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Phần 2
Chương 5

H

ậu sơn, trong rừng. Tiếng nữ nhân thở dốc vô cùng rõ ràng: “Chúng...

chúng ta nghỉ... nghỉ một lúc đi?”
“Không cần thiết.” Giọng nam nhân vừa lý trí vừa rõ ràng.
Hai bóng người chạy nhanh qua rừng cây, đạp lên lá khô dưới đất phát ra
tiếng sột soạt. Sở Cuồng chạy trước Nhẫm Cửu một đoạn, hơi thở hắn không
đổi. Nhưng Nhẫm Cửu đã mệt đến mức đầu đầy mồ hôi thở dốc, giống như sắp
không thở nổi nữa: “Chúng ta... cứ... phù phù, chạy như vậy là vì cái gì?”
“Ra lệnh thì phải đi, thu lệnh thì phải dừng, đây là tố chất cơ bản.” Sở Cuồng
nghiêm túc nói, “Thông qua tiếp xúc hôm qua, tôi nhận định rằng các hạ thiếu ý
thức phục tùng mệnh lệnh của thượng cấp, không có sự ăn ý với tôi. Xét đến độ
khó của nhiệm vụ, mấy ngày nay cô không cần học gì khác, chủ yếu luyện tập
năng lực hiệp trợ tác chiến và ý thức phục tùng mệnh lệnh của sĩ quan thượng
cấp là được.”
Tóm lại là... đang dạy nàng làm thế nào để không thêm loạn cho hắn chứ gì...
“Tuy chỉ có hai hạng mục đơn giản, nhưng tin tôi đi, mấy ngày huấn luyện
này sẽ có ích cho cả đời cô.” Giọng Sở cuồng kiên định, “Tiếp theo, hãy làm
theo lệnh tôi. Nhảy.”
Nói xong hắn nhún người nhảy qua cây khô chắn đường phía trước, Nhẫm
Cửu không phản ứng kịp, chuẩn bị đâm vào, nhưng may là thân thể nàng linh
hoạt, đạp chân lên cây khô miễn cưỡng nhảy qua, rồi xiêu xiêu vẹo vẹo chạy
theo Sở Cuồng. Sở Cuồng liếc nhìn nàng: “Tố chất cơ thể không tệ, đại não
phản ứng quá chậm.”
Đang mắng nàng ngu chứ gì!
Nhẫm Cửu nắm quyền, còn chưa kịp phát tác bỗng nghe Sở Cuồng lại nói:
“Cúi xuống!”
Nhẫm Cửu học theo động tác của Sở Cuồng vội cúi người, nhưng chạy qua
chỗ đó Nhẫm Cửu quay đầu lại nhìn: “Ở đó... đâu... có gì đâu! Tại sao... phải
cúi người tránh?”
Sở Cuồng không đáp, Nhẫm Cửu bỗng thấy mũi ngưa ngứa, xoa vài cái nàng
bèn thấy trong tay mình là mấy sợi tơ nhện, Nhẫm Cửu ngạc nhiên, lẽ nào... vừa
rồi họ đã tránh mấy sợi tơ nhện này sao? Trong quá trình chạy như vậy mà hắn
còn có thể nhìn thấy tơ nhện sao? Nhẫm Cửu cảm thấy thật không thể tưởng
tượng nổi.
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Nhưng sự kinh ngạc này khiến Nhẫm Cửu càng thêm kiên định quyết tâm
tóm nam nhân này về tay mình, đâu phải năm nào cũng có chứ!
“Nghiêng sang trái.”
Ý niệm càng kiên định, Nhẫm Cửu càng cố gắng phối hợp, bất kể Sở Cuồng
nói gì nàng cũng gắng sức làm, để mong được nhìn bằng con mắt khác.
“Nghiêng sang phải.”
“Nằm xuống phía trước.”
“Lộn nhào về phía trước!”
“Lộn nhào về phía sau hai vòng!”
“Lộn hai vòng trên không rồi xoay ba trăm sáu mươi độ tiếp đất!”
“Mẹ nó chứ đây là cái quái gì vậy!”
Nhẫm Cửu thành công lấy chân trái ngáng chân phải, lăn tròn dùng mặt tiếp
đất, mặt mũi lấm lem, nàng lấy mặt đang cắm dưới đất ra, không buồn lấy hơi
đã nổi giận: “Chàng đang chơi bổn đại gia đúng không!”
“Không”. Không biết Sở Cuồng đã ngừng lại từ lúc nào, ánh mắt có vài phần
khâm phục nhìn Nhẫm Cửu, “Tôi chỉ hiếu kỳ là rốt cuộc cô có thể làm được đến
mức nào thôi.”
Nếu... không phải... muốn cưỡng bức hắn... thì Nhẫm Cửu thật sự muốn bẻ
cổ hắn ngay tại đây.
Nhẫm Cửu cố nhịn lửa giận, lật người ngồi dậy phủi phủi đất trên mặt:
“Không chạy nữa, ta muốn nghỉ một lúc.”
Sở Cuồng gật đầu: “Ngày đầu tiên phải kết hợp nặng nhẹ, cho phép nghỉ
ngơi.”
Tên này coi mình là Lão đại sao. Nhẫm Cửu bất mãn nhìn hắn, vậy không
được, nhất định phải hất hắn xuống, phải cho hắn biết hắn chính là người ở
dưới. Nhẫm Cửu hắng giọng, động não tìm cách nói: “Chàng nói hai người
chúng ta đi cướp quan phủ phải không?”
“Không phải cướp, tôi chỉ lấy lại đồ thuộc về mình thôi.”
“Đó không phải là trọng điểm.” Nhẫm Cửu chỉ hắn rồi lại chỉ vào mình, “Là
hai chúng ta đúng không, nếu vậy thì cái phục tùng gì đó cũng phải từ hai
hướng chứ.”
Sở Cuồng nhíu mày: “Cô muốn có quyền lực chi phối chiến đấu à?” Không
chờ Nhẫm Cửu gật đầu, Sở Cuồng thẳng thừng cự tuyệt, “Không được, bất kể là
lực chiến hay sắp đặt chiến thuật hay bất kỳ góc độ nào khác, kinh nghiệm và
thực lực của tôi đều vượt xa cô, cô không có quyền lực và năng lực chi phối tôi.
Hơn nữa bất luận là chiến trường lớn nhỏ, người nắm quyền chỉ huy chỉ có thể
có một người, nếu không sẽ khiến chiến trường hỗn loạn, đây là luật của Liên
minh.”
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Nhẫm Cửu đã dần quen với cách nói chuyện của hắn, đường này không
thông, nàng đổi cách nói: “Được rồi, chúng ta nói thế này nhé, sự ăn ý phải đến
từ hai hướng, chàng huấn luyện ta như vậy thì ta sẽ ăn ý với ngươi, nhưng
chàng đâu có ăn ý với ta, bởi vậy ta cảm thấy chàng cũng nên được ta huấn
luyện một chút.”
Sở Cuồng sờ cằm trầm ngâm: “Logic này đúng là không có vấn đề.” Hắn gật
đầu, “Được, tôi đồng ý với đề nghị của cô.”
Nhẫm Cửu mừng rỡ: “Được, vậy thế này, chúng ta làm ngược lại với ban
nãy nhé, ta nói, chàng làm, nghe kĩ mệnh lệnh của ta nhé.”
Sở Cuồng lập tức nghiêm mặt đứng thẳng.
“Nhảy!”
“Nghiêng sang trái!”
Sở Cuồng động tác gọn gàng, phản ứng nhanh nạy, không cần huấn luyện
cũng nhanh hơn Nhẫm Cửu rất nhiều, thân hình có tỷ lệ hoàn mĩ khiến Nhẫm
Cửu nuốt nước bọt, tiếp tục ra lệnh: “Nhào qua đây!”
Sở Cuồng khựng lại.
“Chàng nhào qua đây!”
Sở Cuồng nhíu mày, Nhẫm Cửu nóng vội: “Chàng nhào qua đây đi! Ngẩn ra
đó làm gì!”
“Động tác này không cần thiết.” Sở Cuồng nghiêm túc, “Không cần huấn
luyện.”
Nhẫm Cửu nghiến răng, vỗ trán nhẫn nại một hồi rồi ngẩng đầu cười: “Giả
