn một cái liếc mắt đầy
quyến rũ.
Tuy hành động lần này không quan tâm đến chuyện sống chết và Isabel rất
lợi hại nhưng võ sĩ Nhật Bản kia cũng không phải hạng tầm thường. Hơn nữa cô
ta chỉ thuận miệng nói, không thể tin là thật được. Nhất Ngạn không rõ nước cờ
này của cô ta là gì, không biết rốt cuộc hàm ý trong những lời nói của cô ta là
như thế nào.
“Sao vậy?” Thanh Hà lên tiếng hỏi.
Nhất Ngạn chỉ cười không nói sau đó kéo tay cô quay trở về.
“Tại sao cậu không nói gì?”
“Em nói thì cô sẽ hiểu sao?” Cậu xé thịt trên chân giò lợn nhét vào trong
miệng cô: “Buổi tối chúng ta ăn thịt nướng đi.”
“Ăn ăn ăn, cậu chỉ có biết ăn thôi hả?” Cô tức giận nuốt miếng thịt xuống.
Nhất Ngạn chỉ về phía cô, không đồng ý nói: “Cô không ăn hả?”
“Tại cậu cứ cứng rắn nhét cho tôi.” Thanh Hà tiếp tục cắn chân giò lợn sau
đó duỗi cái lưng của mình một cái. Đột nhiên Nhất Ngạn ôm chầm lấy cô, nhấc
bổng cô lên với vẻ sắp ném cô xuống hồ nước trước mặt.
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Thanh Hà vội ôm lấy cổ cậu: “Cậu điên rồi phải không?”
Nhất Ngạn nói: “Không điên, em chỉ dọa cô mà thôi, tránh cho cô cứ không
nghe lời em rồi chọc phải chuyện phiền toái. Chừng ấy còn không phải là em
thu dọn mọi rối rắm cho cô sao? Sau khi lên trên đảo, nhớ không được cách xa
em quá hai bước, biết không? Nơi đó chính là đầm rồng hang hổ, nếu lỡ có
chuyện gì thì em cũng không có cách nào cứu cô được đâu.”
Thanh Hà biết Nhất Ngạn đang nói sự thật nhưng lại không muốn cho cậu
được như ý. Cô không nói gì, cũng không muốn đáp lời cậu.
Hai ngày sau, sau khi máy bay trực thăng bay lòng vòng trên vùng biển này
thì cuối cùng cũng đáp xuống một hòn đảo rộng lớn không bóng người. Trước
khi phi công lái máy bay rời đi thì đã thông báo tất cả quy tắc cho bọn họ. Bọn
họ phải sống ở chỗ này một tháng, tìm ra nơi chôn chiếc bộ đàm trên hòn đảo
này. Hoàn thành sớm thì có thể trở về sớm, nếu không làm được thì chỉ có thể
chờ trong vòng một tháng. Trong một tháng này, vũ khí nóng và dụng cụ truyền
tin của mỗi người đều đã bị lấy đi, cũng không có thức ăn nước uống, bọn họ
chỉ có thể dựa vào một ít dụng cụ đơn giản của mình để tìm kiếm thức ăn.
Tất cả mọi người đều rất ăn ý, trong nháy mắt sau khi đặt chân xuống mặt
đất thì đều tự tìm phương hướng riêng, nhanh chóng tản ra. Trước khi tìm được
đồ thì không một ai muốn giao chiến với người khác cả.
Khác hẳn với sự vội vàng của mọi người, Nhất Ngạn lại rất thoải mái. Bên
bờ biển có rất nhiều cây dừa, cậu bảo Thanh Hà đi khiêng những tảng đá lại sau
đó dùng nó để đập cây dừa, đập phát nào là chuẩn phát đó.
Thanh Hà đứng phía sau nhìn Nhất Ngạn chằm chằm, dáng vẻ cứ như hận
không thể dùng ánh mắt của mình đục một cái lỗ trên người cậu.
Cậu ta cố ý, cố ý hành hạ cô. Rõ ràng cậu ta làm những chuyện này rất nhẹ
nhàng nhưng lại ra oai nói là rèn luyện cô. Đến buổi trưa, Thanh Hà đã quá mệt
mỏi nên ngồi xuống đất.
