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N

ghe vua truyền lệnh Đỗ Dự hơi chần chừ, nhưng sau khi ra lệnh cho

quân lính vây quanh xác ướp Đỗ Dự tiến đến bên xác ướp. Nhìn xác ướp bất
động, Đỗ Dự tạm thời yên tâm, quỳ một chân xuống một chân duỗi ra lấy thế để
rút thanh đao nhưng rút không được, lật ngửa xác ướp lên cũng không rút đao ra
nổi.
- Quân bay hãy lấy mã tấu bầm nát xác này cho ta.
Quân lính lấy mã tấu bằm xác ướp chỉ nghe keng keng mà xác ướp vẫn y
nguyên, còn quân lính thì la oai oái vì bị dội lại. Đỗ Dự quát thêm lính đến bằm
xác ướp. Mã tấu khoa lên chém xuống leng keng mà xác ướp vẫn không suy
suyển gì.
Bỗng đám lính bằm xác ướp la hoảng vì xác ướp đứng dậy lừng lững bước
tới đám lính vừa la vừa bỏ chạy, xác ướp rượt theo làm đám lính ngã bổ ngửa
vào bừc tường và chân tay quờ quạng ứa máu ra chết lũ lượt. Xác ướp đứng
giữa đám lính nằm chế ngổng ngang bụng vẫn mang lưỡi đao của Đổ Dự. Đỗ
Dự lại bên Tấn Võ Đế nói khẽ:
- Muôn tâu thân không hiểu tại sao lưỡi đao của thần lại dính chặt vào bụng
xác ướp rút không ra được.
Tấn Võ Đế vừa định mở niệng nói bỗng ú ớ vì xác ướp bỗng quay ngoắt lại
tiến về phía nhà vua.
- Khanh coi chừng nó muốn tấn công trẫm.
Đỗ Dự bình tĩnh nói với Tấn Võ Đế.
- Bệ hạ yên tâm chung quanh đức vua còn có bao nhiêu là ngự lâm quân.
Tấn Võ Đế nhìn lại thấy mình đang được bao bọc bởi hàng rào lính ngự lâm
quân thì yên trí.
Đỗ Dự kéo vua đi hướng khác, trong khi đám ngự lâm quân vẫn dàn hàng
ngang trước xác ướp và xác ướp tiến lại đám ngự lâm quân lùi, càng lùi càng sát
vách tường.
- Dừng lại tản hàng mau.
Đỗ Dự thấy đám lính sắp tới vách tường thì hoảng hồn hô to. Đám lính nghe
tiếng hô chạy tứ tán có hai tên lính quýnh bị xác ướp xô vào tường lăn ra chết
tươi…
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Tất cả mọi người đều thấy tình thế quả nguy đều ngơ ngác muốn bỏ chạy.
Đỗ Dự bèn hô lên:
- Tất cả đâu đứng đó đừng đụng tới bức tường. Chạy rối loạn chỉ nguy hại
thêm.
Quản Bật nghe Đỗ Dự hô thì lên tiếng.
- Chúng ta phải hành động chứ không thể đứng chờ chết được. Một là hạ
ngay xác ướp hai là từ từ rút lui rồi tính.
Nghe tới hai chữ rút lui đám lính ùn ùn kéo đến chân thang. Quản Bật thấy
tình thế quá rắc rối đã tiến lại gầnTấn Võ Đế và nói:
- Muôn tâu, xin bệ hạ cầm lấy gươm của thần để đề phòng biến cố…
Tấn Võ Đế lắc đầu.
- Thần bốc cứ giữ võ khí, theo ý trẫm mình cầm võ khí là có ý khiêu khích
xác ướp nó làm tới cho coi.
Quản Bật nghe lời vua quăng gươm đi lưỡi gươm bay vèo về phía Đỗ Dự
làm cho Đỗ Dự nổi nóng định chạy lại gây với Quản Bật nhưng lại thôi vì thấy
xác ướp đang áp đảo quân ngự lâm quân, khiến đám ngự lâm quân chém mỏi
tay mà chẳng ăn thua gì cuối cùng bị xác ướp dồn vào tường chết lũ lượt…
Sau một hồi làm cho đám ngự lâm quân chết ngổn ngang, xác ướp đứng im
nghênh ngó…
Quản Bật thấy tình thế ngày một nghiêm trọng thì bèn tâu với Tấn Võ Đế:
- Muôn tâu, đức của bệ hạ quá lớn nên xác ướp không làm gì được, vậy xin
bệ hạ hãy quyết định bây giờ nên làm gì để mọi người hành động. Tấn Võ Đế
chưa kịp lên tiếng thì Đỗ Dự đã oanh oanh hạ lệnh.