sử thôi mà! Chàng giả sử bây giờ có một mũi tên từ sau lưng ta bắn tới, nhưng
ta lại không nhìn thấy, những lúc như vậy chẳng phải chàng nên nhào đến cứu
ta sao! Bởi vậy, nào, nhào qua đây đi, đè lên người ta. Mau đi.” Nàng vẫy tay
với Sở Cuồng.
Sở Cuồng cương quyết nhìn nàng: “Tình cảnh giả thiết không thành lập.” Sở
Cuồng đưa ngón tay, “Thứ nhất, nếu cô bị động cần cứu viện, giữa chúng ta
không cần ăn ý phối hợp, tôi chủ động là được, bởi vậy không cần huấn luyện.
Thứ hai, trong tình huống nêu trên, nhào lên người đồng đội là vô cùng không
hợp lý, nếu muốn cứu người chỉ cần đẩy ra là được. Thứ ba, cho dù trong tình
huống không hề phòng bị, lực chiến của tôi và cô có tỷ lệ một ngàn so với một,
lực chiến của tôi vượt xa cô, nếu trong thực tế, bắt buộc phải có một người bị
thương thì tôi hi vọng đó là cô. Có vậy thì mới giữ được lực chiến cơ bản không
đổi, bảo đảm lợi ích trên chiến trường được tối đa hóa.” Hắn nói mà mặt không
đổi sắc, không hề áy náy.
Nhẫm Cửu nhẫn nhịn siết chặt hai nắm tay, bị giọng nói bình tĩnh của hắn
chọc tức đến xì khói, ôm đầu mình vò loạn, cuối cùng cũng nhịn được một bụng
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lửa giận sắp nổ tung, nặn ra một nụ cười, phủi mông đứng dậy: “Được rồi,
chúng ta đi ăn cơm thôi.”
Nhẫm Cửu thề là nàng chưa từng nhịn ai đến mức này, nhưng lúc nàng đã
nhượng bộ đến nước này rồi, Sở Cuồng vẫn không biết sống chết mà cau mày
nhìn Nhẫm Cửu từ trên xuống dưới: “Năng lượng còn chưa tiêu hao hết, không
cần bổ sung, tiếp tục huấn luyện.”
Nhẫm Cửu đừng phắt dậy hất tay định đi: “Không luyện nữa, ta muốn ăn
cơm.”
Ánh mắt Sở Cuồng trầm đi, hắn đưa tay kéo cổ tay Nhẫm Cửu, Nhẫm Cửu
còn chưa kịp kinh ngạc quay đầu nhìn hắn bỗng bị Sở Cuồng bẻ ngược tay lại,
khóa cánh tay ở sau lưng: “Đau đau đau!” Nhẫm Cửu kêu đau liên tiếp, Sở
Cuồng khống chế động tác của nàng, lạnh giọng nói: “Trong huấn luyện quân
sự không thể đề xuất ý kiến cũng không thể trái lệnh thượng cấp, vì biểu hiện
vừa rồi của cô nên cắt quyền lợi nghỉ ngơi, tiếp tục huấn luyện.”
Lúc này Nhẫm Cửu cho dù tức đến xì khói cũng không thể chống lại Sở
Cuồng, nàng đổi chiến thuật, há miệng gào khóc: “Gãy tay rồi! Gãy tay rồi!
Hiếp người nè!”
Trước đây Sở Cuồng đa số chỉ tiếp xúc với nam nhân, thỉnh thoảng có mấy
nữ sĩ quan nhưng cũng là người ấn nhẫn khắc chế, cho dù là kẻ địch cũng có vài
phần cốt khí, hắn chưa từng gặp ai gào khóc như vậy, lập tức ngẩn người buông
tay, thấy Nhẫm Cửu ngồi xuống đất ôm tay lăn lộn: “Gãy tay rồi! Vô lương
tâm! Tốt xấu gì cũng là ân nhân cứu mạng mà tên tiểu tử chàng lại hại ta như
vậy sao!”
Sở Cuồng nhíu chặt mày, thấy Nhẫm Cửu khóc lóc không ngừng, hắn ngồi
xổm xuống tìm chỗ kéo cổ tay Nhẫm Cửu, Nhẫm Cửu vốn còn đang khóc la
bỗng khựng lại, lùi về phía sau đỏ mắt nhìn hắn: “Chàng làm gì vậy? Muốn hủy
thi diệt tích che giấu hành vi vong ơn phụ nghĩa của mình sao?”
Sở Cuồng không đếm xỉa đến nàng, trầm giọng nói: “Chụp CT xương.”
“Bắt đầu chụp CT xương.” Giọng nữ cứng đờ đột nhiên phát ra. Nhẫm Cửu
kinh hãi hít một hơi lạnh, đưa mắt nhìn bốn phía, bỗng thấy mắt Sở Cuồng lóe
lên ánh sáng xanh, quét qua cổ tay của nàng, giọng nữ cứng đờ kia từng chữ
từng câu nói: “Scan xương hoàn tất, chẩn đoán vết thương: Trật khớp nhẹ.
Không cần phẫu thuật, không cần hướng dẫn may lại, xin sĩ quan tự mình xử
lý.”
Đôi mày Sở Cuồng giãn ra: “Chỉ là trật khớp thôi.”
Nhẫm Cửu cả kinh: “Ai ôi mẹ ơi, ta thật sự bị thương mà!” Nhẫm Cửu vội
nhìn cổ tay mình nhưng vẫn bị Sở Cuồng khống chế động tác, “Cắn răng lại.”
Hắn ra một mệnh lệnh ngắn gọn, Nhẫm Cửu vô thức nghiến răng, chỉ nghe
“rắc” một tiếng, mặt Nhẫm Cửu tái đi, nhưng cũng chỉ đau trong chốc lát, tiếp
đó bất kể Sở Cuồng nắm tay nàng cử động cổ tay thế nào Nhẫm Cửu cũng
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không thấy đau nữa, nàng kinh ngạc trợn to mắt, bụng thầm nói, nam nhân
thanh tú này còn có thể làm đại phu nữa kia à!
Vừa hay trong trại đang thiếu một đại phu...
Sở Cuồng đan năm ngón vào tay Nhẫm Cửu, nhẹ nhàng xoay xoay cổ tay
nàng kiểm tra kĩ, hắn không cố ý làm nàng bị thương, chỉ là Nhẫm Cửu vùng
vẫy quá ghê gớm thôi... Nhưng bất kể thế nào, làm người ta bị thương vẫn là lỗi
của hắn. Trong lúc hắn đang chăm chú, bỗng một bóng đen chụp tới, tốc độ
không nhanh, tính uy hiếp không lớn, nhưng tay hắn đang vướng bận, chỉ vô
thức nghiêng đầu, bóng đen đó sáp tới phía trước, đôi môi mềm mềm nhẹ nhàng
chạm vào mặt hắn, “chụt” một tiếng thật mạnh.
Sở Cuồng không buông tay, chỉ lạnh lùng nhìn Nhẫm Cửu đánh lén thành
công đang đắc ý liếm miệng cười.
Sở Cuồng nhíu mày: “Thứ nhất, nước bọt là một trong những đường lan
truyền nhiều bệnh dịch nhất, cô chưa được khử độc, xin đừng dùng cách này
tiếp xúc với tôi. Thứ hai...” Hắn nhìn thẳng vào mắt Nhẫm Cửu, không tránh né
cũng không có quá nhiều tình cảm: “Đừng dụ dỗ tôi. Như vậy sẽ khiến tôi rất
khó chịu, mong cô phối hợp.”
Còn chưa nhìn thấy biểu hiện khó chịu của hắn thật là đáng tiếc... Nhẫm Cửu
nghĩ, vậy là nàng thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: “Vậy thì phiền chàng khó chịu
một chút đi. Ta đã quyết tâm phải dụ dỗ đến khi chàng trở thành tướng công của
ta mới thôi.”
Sở Cuồng im lặng, nhìn Nhẫm Cửu lắc lắc cổ tay, sau đó huýt sáo ngúng
nguẩy trở về ăn cơm, hắn nửa quỳ dưới đất, một lúc lâu sau mới đau đầu xoa
xoa huyệt Thái dương, môi có tiếng thở dài cố kiềm nén, người của tinh cầu này
thật khó đối phó quá.