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, Nhất Ngạn dùng cọc gỗ, cây dừa
và lá chuối tiêu để làm một túp lều nhỏ giản dị. Cậu vỗ vỗ túp lều rồi nói với
Thanh Hà: “Như thế nào, em có lợi hại không?”
Thanh Hà hừ một tiếng quay đầu sang chỗ khác.
Giỡn với cô hả, cứ tiếp tục giỡn đi!
Cô cầm nửa trái dừa lên, uống hết nước dừa mát lạnh, lau miệng rồi bắt đầu
gặm cơm dừa bên trong. Nhất Ngạn thấy vậy đứng ở bên cạnh chê cười cô: “Hai
cái răng cửa gặm liên tục, quả thật giống y như con chuột nhỏ.”
Thanh Hà nghe vậy lập tức cầm lấy vỏ nửa quả dừa đập vào người cậu: “Cậu
chết đi!”
Nhất Ngạn ngồi bệt dưới đất, cười ha ha, khiến cát trên bờ biển văng lên
tung tóe.
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Đột nhiên cậu không cười nữa, nhanh nhẹn né người sang chỗ khác.
Lúc này đột nhiên xuất hiện thêm một mũi tên đang cắm ở chỗ mà cậu nằm
lúc nãy, đuôi mũi lên còn đang lung lay rất mạnh từ đó có thể thấy được lực bắn
cực mạnh. Tuy đây chỉ là một mũi tên bằng lông vũ đơn sơ nhưng tảng đá làm
đầu mũi tên được mài rất sắc bén, nếu như trúng tên chắc chắn Nhất Ngạn sẽ bị
thương.
Trong nháy mắt ánh mắt Nhất Ngạn trở nên lạnh lẽo, cậu quay đầu nhìn
chằm chằm cánh rừng ở phía Đông.
Lúc này có hai người đàn ông chừng ba mươi tuổi ở bên trong đi ra, một cao
một thấp, mặc áo không tay, cả hai đều cắt tóc húi cua. Trước khi lên đảo bọn
họ đã thương lượng sẽ hợp tác với nhau đồng thời chọn quả hồng mềm để bóp,
nhìn thế nào thì một thằng nhóc mọc chưa đủ lông mang theo một cô gái đều dễ
đối phó nhất cộng thêm bọn họ đang lo không có chỗ qua đêm, hơn nữa lại rất
vừa ý cái lều này.
“Thằng nhóc, thân thủ cũng tạm được đấy. Nhưng mày không nghĩ rằng chỉ
mình mày sẽ đối phó được với hai người bọn tao đấy chứ?” Người cao chặc
lưỡi, nói: “Nhường cái lều này cho bọn tao, bọn tao sẽ thả mày đi.”
Nhất Ngạn dùng ánh mắt như đang ngắm kẻ ngu nhìn hắn ta, muốn bao
nhiêu khinh thường có bấy nhiêu khinh thường.
“Thằng nhóc chết tiệt, ánh mắt này của mày có nghĩa là gì? Chán sống rồi
hả?” Trong mắt của tên lùn hiện lên ánh sáng hung ác, tham lam đảo qua người
Thanh Hà: “Người phụ nữ của mày cũng không tệ, nếu mày không đến nỗi ngu
dốt thì mau đưa cho tao...”
Giọng nói của tên lùn dừng lại đột ngột vì có một con dao ngắn đã đâm
xuyên qua cổ họng hắn ta và đóng đinh hắn lên thân cây ở phía sau.
Ánh mắt của hắn vẫn còn mở trừng rừng, dáng vẻ hoàn toàn không thể tin
nổi nhìn thẳng vào Nhất Ngạn.
Nhất Ngạn đứng thẳng, rút một con dao giấu trong giày ra cầm trên tay sau
đó nói với tên cao: “Mày còn muốn lều và người phụ nữ của tao nữa không?”
Giọng nói của Nhất Ngạn không quá nghiêm túc nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo
đến mức khiến tên cao sợ hãi đến run rẩy.
Hình như lần này hắn phán đoán sai rồi, chắc hẳn lúc này tên cao đang hối
hận đến mức ruột gan đều xanh lét.

Chương 40

B

an đêm, bầu trời đầy sao lốm đốm.