- Cung thủ hãy lấy tên lửa ra, sửa soạn bắn vào xác ướp, nhớ đường bắn vào
bụng nhé…
- Đỗ Dự người đã suy nghĩ kỹ chưa mà hành động vậy.
- Thần thấy tên lửa có thể hạ được xác ướp, xin thánh thượng cho hành
động.
- Có chắc kết quả không?
- Xin bệ hạ hãy tin thần đi. Xác ướp thuộc về âm, Lửa thuộc về dương chắc
chắn dương sẽ khắc âm…
- Những mũi tên lửa được bắn ra tới tấp vào xác ướp…
Xác ướp vẫn nghi ngút cháy, vòng sắt đeo nơi bụng đỏ rực…Đỗ Dự lại gần
xác ướp chỉ cái vòng sắt và tấu với Tấn Võ Đế.
Tất cả bí mật của xác ướp này nằm trong cái vòng này đây, đó là một thứ sắt
có từ tính, nó hút được tất cả đồ sắt thép.
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Muôn tâu nhờ thần chém vào cái vòng này, bị nó hút mất đao không lấy
được đao ra thần mới biết đó là vòng nam châm. Kiểm chứng lại thần thấy cái
xác chỉ rượt theo những người mang gươm giáo còn những người không mang
gươm thì xác bất động.
Tấn Võ Đế nghe Đỗ Dự thì mỉm cười.
- Khanh tinh ý lắm. Không có khanh chắc hôm nay mình mệt lắm…
- Muôn tâu nhờ khám phá ra loại này mà thần mới để ý thêm là xác ướp đâu
có giết được ai, quân lính chết là vì đụng vô tường có thuốc độc…
- Thôi khanh cho gom xác chết lại đem lên mặt đất hoả táng.
- Muôn tâu, thần muốn hoả táng xác chết ở đây luôn, lấy lửa đỏ soi sáng
hầm mồ.
Tấn Võ Đế gật đầu khen phải. Vừa lúc đó Quản Bật đi tới.
- Muôn tâu đây là chất độc vừa lấy ở các bức tường ra.
Quản Bật đưa ra một chất màu xám long lanh ánh thủy tinh đựng trong ống
đựng tên.
- Ghê thật, chất độc được trộn với mảnh thuỷ tinh nghiền nát vào nhựa cây
quét lên tường. Chất độc này chỉ một chút vô máu là chết người liền.
Đỗ Dự giải thích với Tấn Võ Đế xong thì nói nhỏ với vua:
- Muôn tâu thần thấy Quản Bật có những thái độ đáng nghi lắm…
- Khanh nó thì trẩm để bụng. Nhưng trẩm yêu cầu khanh đừng lộ cho quân
sĩ biết, trẫm rất cần Quản Bật vì y giỏi bói toán vô cùng.
Lửa thiêu xác chết nghi ngút làm hầm mồ sáng choang lên, nhờ ánh sáng này
Tấn Võ Đế thấy một bệ đá cao ở giữa phòng liền chỉ Đỗ Dự hỏi:
- Khanh có biết bệ đá này dùng để làm gì không?
Đỗ Dự nhìn theo tay Tấn Võ Đế chỉ và sững sờ vì lần đầu tiên ông mới thấy
cấi bệ đá này.
- Muôn tâu nhờ ánh sáng hoả thiêu xác chết thần mới nhìn thấy bệ đá này.
- Vậy khanh cùn trẫm ta lại quan sát xem sao.
Đỗ Dự toan can vua nhưng vua đã chắp tay sau đít đi lại bệ đá rồi, Đỗ Dự
đành phải đi theo, ông ta liền nhặt một thanh đao cầm tay.
- Tướng quân, tướng quân, cái vòng lửa rượt theo tướng quân…
Đỗ Dự vừa nghe tiếng kêu đã thấy tiếng lửa reo sau lưng mỗi lúc một gần
hơn…
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