Chương 6

N

hẫm Cửu nấu cơm tối xong, mở gói thuốc X thổ phỉ Giáp mua về, do dự

không biết nên bỏ vào đĩa nào, lúc này tiếng bước chân Sở Cuồng từ bên ngoài
truyền vào, Nhẫm Cửu nóng vội run tay, gói thuốc đổ hết lên đĩa thức ăn, Nhẫm
Cửu ngẩn ra một khắc, tai nghe thấy tiếng bước chân Sở Cuồng đã đến sau lưng,
nàng hoảng loạn vò tờ giấy nhét vào ngực.
“Cả buổi chiều chàng đi đâu vậy?” Nhẫm Cửu cười yểu điệu hỏi, nụ cười
trên mặt vì được kéo ra quá nhanh nên hơi không tự nhiên, Sở Cuồng thu hết vẻ
mặt của nàng vào mắt, nhưng không có biểu hiện gì nói, “Các hạ không phối
hợp huấn luyện, bởi vậy tôi đã đổi hành trình buổi chiều, đi thăm dò nơi này
một lượt.”
“Ồ, thăm dò thế nào rồi?” Nhẫm Cửu vừa nói vừa mời Sở Cuồng ngồi xuống
bên bàn.
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“Với trình độ vũ lực của quý tinh cầu, cứ điểm này ở trên cao, dễ thủ khó
công, là một nơi tốt, nhưng không thể vì vậy mà lơ là phòng thủ. Ở núi phía Tây
có một rừng cây du, kẻ địch rất dễ mượn cây che chắn để tấn công lên núi, chỗ
đó các hạ không hề an bài phòng thủ, đây là sơ suất lớn nhất, tôi đề nghị tối nay
nên phái người phòng thủ nơi đó...”
Trại này cắm rễ ở đây không biết bao nhiêu năm rồi, từ đời ông nội của
Nhẫm Cửu đến nay chưa từng bị tấn công, ở đây trời cao Hoàng đế xa, quan địa
phương xưa nay thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, chẳng ai để tâm
đến họ, lời này của Sở Cuồng Nhẫm Cửu nghe thì nghe, ậm ừ gật đầu đáp vài
tiếng, cầm đũa trộn trộn dĩa thức ăn bỏ thuốc vài cái rồi đặt trước mặt Sở
Cuồng: “Rau ta mới xào nè, ăn đi cho nóng.”
Sở Cuồng nhìn dĩa rau được Nhẫm Cửu trộn, tiếp đó móc túi áo tìm chiếc
hộp hôm qua lấy ra một viên thuốc nuốt xuống: “Hôm qua đã nói rồi, tôi không
cần thực phẩm của các người, nhưng ý tốt của cô tôi xin nhận. Cảm ơn.” Nói
xong hắn lại nói tiếp lời lúc nãy, “Chỗ lơ là phòng thủ ở phía Tây các hạ mau
phái người canh giữ đi, không phải tôi hù dọa...”
“Được rồi được rồi.” Nhẫm Cửu gật bừa, nhưng ánh mắt vẫn rơi trên hộp
thuốc màu trắng trong tay hắn, “Chàng... luôn mang theo thứ này bên mình
sao?”
Thấy nàng vốn không nghe lọt lời mình, Sở Cuồng hơi bất lực, nhưng dù sao
cũng là bố trí quân sự ở xứ lạ, không tin hắn cũng có thể lý giải được. Sở Cuồng
tạm thời bỏ qua đề nghị này, nghiêm túc đáp: “Đây là lương thực dự bị, là dụng
phẩm cần thiết cho các sĩ quan lúc buộc phải đáp xuống tinh cầu ngoài phạm vi
cai trị của Liên minh, lúc nào cũng phải mang theo để bảo đảm bổ sung năng
lượng đầy đủ.”
“Ờ.” Nhẫm Cửu gật đầu, “Vậy tức là có thứ này thì chàng không cần ăn đồ
ăn ở chỗ bọn ta phải không?”
“Không sai.”
Nhẫm Cửu im lặng một khắc: “Nước thì sao? Chàng cũng phải uống chứ.”
“Đương nhiên.”
Nhẫm Cửu cả mừng: “Hay lắm! Ta thấy hôm nay cả ngày chàng không uống
nước rồi, ta đi rót chút trà nhé.” Nàng đứng dậy đi ra ngoài, Sở Cuồng gọi lại:
“Không cần phiền phức.” Nói xong hắn lại lấy trong túi ra một vật hình ống to
bằng nắm tay, mở một đầu ra, sau đó múc một muỗng canh giá Nhẫm Cửu nấu
đổ vào trong vật hình ống, đậy nắp lại lắc vài cái, sau đó vặn nắp một đầu khác
ra đã thấy bên trong là một ly nước trong vắt, nào còn dáng vẻ của canh giá vừa
rồi. Sở Cuồng uống sạch nước trong ly.
Nhẫm Cửu chớp đôi mắt cá chết nhìn hắn: “Đây là thứ gì nữa vậy?”
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“Máy lọc nước, lấy hydroxide trong chất lỏng ghép lại thành phân tử nước,
lọc tất cả các nguyên tố khác đi, bảo đảm nước mà sĩ quan uống trong lúc tác
chiến được sạch sẽ.”
Tuy Nhẫm Cửu nghe không hiểu lắm, nhưng nàng cũng hiểu đại khái... Bây
giờ nam thanh niên lịch thiệp này dầu muối cũng không vào phải không...
Nhẫm Cửu ôm đầu đau khổ xoa xoa, bỗng mắt nàng sáng lên, cẩn thận dè
dặt hỏi: “Không khí chàng thở chắc cũng giống của bọn ta chứ?”
Sở Cuồng gật đầu.
Nhẫm Cửu đập bàn cười lớn: “Hay lắm! Hay lắm!”
Muốn dụ dỗ nam nhân thì sợ gì không có cách, ăn uống không được thì
ngươi cũng phải hít thở chứ, cũng may thổ phỉ Giáp thông minh, đã mang một ít
hương liệu trợ tình về, nàng không tin như vậy mà vẫn không trúng chiêu.
Nhẫm Cửu và bừa mấy miếng cơm rồi nói: “Trời này nhiều muỗi quá, hôm nay
ta xông cho chàng ít thuốc trừ muỗi.”
Sở Cuồng không nghi ngờ gì, gật đầu cảm ơn, xong rồi lại nói: “Ban ngày
chưa huấn luyện xong, nhân lúc trời chưa tối lắm, tập bù hết phần hôm nay đi.”
Mắt Nhẫm Cửu sáng lên, tròng mắt đảo đảo: “Được thôi! Nhưng mà mà ta
còn phải rửa chén, chút nữa sẽ đưa hương liệu cho chàng, tự chàng đem về xông
trong phòng nhé.” Xông xong thì trời tối rồi, huấn luyện xong vừa hay có thể
hành sự luôn. Bàn tính trong lòng Nhẫm Cửu kêu tách tách.