www.vuilen.com

199

Tác Giả: Lý Mộ Tịch

BÁ ĐẠO YÊU EM

Gió lạnh thổi vù vù ở bên ngoài, bên trong lều cũng không ấm áp hơn là
mấy. Thanh Hà co người trong lòng Nhất Ngạn, đắp áo khoác của cậu lên
người, quay lưng về phía cậu. Nhất Ngạn kéo cô lại gần, nói: “Cô có ý gì đây,
định qua cầu rút ván hả?”
Thanh Hà có chút chột dạ, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Nhất Ngạn
ngắt mũi cô, kéo mạnh một cái: “Mẹ cô không hề dạy cô rằng làm như vậy là
không đúng sao? Có ơn phải báo, không thể qua cầu rút ván được.”
Giọng điệu của Nhất Ngạn rất kỳ quái giống như là đang chế nhạo cô khiến
Thanh Hà không thoải mái, hừ khẽ một tiếng.
“Sao em cứ cảm thấy cô ngày càng kiêu ngạo, có phải là do em cưng chiều
cô quá mức không nhỉ? Thiệt là, gần đây tâm địa của em trở nên quá tốt rồi, thế
mà lại không sát sinh.” Nhất Ngạn vén mấy lá cây trên lều lên để cô nhìn ra
ngoài.
Ở bãi cát bên ngoài có một bóng đen treo lủng lẳng trên cây dừa, hai chân bị
trói lại, đầu dốc ngược xuống đất. Quần của bóng đen đó bị lột sạch, chỉ còn lại
cái quần lót khiến hắn lạnh đến mức run rẩy nhưng trong miệng bị nhét vải rách
nên không thể phát ra tiếng kêu được, đúng thật là muốn sống không được,
muốn chết chẳng xong.
Thanh Hà nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt lập tức trắng bệch.
“Cô sợ cái gì, cô là vợ em, em sẽ không đối xử với cô như vậy, em chỉ trừng
phạt đồ quỷ không có mắt kia một chút thôi. Nhưng gần đây em không được
thoải mái lắm, em đối xử với cô tốt như vậy nhưng cô lại không yêu em.” Lời
này của Nhất Ngạn giống như đang làm nũng, hai mắt to đen nhánh tinh ranh
nhìn cô, giống như đang muốn ám chỉ với cô điều gì đó. Tuy rằng Thanh Hà
không rõ nguyên do nhưng cũng biết nhất định là không có chuyện gì tốt, hơn
phân nửa là chuyện đó.
Cô hừ lạnh một tiếng nói: “Cậu cứ nằm mơ đi.” Cô kéo áo khoác lên, đưa
lưng về phía Nhất Ngạn. Lúc này Nhất Ngạn như một con sói hung ác nhào lên,
ôm cô vào ngực, hung hăng véo một cái: “Em muốn...”
“Tránh ra, đừng đụng vào tôi! Tại sao những lúc thế này mà cậu còn nghĩ
đến chuyện đó? Cậu không thấy lạnh hả?”
“Lạnh gì, làm một chút là nóng lên thôi.”
“Vô sỉ như vậy mà cũng nói được... Ưm...” Nhất Ngạn ôm lấy mặt Thanh
Hà, đưa đầu lưỡi vào khoang miệng cô, điên cuồng khuấy đảo bên trong. Lúc
này cả người Thanh Hà đều cảm thấy nóng bừng, nhất là giữa hai chân, mặt
cũng trở nên đỏ ửng. Nhất Ngạn kéo quần lót cô xuống, nằm úp sấp giữa hai
chân cô, mở hai chân cô ra gác lên trên vai mình. Thanh Hà mơ hồ biết cậu
muốn làm gì nên kẹp chặt đôi chân, muốn đẩy cậu ra nhưng Nhất Ngạn đã cúi
thấp đầu, cánh môi hơi mỏng dán lên hai cánh môi dày khép kín, sau đó hôn lên
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tựa như đang hôn môi cô, rồi vươn lưỡi ra khẽ liếm, mút vào. Chỉ trong chốc
lát, nơi đó đã tiết ra chất lỏng trong suốt, chảy vào miệng Nhất Ngạn, cậu hút
lấy, phát ra tiếng “chậc chậc” vang dội. Sau một lúc cọ xát, mút liếm thì chất
dịch trong suốt nơi cửa vào dần chuyển thành trắng đục, dính quanh môi Nhất
Ngạn.
