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HỒI THỨ HAI MƯƠI BỐN
ĐÀN QUÁI THÚ TRONG HẦM MỒ

C

on vật tiến tới với khí thế tiến công, Đỗ Dự thấy không còn cách gì khác

là phải đương đầu.
- Bắn tên lửa và tên thuốc độc vào quái thú.
Đỗ Dự vừa hô xong thì quái thú cũng tới sát. Đỗ Dự bèn dùng khinh công
buồn qua háng con thú, và thích gươm vào bộ hạ con thú đực này, làm con vật
bị trúng thương nơi tinh hoàn đau quá nhảy vọt lên. Con vật rất lẹ nhảy lên cao
là nó đã lấy thế té xuống với thế chụp cổ kẻ thù. Nhưng Đỗ Dự võ nghệ cao
cường nên thủ trước chờ con thú rớt xuống dùng đầu đánh ngược lên như đội
một trái banh con vật ngã lăn cù nhưng nó quá mạnh phục hồi sức khoẻ rất mau
nó xông thẳng lại Đỗ Dự giữa lúc Đỗ Dự đang giương cung lên sửa soạn bắn.
Một mũi tên vọt ra cắm trúng mũi con thú.
Con Vật giơ tay nhổ mũi tên và nhào tới tấn công tiếp Đỗ Dự. Đỗ Dự tiếc
hùi hụi vì không bắn con thú bằng tên thuốc độc đành cầm gươm cự lại với thú.
Gươm chỉ làm thú đau chứ không giết được thú. Đỗ Dự hô lính bắn tên vào con
thú. Nhưng tên chạm vào mình thú rớt lả tả.
- Nhắm mắt mũi chúng mà bắn may ra mới hạ được nó…
Con thú lùng lững xông vào đám lính quơ hai tên lính dơ lên xé xác. Đỗ Dự
dùng tận lực bình sinh phóng tới đâm gươm vào lưng thú, làm con thú phải
quay lại, đám lính chụp thời cơ chạy lại cầu thang tìm đường tẩu thoát. Nhưng
con thú thấy vậy chạy lại chặn cầu thang.
- Ta lừa con vật ra khỏi chân cầu thang các ngươi thoát lên mặt đất đi…
Nói dứt lời Đỗ Dự tấn công con thú làm con thú phải chú ý tới chàng, chàng
liền nhặt một bó đuốc xong vào con thú nhưng nó nhất định không rời cầu
thang, May sao một bó đuốc từ trên cao thả xuống để dò đường nhưng trúng
ngay đỉnh đầu con thú. Đám lính liền lấy đầy cháy tạt vào con thú biến nó thàn
bó lửa.
Con thú bị thương trở nên nguy hiểm lạ thường, nó rượt đuổi bọn Đỗ Dự
chẳng may lọt ngay vào hầm quan tài rơi tõm xuống.
Đỗ Dự định chạy lại nhìn xem con thú rơi ra sao nhưng ngay lúc đó một con
dã nhân từ trong hầm quan tài chui lên.
- Vào hầm tượng đá xô tượng khép hầm quan tài lại.
Lính nghe lời hô liền hành động lập tức. Quan tài chuyển động con dã nhân
vừa lên bị kẹt ngang người. Con vật vùng vẫy làm cho động cơ bí mật quay
ngược lại.
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- Tượng đá quay ngược rồi…
- Ráng xoay xuôi tượng đá, chứ không nguy lắm, quái vật lên nữa làm sao
chống cự.
Bỗng trong phòng tượng đá có tiếng la kinh hoàng.
- Bẩm quan lớn tượng đá trở ngược làm người của ta bị thương.
Đỗ Dự vừa nghe báo cáo xong thì con quái thú đã vọt lên tới mặt đất và xong
ngay đến tấn công Đỗ Dự. Đỗ Dự bèn phóng một cú song phi vào mặt con thú.
Cùn lúc con thú lông đỏ cũng trở lên. Hai con vật vô tình đụng nhau và ghì lấy
nhau vật lộn.
Đỗ Dự lợi dụng lúc hai con vật đánh nhau, rút vào phòng tượng đá cho lệnh
lính lấy đầu cháy quăng vào hai con vật rồi bắn tên lửa vào chúng. Đồng thời
Đỗ Dự ra lệnh xô tượng đá đóng cửa phòng quan tài và tất cả chuyển lên mặt
đất, lúc đó trời đã tối mịt. Đỗ Dự cho lính canh miệng hầm và mọi người lấy
lương khô ra ăn.
Ă lương khô xong Đỗ Dự sắp sửa định đi ngủ, nhưng tinh thần căn thẳng quá
bèn tản bộ cho đỡ căng. Ngay lúc đó một bóng đen tay cầm gươm nhảy ra chặn
đường Đỗ Dự.
- Mi là ai mi muốn gì.
Bóng đen chưa đáp thì Đỗ Dự lại lên tiếng tiếp.
- À mi là hiệp sĩ áo đen phải không, mi đã giúp bọn ta đánh cóc quái vật chứ
gì.
Bóng đen trả lời giọng nghẹt mũi :
- Đúng tướng quân nhớ giỏi lắm. Hôm trước ta cứu người ta tưởng ngươi ăn
trở về với vua nào ngờ người cứng đầu nhất định phá mả tiền nhân.
Hôm nay ta đến đây cảnh cáo ngươi lần chót, nếu ngươi còn bướng bỉnh thì
chớ tránh ta nặng tay.
- Đường ta ta cứ đi, ngươi không thể lay chuyển được ta đâu…Ngươi nói
nhiều vô ích. Việc ta cứ làm…có thế thôi.
- Ngươi háo thắng lắm, nhưng đụng tới lăng tẩm Khổng Minh thì ngươi sẽ
toi mạng thôi, nghe chưa.
- Mi là ai mà lúc nào cũng bảo vệ mồ mả Khổng Minh. Ta nói thật mi là
người quen mới phải bịt mặt…Ta nghi mi cũng đào mã Khổng Minh nhưng
thấy bọn ta làm sợ bị hớt tay trên nên cản chứ gì.
- Ngươi nói toàn giọng bất lương không thôi. Ngươi sẽ bị trừng phạt đích
đáng.
Đỗ Dự không nói gì cầm gươm xong vào chém người mặt đồ đen. Bóng
người mặc đồ đen chỉ tránh chứ không đánh lại. Nhưng Đỗ Dự dở những tuyệt
chiêu ra bóng đen đành phải giao đấu…
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