Chờ nàng rửa chén xong Sở Cuồng cũng đã xông hương khắp phòng, còn vô
cùng tận tâm xông luôn phòng Nhẫm Cửu, Nhẫm Cửu rất vừa ý, thật tốt quá,
phòng nào cũng tiện hành sự cả. Quan trọng nhất là hương liệu do chính Sở
Cuồng xông! Bị xông nhiều nhất chính là nam nhân này.
Nhẫm Cửu cười thầm trong lòng.
Nhưng đến tối, khi sắp huấn luyện xong, thần sắc Sở Cuồng cũng không
thấy chỗ nào không đúng, Nhẫm Cửu không nhịn được hỏi: “Chàng có cảm
thấy hơi nóng không? Có chỗ nào không ổn không? Hay là ruột gan có như
thiêu như đốt, không thoải mái không?”
Sở Cuồng lắc đầu: “Chất lượng không khí tốt, nhiệt độ, độ ấm đều thích hợp
với nhu cầu của cơ thể, không có chỗ nào không ổn.”
Nhẫm Cửu thất vọng nhìn hắn.
“Được rồi, nghỉ thôi.” Sở Cuồng đặt tay lên vai, khẽ cúi người, cho dù là
hành lễ cũng rất gọn gàng, không hề có chút lề mề, “Các hạ ngủ ngon.”
Sở Cuồng về phòng đóng cửa lại, đèn vẫn còn sáng, Nhẫm Cửu ngồi xổm
trước cửa phòng hắn đến nửa đêm, bên trong không hề có chút động tĩnh nào,
còn nàng lại bị mùi hương còn sót lại xông đến bực bội khó chịu, phải đi tắm
nước lạnh mấy lần mới bình tĩnh lại được.
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Sáng hôm sau, Sở Cuồng tỉnh giấc, trễ hơn thời gian hắn thường dậy nửa
canh giờ, điều này đối với Sở Cuồng không phải là chuyện thường. Tối qua...
hình như hắn ngủ say một cách bất ngờ. Hắn rửa sơ mặt mũi, vừa đẩy cửa ra đã
nghe Nhẫm Cửu gào lớn trong trại: “Đứng lại cho đại gia!”
Ánh nắng phủ xuống, trên mặt các nam nhân nữ nhân đang làm việc trong
trại đều mang ý cười, ánh mắt đuổi theo bóng Nhẫm Cửu.
“Thổ phỉ Giáp! Mẹ nó chứ ngươi mua cho đại gia thuốc giả gì vậy hả! Trả
tiền lại đây!”
Nhẫm Cửu đuổi theo thuộc hạ nàng, người được gọi là thổ phỉ Giáp bị đuổi
phải trốn Đông trốn Tây, khổ không kể xiết: “Trời cao có mắt! Ta có mười lá
gan cũng đâu dám gạt Cửu gia! Nếu thuốc là giả cũng là ông chủ hiệu thuốc bán
thuốc giả, Cửu gia đuổi theo ta làm gì!”
Nhẫm Cửu tiện tay chộp một nắm đất ném lên người thổ phỉ Giáp: “Ngươi
còn phí lời nữa à! Xảo biện này! Xảo biện này!”
Những người xem náo nhiệt ha ha cười lớn. Có người hét lên: “Chuyện của
Tiểu Cửu nhi lại không thành công rồi, cô ấy đang giận đó, Giáp, ngươi để Cửu
gia đánh cho hả dạ đi.” Xem ra chắc đã quen với cảnh tượng này rồi.
Sở Cuồng hơi ngẩn ra nhìn cảnh tượng này, không có kỷ cương, không có
luật lệ, rõ ràng là cãi cọ đuổi đánh, nhưng bất ngờ là lại khiến người ta thấy thật
yên bình, giống như chiếc mền được ánh nắng hong khô bị đập vào phát ra tiếng
“bụp bụp” vậy, khiến lòng người bình yên một cách kỳ lạ.
Sở Cuồng nhất thời có hơi ngây người.
Mãi đến khi không biết có ai gọi Nhẫm Cửu một tiếng, Nhẫm Cửu ngẩng
đầu, thở dốc nhìn Sở Cuồng đứng trước cửa phòng, nàng dừng bước vẫy tay
nói: “Này, hôm nay trấn dưới núi có họp chợ, chàng có muốn đi xem không?”
Nhẫm Cửu nói với hắn như vậy.
Mọi người đều nhìn hắn, Sở Cuồng ngẩn ra trong một khắc rồi lập tức đứng
nghiêm: “Theo kế hoạch, hôm nay...”
“Có phải là chuyện gì to tát đâu.” Không chờ Sở Cuồng nói hết, Nhẫm Cửu
đã chạy đến trước mặt hắn, giật cổ tay hắn kéo đi xuống núi, “Chẳng phải là dạo
chợ thôi sao, không mất bao nhiêu thời gian đâu, đi thôi đi thôi. Ta cũng lâu rồi
không xuống núi, lát nữa cùng chàng đi xem địa hình chỗ quan phủ luôn.”
Sở Cuồng không phải là người dễ thay đổi kế hoạch, nhưng hôm nay hắn đã
dễ dàng thay đổi kế hoạch, cũng dễ dàng để Nhẫm Cửu nắm tay đi một đoạn
thật xa.
Sở Cuồng không chịu thay bộ hắc y thần bí của mình, Nhẫm Cửu hết cách,
tìm một chiếc áo khoác màu nâu trùm cho hắn, lại đội nón của áo khoác lên cho
hắn rồi dặn dò: “Ở chỗ bọn ta thì thân thể da thịt là của cha mẹ, ngoài tội phạm
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ra không ai cạo đầu hết, bởi vậy đừng bao giờ để người khác thấy tóc ngươi biết
chưa?”
Sở Cuồng trịnh trọng gật đầu: “Hiểu rồi.”
Xuống núi, cách trấn Chi Lương càng gần thì càng có nhiều người qua lại,
người xách gà vịt ngỗng cũng càng nhiều hơn, sắc mặt bị nón che mất của Sở
Cuồng càng âm trầm hơn.
“Những sinh vật này đều phải được tiêu hủy.” Vào trong trấn, trên phố chợ
vô cùng náo nhiệt, sắc mặt Sở Cuồng lạnh lùng, ngay cả tư thế đi đường cũng
hơi mất tự nhiên, “Tại sao các hạ không cho tôi biết trước đây là nơi tập trung
sinh vật phi nhân hình, để lộ quân tình quan trọng, theo Luật Liên minh có thể
bị phán lưu đày...”
Giọng Sở Cuồng không lớn, trong hoàng cảnh ồn ào này càng giống như một
người đang làu bàu lẩm bẩm. Nhẫm Cửu vội đến hiệu thuốc tìm ông chủ bán
thuốc giả tính sổ, nhất thời cũng không buồn quan tâm đến tâm trạng Sở Cuồng,
nàng kéo tay hắn, mười ngón đan vào nhau nắm chặt: “Người đông lắm, theo