Một lúc lâu sau, Nhất Ngạn mới ngẩng đầu lên, môi mỏng đỏ tươi, ướt át
hơn nữa còn vương chất lỏng trắng đục chảy xuống, sắc tình đến mức khó diễn
tả nên lời.
“Mùi vị không tệ.” Nhất Ngạn lên tiếng.
Thấy Nhất Ngạn như vậy, Thanh Hà không biết nói gì, gò má cô đỏ bừng,
lấy áo jacket che mặt. Trong bóng tối, giác quan của Thanh Hà càng thêm mẫn
cảm, từng cái đụng chạm của Nhất Ngạn như chạm đến linh hồn cô. Thứ thô to
nóng rực nào đó từ từ chen vào trong cơ thể cô, ngay lập tức nơi bí mật hoàn
toàn bị mở ra khiến cô có cảm giác tê tê rần rần tựa như có dòng điện lưu
chuyển suốt thân thể. Thanh Hà cắn áo jacket của Nhất Ngạn, hai chân vô lực
đặt trên vai cậu, bàn chân lúc cong lại lúc duỗi ra, thỉnh thoảng lại đung đưa
theo nhịp va chạm, đụng vào lưng cậu.
Cô rên khẽ tựa tiếng mèo con khuấy lên sự ngứa ngáy, khó chịu cho cậu.
Nhất Ngạn cảm thấy hết thảy máu trong thân thể đang dồn xuống nửa người
dưới, mỗi một lần tiến vào lại càng thêm mạnh mẽ khiến cô càng siết chặt, bao
bọc lấy cậu làm đỉnh chóp liên tục bị đè ép. Thật lâu sau, cậu nâng cô lên thành
một góc 90 độ, đẩy nhanh tốc độ hơn, cuối cùng bắn ra.
Nhất Ngạn nằm ở trên người Thanh Hà thở dốc, thỏa mãn hôn lên hai má cô.
“Hỏng rồi, bị tên ngoài kia nghe thấy thì phải làm sao bây giờ?” Nhất Ngạn
vừa lầm bầm lầu bầu vừa cầm dao định đi ra ngoài nhưng Thanh Hà đã kéo cậu
lại: “Đã bị cậu hành hạ thành ra như vậy rồi, có sống cũng chỉ còn lại nửa cái
mạng thôi, không nghe được đâu, bỏ qua đi.”
Hiện tại tâm tình của Nhất Ngạn rất tốt nên bất đắc dĩ gật đầu.
Sáng sớm hôm sau.
Nhất Ngạn và Thanh Hà ngồi bên đống lửa nướng cá, còn tên cao ngày hôm
qua thì đang ở trong bụi cây hái quả dại. Nhất Ngạn cầm chạc cây vừa nghịch
đống lửa vừa nói: “Đừng đi xa quá, nếu tao không thấy bóng dáng mày, tao sẽ
lập tức lột da mày.”
Tên cao nghe vậy vội vàng chạy lại gần khiến Nhất Ngạn mắng to: “Não
mày bị úng nước hả, gần đây làm gì có trái cây, đi xa một chút.”
Tên kia vừa đi xa được một chút thì Nhất Ngạn nói: “Có phải mày đang định
chạy trốn hay không?”
Tên cao lại chạy tới gần. Lúc này Nhất Ngạn bắt chéo hai chân nói: “Không
muốn làm thì cứ việc nói thẳng, để tao tiễn mày về Tây Thiên luôn, đỡ chạy qua
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chạy lại chướng mắt, ngay cả trái cây cũng không biết hái thì giữ mày lại có ích
lợi gì? Đúng là không bằng một con chó.”
Tên cao lại đi ra xa, Nhất Ngạn...
Nhất Ngạn cứ làm như vậy không biết mệt khiến Thanh Hà ở bên cạnh đột
nhiên cảm thấy tên cao kia cũng thật đáng thương. Nhất Ngạn giống như trời
sinh trên đầu đã mọc hai cái sừng, cậu ta chính là một Tiểu Ma Vương, lúc
không có người trông nom thì có thể quậy đến long trời lở đất. Đến cô lúc ở
chung với cậu còn bị bắt nạt, ức hiếp chứ đừng nói gì đến người khác, thật ra
kết quả của tên cao này cũng được tính là tốt rồi vì gần đây tâm tình Nhất Ngạn
không tệ nên không làm hại người khác.