sát ta.”
Ánh mắt Sở Cuồng rơi trên bàn tay đan vào nhau: “Thứ cho tôi nói thẳng, cô
chưa...”
“Ta biết, ta chưa khử độc, không nên đụng vào chàng, nhưng chẳng phải
chàng đang mang găng tay sao?” Nhẫm Cửu không quay đầu, “Hơn nữa bây giờ
người đông như vậy, chút nữa đi lạc chẳng phải càng phiền hơn sao! Chàng có
thể đừng õng ẹo như nữ nhân vậy không?”
Sở Cuồng trầm tư trong chốc lát, ẩn nhẫn im miệng, mặc cho hơi ấm của một
người khác thông qua găng tay truyền đến da thịt hắn. Đây là một cảm giác lạ
lẫm. Quân Liên mình sở hữu vũ khí tiên tiến nhất, trên chiến trường vốn không
có cơ hội tiếp xúc thân thể nhau, ai ngờ được là sẽ dùng tư thế như vậy để tiếp
xúc với người khác...
Sở Cuồng đang nghĩ, Nhẫm Cửu đi phía trước bỗng bị người ta va vào lùi lại
phía sau, Sở Cuồng vô thức dìu lấy nàng, nhưng thấy một người áo xám tức tốc
lướt qua bên cạnh hai người.
Nhẫm Cửu lòng đang như hoa nở vì cái dìu này của Sở Cuồng, bỗng sau
lưng có một trận gió, quay đầu đã không thấy bóng người đâu, Nhẫm Cửu ngẩn
ra, chỉ nghe bên ngoài đám đông có tiếng nam nhân kêu thảm: “Đại hiệp tha
mạng! Trả túi tiền cho ngài đó!”
Nhẫm Cửu tách đám người ra chạy đến, thấy Sở Cuồng đang ấn nam nhân
áo xám dưới đất, vặn bàn tay người đó lại, khiến hắn kêu cha gọi mẹ khóc lóc
ầm ĩ, còn tay kia của Sở Cuồng lại vô cùng nhàn nhã giữ nón trên đầu mình lại,
xem ra hắn nhớ rất kĩ lời dặn của Nhẫm Cửu.
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Tuy cảnh tượng hơi hỗn loạn, nhưng Nhẫm Cửu vẫn không biết điều mà gục
ngã vì tư thế anh dũng của Sở Cuồng, không hổ là nam nhân nàng ưng, đè nam
nhân khác cũng đẹp mắt như vậy nữa!
Sở Cuồng đưa mắt liếc Nhẫm Cửu nói: “Túi tiền của cô.”
Lúc này Nhẫm Cửu mới nhìn thấy tay kia của tên trộm đang cầm một chiếc
túi nàng vô cùng quen mắt: “Khốn kiếp!” Nhẫm Cửu đại nộ, “Dám trộm trên
đầu đại gia! Có tin ta đưa ngươi lên quan không!”
Đương nhiên lời này Nhẫm Cửu chỉ nói chơi, trấn Chi Lương hợp với nhiều
thôn lớn nhỏ ở gần đó thành huyện Chi Lương, đây là một huyện thành nhỏ
nhân khẩu không nhiều, Huyện lệnh cũng là một Huyện lệnh trình độ không
cao, ở nơi trời cao Hoàng đế xa này, Lưu huyện lệnh cũng không mong thăng
quan tiến chức, cả năm không màng chính sự, chỉ biết vơ vét của dân, cùng đám
thân thích hoành hành bá đạo, ức hiếp dân lành không thiếu chuyện nào.
Nhẫm Cửu ở trên núi tuy không bị áp ức gì, nhưng những chuyện này thì
cũng biết. Lúc này dọa đưa người kia lên quan chẳng qua là nghe hắn nói giọng
nhà quê nên cố ý hù dọa thôi.
“Ai ôi... Bà cô ơi tha mạng đi, tôi không dám nữa đâu, không dám nữa đâu!
Nhà tôi còn một đứa con đang chờ ăn cơm, tôi thật không còn cách nào...”
Nhẫm Cửu mở túi tiền, đếm mấy đồng tiền bên trong, không thiếu, lòng
nàng tuy giận nhưng cũng không còn cách nào, chỉ phẩy tay cho qua. Sở Cuồng
lại không buông tay, hắn nhìn Nhẫm Cửu rồi nghiêm túc nói: “Cần phải chuyển
cho cơ quan cảnh vụ để trừng phạt, tuy hắn có nỗi khổ nhưng không phải là lý
do để được pháp luật tha thứ.”
Nhẫm Cửu dẩu môi kéo Sở Cuồng đi: “Mọi người đều sống không dễ dàng
gì. Hơn nữa chàng đưa có hắn lên quan thì quan phủ cũng chưa chắc sẽ nhúng
tay vào đâu. Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Đi thôi đi thôi.”
Sở Cuồng im lặng, ngoảnh đầu nhìn nam nhân nước mắt lưng tròng đang
nhìn lại hắn, Sở Cuồng thở dài: “Không có chế độ gì cả, thật là một tinh cầu tăm
tối.”
Thả tên trộm, Nhẫm Cửu kéo Sở Cuồng đi về phía trước một đoạn, bỗng
nhiên sực tỉnh: “A! lẽ nào vừa rồi chàng đang bảo vệ ta đó sao!”
Sở Cuồng gật đầu: “Đương nhiên rồi, chúng ta đang có quan hệ đồng minh,
hơn nữa trên người cô có máy nhận dạng của tôi, tôi cưỡng ép cô phải ở bên
cạnh tôi, đương nhiên cũng có nghĩa vụ bảo vệ cho cô.”
Nhẫm Cửu cảm động: “Lòng chàng có ta, lòng ta có chàng, tình yêu không
thể vứt bỏ cũng không thể buông tay. A! Thật là một tình yêu chấn động tâm
hồn!”
“Không phải, cô nghĩ nhiều rồi...”
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Không nghe Sở Cuồng nói nhiều, Nhẫm Cửu ngẩng đầu nhìn thấy hiệu
thuốc, nàng thả Sở Cuồng ngoài cửa, vỗ vai hắn như an ủi trẻ con: “Ở đây chờ
một lúc nhé, chờ ta lý luận với ông chủ hiệu thuốc xong sẽ ra ngay, đừng chạy
lung tung đó.” Không chờ hắn đồng ý, Nhẫm Cửu đã bước nhanh vào tiệm.
Sở Cuồng nhìn theo bóng nàng, đột nhiên hắn có một cảm giác bất lực sâu
sắc.
Đứng trước cửa một hồi, nghe thấy ở góc đường phía trước có tiếng khóc la
truyền đến, hắn nhíu mày quay đầu nhìn, bên trong Nhẫm Cửu và ông chủ đang
cãi nhau ầm ĩ, nhưng có nhìn thế nào cũng là Nhẫm Cửu muốn lật quầy chém
người, Sở Cuồng cân nhắc rồi cất bước đi về bên kia.

Chương 7

K

hi Nhẫm Cửu đỏ mặt tía tai lý luận với ông chủ hiệu thuốc xong, vừa

lòng mãn nguyện lấy lại tiền và một bao thuốc X đảm bảo công hiệu cực tốt ra
khỏi cửa thì Sở Cuồng đã mất dạng từ lâu, Nhẫm Cửu rảo một vòng trước cửa,
lúc này mới chú ý ở góc đường trước mặt truyền đến tiếng nữ nhân khóc.
Nàng quay đầu nhìn, trong đám người đang vây xem bên kia, nhìn thấy Sở
Cuồng đang khoác áo choàng màu nâu, Nhẫm Cửu giấu thuốc vào trong người,
chạy tới phía trước vỗ vai Sở Cuồng: “Đi thôi, chẳng phải chúng ta còn phải đến
quanh Huyện nha xem thử sao?”
Sở Cuồng nhíu mày bất động.
Nhẫm Cửu nhìn theo ánh mắt hắn, giữa đám đông có hai đám người, một
đám đứng nói chuyện còn một đám đang bò, Nhẫm Cửu không quen nhưng
cũng không lạ gì với đám người đang đứng, là công tử của nhà Huyện lệnh,
được xưng là Lưu côn đồ, là một tên ốm o đầu bẹp mũi to, hắn và đám đại gia
bằng hữu rượu thịt của hắn cùng rung chân nói: “Mau đi, dám chơi dám chịu,
bảo tiểu nương tử mau đi cùng các công tử đây đi, đừng ở đây làm trò cười cho
các hương thân phụ lão!”
Còn người đang bò... Nhẫm Cửu nhíu mày: “Hây!” một tiếng.
Tướng công bò dưới đất là một thanh niên thanh tú lịch thiệp, nhưng thanh
niên của trấn Chi Lương này hiếm ai chưa được Nhẫm Cửu nhắm tới. Thanh
niên này chính là tướng công tú tài mà Nhẫm Cửu bức hôn bất thành lúc trước,
khi Sở Cuồng còn chưa xuất hiện, lúc đó hắn xấu hổ vì bị Nhẫm Cửu làm nhục,
vắt lụa trắng lên xà, thà chết cũng không chịu vào sơn trại nàng ở rể, Nhẫm Cửu
bị hắn làm ầm lên như vậy, cũng đành bất lực bỏ qua, còn vì việc này mà đau
lòng một hồi, không ngờ hôm nay gặp lại, tướng công tú tài này vẫn mặt mũi tái
mét giống như sắp chết đến nơi.
Nhẫm Cửu nghĩ, đại khái vì tú tài đều là những kẻ có khí tiết nhưng không
có tiền, bởi vậy nên cũng ra vẻ hơn một chút.
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Ánh mắt nàng lại đảo sang bên cạnh tú tài, thấy một phụ nữ trung niên ôm
một cô nương như hoa như ngọc, hai người khóc như mưa, phụ nữ trung niên
đau đớn kể lể: “Già này đánh cược với các ngài lúc nào! Già này có hồ đồ cũng
không hồ đồ đến mức bán con gái mình đi! Con gái tôi và Trương tú tài tình đầu
ý hợp, mấy ngày trước đã bái đường thành thân rồi, làm sao tôi bán nó đi
được!”
“Bà đánh cược chứ ai! A! Bà xem đi, văn tự ở đây nè, chữ nào trên đây cũng
đều là của bà hết, nguyện lấy con gái Vương thị ra đền!”
“Oan cho già này quá! Già này một chữ cũng không biết! Làm sao viết văn
tự cho công tử được! Hơn nữa con gái tôi không phải là Vương thị! Con gái tôi
họ Dương mà!”
Lưu côn đồ quay đầu nhìn người cầm văn tự, đá hắn một cước: “Làm ăn kiểu
gì vậy!” Người kia gãi đầu, cầm bút liếm liếm, xóa chữ Vương trên giấy sửa
thành chữ Dương ngay tại chỗ: “Nè, lần này được rồi, đừng làm mất thời gian
nữa, mau theo các công tử đi đi.”
Hành vi hiếp người trắng trợn như vậy khiến xung quanh nhất thời huyên
náo. Tướng công tú tài giận đến mức thở không ra hơi, ôm lấy tiểu nữ Dương
thị, bộ dạng như muốn liều chết với người ta.
Nhẫm Cửu thấy hắn liều mình bảo vệ người khác như vậy, lại nghĩ đến trước
mặt nàng lúc đó, tú tài kia cũng liều mình bảo vệ bản thân, Nhẫm Cửu nhất thời
có chút cảm khái không phải lúc.
“Trương tú tài cũng thật xui xẻo, lúc trước chưa lấy vợ thì hắn bị nữ thổ phỉ
trên núi vừa mắt, suýt chút nữa bị cướp về làm áp trại tướng công, không dễ gì
mới khiến nữ thổ phỉ mất hứng thả hắn đi...” Người bên cạnh nghị luận, Sở
Cuồng không mặn không nhạt liếc nhìn Nhẫm Cửu, Nhẫm Cửu sờ mũi kinh
ngạc, “Giờ mới thành thân không được mấy ngày, thê tử mới cưới của hắn lại bị
Lưu côn đồ vừa mắt, thật là một nhà vận mệnh đa đoan mà.”
Nhẫm Cửu hắng giọng, biện giải cho mình: “Lúc còn trẻ ai mà chẳng từng
yêu vài tên xấu xa chứ.” Nàng suy ngẫm, cảm thấy ý tứ hình như không đúng
nên lại bổ sung, “Lúc còn trẻ ai mà chẳng từng được mấy kẻ xấu xa yêu chứ...”
Sở Cuồng liếc mắt, Nhẫm Cửu rụt đầu, “Được rồi, lúc trước ta đã từng làm
những chuyện như vậy, nhưng chẳng phải là lúc chưa gặp chàng sao, bây giờ
chàng xuất hiện rồi, chàng sẽ bảo vệ ta, ta đâu cần đi cướp nam nhân giống như
lúc trước nữa!”
“Thứ nhất, bảo vệ cô chỉ là nghĩa vụ trong giai đoạn hiện nay của tôi, đừng
nên nghĩ nhiều. Thứ hai, trước đó các hạ nói, quan phủ của quý tinh cầu không
quản lý đúng không?”
Nhẫm Cửu gật đầu: “Ở huyện Chi Lương này có thể nói là vậy, hơn nữa
người này.” Nhẫm Cửu chỉ Lưu côn đồ, “Hắn chính là con trai của Huyện lệnh,
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chuyện cưỡng đoạt dân nữ hắn làm quen rồi, lão tử nhà hắn muốn quản thì đã
quản từ lâu, đâu để hắn cưỡng đoạt hết lần này đến lần khác?”
Lúc hai người nói chuyện, đám người Lưu côn đồ đã ra tay rồi, hai người giữ
Trương tú tài lại, kéo hắn ra, một người giữ bà lão ấn bà ta sang một bên, mặc
cho bà lão giãy dụa gào khóc đến khản giọng, Lưu côn đồ đích thân ra trận kéo
lấy tay tiểu cô nương.
“Các người táng tận lương tâm! Các người không có vương pháp!” Trương
tú tài gào đi gào lại mấy câu này.
Lúc xưa hắn bị Nhẫm Cửu cướp, miệng cũng chỉ gào đi gào lại hai câu này.
Đổi một góc độ khác, lúc này Nhẫm Cửu mới biết chuyện mình làm lúc đó có
hơi bất nhân, nhưng nàng chưa từng giật trượng phu của người ta mà! Người ta
đã có đôi có cặp rồi còn chia rẽ, tên Lưu côn đồ này đúng là khốn kiếp hơn nàng
cả trăm lần.
Tiểu cô nương không ngừng giãy dụa, Lưu côn đồ nổi nóng tát vào mặt nàng
ta một cái, khiến tiểu cô nương ngất đi. Trương tú tài như ngừng thở, tiếp đó lại
càng khản giọng kiệt sức hét lớn: “Các người táng tận lương tâm! Các người
không có vương pháp!” Giọng lạc hẳn đi.
Nhẫm Cửu thấy mà cũng máu huyết sục sôi. Bảy tỷ tỷ trước nàng gả đến chỗ
tốt có mà chỗ xấu cũng có, nhưng vẫn sống qua ngày được, chỉ có đại tỷ nàng
gả cho một nam nhân hở chút là đánh mắng tỷ ấy, mỗi lần về nhà mẹ trên người
không ít thì nhiều cũng bị thương, phụ mẫu thấy mà xót, nhưng đại tỷ là người
chấp nhận số mạng, lần nào cũng không chịu để phụ mẫu ra mặt cho mình, kết
quả sau khi sinh đứa con thứ hai, tâm trạng u uất, trong lúc ở cữ đã mang bệnh,
rồi cứ thế lặng lẽ qua đời.
Mỗi lần Nhẫm Cửu nhớ đến đại tỷ dịu dàng của mình đều đau xót, đối với
những nam nhân đánh nữ nhân càng hận thấu xương. Hôm nay thấy cảnh này,
nhớ đến chuyện xưa của mình, Nhẫm Cửu nhất thời không kìm được nộ hỏa,
vừa mới xắn tay áo định xông lên, bỗng nghe bên cạnh có tiếng kim loại ma sát
“cách” một tiếng.
Nàng nhìn sang bên cạnh, Sở Cuồng đã lấy ra vũ khí kim loại có thể “cách
sơn đả ngưu” kia.
Nhẫm Cửu chớp mắt, hơi thất thần ngước lên nhìn, gương mặt dưới chiếc
nón của Sở Cuồng nghiêm lại: “Vì chế độ của quý tinh cầu hỗn loạn, không có
chính nghĩa, xin thứ cho sĩ quan cấp một Sở Cuồng của hạm đội Húc Nhật phải
dùng hành động tác chiến cực đoan.”
Tay kia của Sở Cuồng không biết từ đâu lấy ra một sợi dây mảnh, quấn
quanh đầu mình một vòng, cột chặt chiếc nón vào đầu, cho dù là trong tình
huống này hắn cũng không quên lời dặn của Nhẫm Cửu... Nhưng Nhẫm Cửu
đang ngây ngốc nhìn hắn không thể không thừa nhận, tạo hình cột nón vào đầu
này của hắn thật xấu đến mức không thể tưởng tượng nổi...
www.vuilen.com