Thời gian cũng không còn sớm nữa, ăn uống no nê rồi thì Nhất Ngạn kéo
Thanh Hà đứng dậy sau đó quát ầm ĩ với tên cao: “Tiểu Hắc, đi trước mở
đường.”
Tên cao có khuôn mặt ngăm đen, vì khiếp sợ Nhất Ngạn nên đành phải chịu
sự sai bảo của cậu. Hắn cầm cây gậy đã được vót nhọn, cẩn thận dò đường trong
những bụi cây rậm rạp, không dám chậm trễ chút nào. Nếu có chuyện gì xảy ra,
chưa nói đến Nhất Ngạn sẽ không buông tha cho hắn mà đầu tiên là cái mạng
nhỏ của hắn đã toi trước rồi. Ở những nơi thế này, côn trùng độc, rắn độc, kiến
độc rất hay gặp.
Bọn họ đi được một lúc thì dường như bên tai có tiếng nước róc rách, Nhất
Ngạn chỉ phía đông nam, sau đó nhẹ nhàng ôm Thanh Hà lên, tiến về phía
trước: “Đi về phía bên kia.”
Thanh Hà đẩy cậu, nói: “Thả tôi xuống, như vậy rất phiền phức.”
“Có gì phiền phức, em nói được là được. Nếu không với đôi chân của cô,
chúng ta có đi vài ngày cũng không đến được.”
Tuy rằng lời này rất khoa trương nhưng không hoàn toàn không đúng. Thanh
Hà nghe thấy lời này thì cảm thấy rất tức giận, lập tức cắn mạnh vào lỗ tai Nhất
Ngạn.
Nhất Ngạn cường điệu gào to: “Mưu sát chồng, mưu sát chồng này!”
Thanh Hà vội che miệng cậu, tránh cho cậu nói lung tung: “Đây là nơi nào
hả, cậu đừng có hồ đồ càn rỡ, cẩn thận một chút.”
Nhất Ngạn không hề quan tâm, nháy mắt với cô một cái. Thanh Hà thấy vậy
thì cười cười, véo cậu một cái đổi lấy một loạt hành động kỳ quái của Nhất
Ngạn.
Thanh Hà thật sự hết cách với cậu, đành phải để mặc cậu muốn làm gì tùy ý.
Sau khi đi qua cánh rừng, trước mắt dần dần được mở rộng ra, phía trước là một
dòng suối nhỏ uốn lượn chảy từ trên cao xuống thấp.
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Tên cao hoan hô một tiếng, sau đó lập tức chạy về phía dòng suối. Thanh Hà
cũng vui mừng nhảy xuống, muốn chạy qua đó nhưng Nhất Ngạn lập tức ôm cô
nằm xuống đất sau đó lăn trên đất vài vòng.
“Pằng”, đột nhiên một viên đạn được bắn ra, ghim thẳng xuống đất tạo thành
một lỗ nhỏ.
Ở đằng xa, tên cao bị đạn bắn xuyên tim, ngã xuống bờ sông.
Nhất Ngạn rút dao giấu trong giày ra, không thèm nhìn mà lập tức phóng đi,
sau đó túm lấy Thanh Hà lăn về phía bụi cỏ.
Thình lình một tiếng “Xì” vang lên, một người dùng súng đang trốn ở bụi
chuối bên bờ sông lập tức ngã xuống, dao găm cắm ngay vào giữa trán hắn.
“Jayson!” Hai nam một nữ cùng trốn trong bụi chuối với tên kia rất kinh hãi,
hiển nhiên là không ngờ đối phương lại giỏi như vậy. Nhưng đối phương không
có vũ khí nóng, hơn nữa bọn họ đã sớm có chuẩn bị, chỉ cần cẩn thận một chút
thì tiêu diệt đối phương cũng không khó lắm. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, một
người đàn ông tương đối cao trong bốn người nói. Bốn người này đều là tóc đen
mắt đen, hiển nhiên là thuộc thế lực ở Đông Nam Á.
Sau khi Nhất Ngạn và Thanh Hà thoát khỏi phạm vi ngắm bắn của đám
người kia thì lập tức trốn vào trong rừng.