35

Tác Giả: Cửu Lộ Phi Hương

CỬU GIA ĐỪNG LÀM VẬY

Hiển nhiên Sở Cuồng không hề chú ý đến ngoại hình, vẫn nghiêm túc lạnh
lùng nói: “Tôi sắp dùng bạo lực chế phục.”
Nhẫm Cửu bỗng nhớ lại hôm đó, ánh sáng bắn ra từ vũ khí màu đen này của
hắn đã khiến bình trà trên bàn và mấy hộc tủ gỗ biến thành tro bụi, nàng thử
tưởng tượng tình cảnh ánh sáng đó bắn vào người, nhất thời thân hình chấn
động, vội giữ chặt cánh tay Sở Cuồng: “Không được đâu!” Nàng nói, “Đập hắn
cho hả dạ là một chuyện, nhưng gây ra án mạng lại là một chuyện khác.”
Nếu Lưu huyện lệnh biết người khiến con hắn biến thành một đống tro là của
trại nàng, vậy sơn trại làm gì còn sống yên được nữa...
“Vũ khí này không gây tổn thương nhiều đối với vật hữu cơ.” Sở Cuồng nói
xong, thấy Nhẫm Cửu vẫn lắc đầu, hắn suy nghĩ, cũng đúng, người của tinh cầu
này ngay cả máy nhận dạng của hắn cũng có thể tiêu hóa được, nói không
chừng họ có đặc điểm gì khác với những sinh vật nhân hình khác thì sao, để
chắc ăn thì đừng nên dùng vũ khí có tính nhận biết sinh vật thì hơn. Hắn cất vũ
khí, lấy trong một chiếc túi khác ra một đôi găng tay đeo vào, ở mấy khớp ngón
tay đều là vảy đen sì, “Sau khi kẻ địch ngã xuống, cô dìu cô gái trẻ tuổi đi phía
trước dẫn đường, tìm một nơi vừa yên tĩnh ít người vừa tiện ra khỏi trấn, tôi sẽ
đưa hai người kia theo sau.”
“Khoan...”
Chưa chờ Nhẫm Cửu nói hết, Sở Cuồng đã bước ra xông vào giữa đám
người, áo khoác theo gió tung bay khiến Nhẫm Cửu có cảm giác anh hùng đơn
độc.
Nhưng lúc này Sở Cuồng vẫn chưa thể trở thành anh hùng đơn độc, vì đối
phương thật sự quá vô dụng quá không ra gì.
“Ê! Tiểu tử làm gì vậy!” Thấy Sở Cuồng bước ra, kẻ nhàn hạ sau lưng Lưu
côn đồ bước tới, ra vẻ đại gia mà đưa tay đẩy hắn, “Không thấy bọn ông đang
bận sao? Muốn chết à?”
Sở Cuồng không thèm liếc mắt một cái, kéo cánh tay tự dâng tới cửa của
hắn, chỉ nghe “rắc” một tiếng, bộ dạng đại gia kiêu căng của tên kia trong phút
chốc đau đến mức biến thành tiểu nhân cong người ngã xuống đất kêu oai oái.
Tất cả chúng nhân đều bị chiêu này của Sở Cuồng làm cho ngẩn người, ngay cả
Trường tú tài cũng quên tiếp tục kể lể hành vi khốn kiếp của đối phương.
Nhẫm Cửu hồi thần trước tiên, hét lớn trợ uy: “Hay cho chiêu Thác cốt phân
cân!”
Chúng nhân lúc này mới sực tỉnh, đám người vây xem nhất thời cũng học
theo Nhẫm Cửu cao giọng tán dương, sắc mặt Lưu côn đồ đanh lại: “Ngươi là
thứ gì mà dám làm hỏng chuyện của đại gia...” Còn chưa dứt lời, Sở Cuồng đã
bước tới trước mặt hắn, động tác không nhanh, chiêu thức cũng không phiêu dật
linh động như các đại hiệp trong truyền thuyết, hắn chỉ đơn giản là đưa tay,
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vung quyền, vảy đen trông vô cùng cứng cáp trên khớp tay chạm vào má Lưu
côn đồ.
“Pằng!”
Một tiếng hự vang lên, Lưu côn đồ bị một quyền này đấm văng xa một
trượng, ngửa mặt lên trời ngã ra đất, máu mũi ròng ròng, mũi chân co giật rồi
không còn động tĩnh.
Chúng nhân vỗ tay khen hay, thiết nghĩ một quyền gọn gàng nhanh nhẹn này
của Sở Cuồng đã giúp họ phát tiết không ít oán khí trong lòng.
Nhưng Nhẫm Cửu lại im lặng một cách khác thường, nàng nghĩ kĩ lại, Lưu
côn đồ đúng là hơi khốn kiếp, nhưng phụ thân hắn cũng có đầu tư lắm, từ nhỏ
đã mời không ít sư phụ nổi danh giang hồ về dạy, về mặt võ công thì Lưu côn
đồ coi như cũng là một hảo thủ hiếm thấy của huyện Chi Lương. Một quyền của
Sở Cuồng vừa rồi xem ra rất dễ tránh, nhưng Lưu côn đồ không hề động đậy mà
ăn đòn ngay...
Thật ra trong lòng nam nhân lịch thiệp này chắc có một con mãnh thú đang
trú ngụ...
Có thể ăn tươi nuốt sống một cách âm thầm như vậy.
Sở Cuồng cứu nữ nhân đẩy về phía Nhẫm Cửu, quay người bước đến trước
mặt bà lão, tên đang bắt giữ bà lão lập tức xanh mặt, cong chân muốn chạy, Sở
Cuồng kéo cổ áo hắn dễ dàng lôi lại, ném qua vai, dùng chiêu đơn giản nhất
đánh ngất thêm một tên.
Hắn đứng dậy, ánh mắt rơi trên người hai tên đang bắt Trương tú tài.
Không chờ hắn ra tay, hai tên kia không màng đến đồng bọn, hét lên “Điêu
dân làm bừa!” rồi chạy mất.
Sở Cuồng cõng bà lão, một tay xách Trương tú tài, liếc Nhẫm Cửu một cái,
Nhẫm Cửu hiếu ý, vác nữ nhân trẻ tuổi lên vai chạy về hướng ra khỏi trấn.
Một mạch đến ngoại thành, đến khi xác định đối phương không đuổi theo
nhanh như vậy, Nhẫm Cửu thở dốc dừng lại. Sở Cuồng theo sau lưng nàng,
cõng một người xách một người nhưng mặt không đổi sắc tim không đập nhanh,
sau khi đặt người xuống, trong muôn vàn cảm tạ của bà lão, hắn nghiêm túc
chen vào một câu: “Chế độ của quý tinh cầu thiếu sót, lần này tuy tôi cứu các vị,
nhưng không thể cứu mãi được, vẫn mong các vị kiên nhẫn chờ đợi, nếu có một
ngày quân Liên minh đáp xuống tinh cầu này, nhất định sẽ quan tâm đến ba vị,
trong thời gian tăm tối này, ba vị hãy cố gắng rời xa nơi này, đoạn tuyệt thông
tin với thân bằng quyến hữu ở đây, để tránh bị kẻ khác điều tra...”
Lúc này Nhẫm Cửu mới lấy lại hơi, đẩy Sở Cuồng sang một bên, nhìn ánh
mắt nghi hoặc của bà lão giải thích: “Ý hắn nói là dù sao bây giờ cũng đã đắc
tội với Lưu côn đồ rồi, lão tử khốn kiếp nhà hắn nhất định không tha cho các
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người, bởi vậy đừng nên về nhà nữa, bây giờ bỏ hết lên đường luôn đi, tìm nơi
khác sinh sống, đừng ở đây nữa.”
Lúc này Trương tú tài mới chỉ vào mặt Nhẫm Cửu, ngạc nhiên á khẩu một
hồi: “Cô cô... cô...”
Nhẫm Cửu sờ mũi: “Thấy chuyện hôm nay ta mới cảm thấy lúc trước cũng
có lỗi với ngươi lắm, nhưng mà ngươi yên tâm, ta không bám lấy ngươi nữa
đâu, bây giờ mục tiêu của ta là hắn.” Nhẫm Cửu tìm trong người móc túi tiền
của mình ra, lấy một ít tiền, nghĩ nghĩ rồi lại bỏ tiền vào, nhét cả túi tiền vào tay
Trương tú tài, “Cầm lấy dùng đi, bây giờ các người không về nhà được, một nhà
ba người phải lên đường nhất định tiêu tốn không ít, chỗ này coi như là tiền ta tạ
tội với ngươi vậy.”
Sở Cuồng liếc Nhẫm Cửu, Nhẫm Cửu thấy Trương tú tài cầm tiền ngây ngốc
nhìn nàng, nàng nghiến răng nhét tiền vào áo Trương tú tài: “Cầm lấy dùng đi!”
Sở Cuồng nhìn ra được, thật ra nàng rất không nỡ...
“Tốt xấu gì ta cũng từng cướp ngươi rồi, ngươi không cần khách sáo với ta
đâu.”
Trương tú tài ôm quyền bái Nhẫm Cửu: “Tiểu sinh Trương Đào, tạ đại ơn
của Trại chủ. Nếu ngày sau còn cơ hội gặp lại, Trương Đào nhất định kết cỏ
ngậm vành báo đáp!”
Nhẫm Cửu giật giật khóe miệng cười cười.
Sở Cuồng tính toán thời gian rồi nói: “Các vị phải ngày đêm lên đường. Lập
tức xuất phát đi, không thể chậm trễ nữa.”
Trươg Đào dìu thê tử và nhạc mẫu bái hai người một cái rồi quay đầu rời đi.
Nhẫm Cửu đưa mắt nhìn theo bóng họ, thấy Trương Đào cẩn thận dìu thê tử
hắn, không biết làm sao, nàng bỗng cao giọng hỏi: “Này! Lúc trước ta cướp
ngươi như vậy, chẳng phải ngươi hận ta sao? Tại sao ngươi thà chết cũng không
chịu ở rể vậy?”
Người phía trước loạng choạng, suy nghĩ một hồi lâu mới quay đầu, đứng
thẳng lưng nói: “Trại chủ, Trương Đào là một tú tài nghèo khổ, không có gì
khác ngoài khí tiết, bởi vậy lúc đầu không phải hận Trại chủ mà hận thủ đoạn
cưỡng bức này thôi.” Hắn nói, “Phu thê kết tóc là duyên phận, tướng công
không thể cướp! Mong Trại chủ nghe lời này của Trương Đào, nếu Trại chủ
chịu dịu dàng một chút thì có khi tình cảnh sẽ khác.”