Lúc này nơi bãi đất phía xa truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ, nếu không
phải người trong nghề nhất định sẽ không nghe thấy.
Nhất Ngạn đặt ngón tay lên trên môi Thanh Hà, ra dấu cho cô đừng lên
tiếng, hai người im lặng lẻn sâu vào rừng.
Ba người cầm súng, tạo thành một hình tam giác, chậm rãi bọc đánh. Đột
nhiên bên tai truyền đến âm thanh vèo vèo, ba người thầm nghĩ không hay rồi,
đang định ngẩng đầu lên quan sát thì đột nhiên có ba cục đá bay tới, hất văng
súng trên tay bọn họ. Tiếp theo là một cú đá làm mặt người phụ nữ lệch qua một
bên rồi cả người văng ra sau.
Nhất Ngạn đi trên cành cây hòe giống như đi trên đất bằng, chỉ trong nháy
mắt đã đi tới trước mặt hai gã đàn ông, đá bọn họ ngã lăn trên mặt đất.
“Đừng, nói chuyện đã, chúng ta có thể hợp tác!” Một người đàn ông trong số
đó hô to nhưng Nhất Ngạn không thèm quan tâm, đá văng răng cửa hắn ta:
“Câm miệng!” Lúc này Nhất Ngạn chỉ vào người phụ nữ bị cậu đá đến không
thể đứng dậy kia, nói: “Cô nói.”
“Nói? Nói gì?” Phụ nữ hoảng sợ nhìn Nhất Ngạn, cậu ta là người sao?
“Không nói cũng được, chờ đến lúc tôi lột da rút xương rồi treo ngược lên
nướng thì đừng hối hận.” Nhất Ngạn cười cười để lộ hàm răng trắng như tuyết
nhưng lại khiến ba người kia cảm thấy như rơi vào hầm băng.
Bọn họ đã đánh lén tên biến thái nào vậy?
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“Tôi nói!” Một người đàn ông khác nói.
Nhất Ngạn đá thật mạnh vào chỗ đũng quần của hắn nói: “Có hỏi mày sao?
Câm miệng!”
Gã đàn ông ôm hạ thể gào to, đoán chừng là nát trứng rồi.
Người phụ nữ đã sợ đến mức lạnh run, vội vàng nói: “Chúng ta hãy thương
lương về việc hợp tác với nhau, làm vậy có lợi hơn hành động một mình nhiều.”
Nhất Ngạn nhặt súng trên mặt đất lên nói: “Cũng không tệ lắm.”
Người phụ nữ kia khúm núm chưa kịp nói tiếp thì đã bị Nhất Ngạn bắn nát
đầu, còn lại mấy gã kia, một bên mặt nát vụn văng tung tóe khắp nơi.
Từ đó có thể thấy được hỏa lực của khẩu súng này rất mạnh.
Có lẽ là trước đó đã được tháo rời ra sau đó mang vào.
Tại sao cậu lại không nghĩ đến việc này nhỉ?
Nhất Ngạn dùng vạt áo của người chết lau sạch vết máu trên mặt sau đó
quay đầu nói Thanh Hà: “Đi ra đi, xong rồi.” Nhất Ngạn còn chưa nói xong thì
ánh mắt đã lạnh xuống. Lúc này hai tên đàn ông tóc vàng mắt xanh vừa rồi đi
vào rừng đang cầm súng, kẹp Thanh Hà vào giữa đi tới, bên cạnh còn có một
người phụ nữ mặc áo đỏ, mũ đỏ, cô ta chính là Isabel.
Vẻ mặt cô ta rất tự nhiên đi tới chỗ cái xác xa nhất sau đó ngồi xổm xuống,
tìm kiếm gì đó. Cuối cùng cô ta móc một khẩu súng lục ra, mở chốt, bắn một
phát vào bên chân Thanh Hà.
Thanh Hà chấn động, sắc mặt tái nhợt.
“Quả thật là không tệ.” Isabel ngẩng đầu mỉm cười với Nhất Ngạn, lắc lắc
cây súng trong tay.
Ánh mắt Nhất Ngạn lạnh lùng như lưỡi dao sắc bén, nhìn trừng trừng cô ta
không hề chớp mắt: “Cô muốn thế nào?”
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