Chương 8

“T

rại chủ, Trương Đào là một tú tài nghèo khổ, không có gì khác ngoài

khí tiết, bởi vậy lúc đầu không phải hận Trại chủ mà hận thủ đoạn cưỡng bức
này thôi.” Hắn nói, “Phu thê kết tóc là duyên phận, tướng công không thể cướp!
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Mong Trại chủ nghe lời này của Trương Đào, nếu Trại chủ chịu dịu dàng một
chút thì có khi tình cảnh sẽ khác.”
Tú tài có khí tiết, không thích cưỡng đoạt, hơn nữa cũng không thích tính
tình nàng...
Nhẫm Cửu hơi buồn bực.
Lúc Nhẫm Cửu và Sở Cuồng về đến sơn trại thì mặt trời đã ngả về phía Tây,
nàng vòng qua con đường nhỏ vừa leo núi vừa suy nghĩ, miệng không ngừng
lẩm bẩm, nhưng Sở Cuồng định lực rất tốt, hoàn toàn coi như không nghe thấy
gì, cuối cùng vẫn là Nhẫm Cửu không nhịn được, cân nhắc rồi lên tiếng hỏi:
“Chàng... có cần khí tiết không?”
Sở Cuồng nghiêng mắt nhìn nàng, thấy thần sắc nàng có vài phần chờ đợi,
vài phần thăm dò, lại còn vô cùng cẩn thận dè dặt, giống như chỉ cần hắn đáp
không hay thì nàng sẽ mất hết lòng tin để sống tiếp vậy. Sở Cuồng suy ngẫm,
cảm thấy tạm thời không thể đáp thẳng, cuối cùng lên tiếng nói: “Từ ngữ ý tứ
không rõ ràng, xin giải thích rõ.”
“Chuyện này làm sao giải thích đây.” Nhẫm Cửu suy nghĩ một hồi, “Vậy lấy
ví dụ nhé, ví dụ bây giờ chàng rất đói, đói sắp chết rồi, nhưng chỉ có kẻ địch
chàng căm ghét mới có thức ăn, chàng có đi tìm hắn lấy không?”
Sở Cuồng không nghĩ đã đáp ngay: “Tình huống này có hai biến số, thứ
nhất, tôi lấy người đó có đưa không. Thứ hai, hắn đưa rồi có bỏ độc trong đó
không. Tổng cộng có thể có ba tình huống, không đưa, đưa nhưng bỏ độc và
đưa nhưng không bỏ độc, lý tưởng nhất là tình huống thứ ba, nhưng nghĩ lại tiền
đề trước đó là “kẻ địch tôi căm ghét”, trong bối cảnh giả định như vậy, xác xuất
xảy ra tình huống thứ ba gần như bằng không, giả thiết này của cô không có cơ
sở thực tế, không thành lập.”
Nhẫm Cửu nghiến răng: “Chàng coi như thành lập đi! Chàng coi như kẻ địch
ngốc đi! Chỉ cần chàng lấy thì hắn sẽ đưa mà không bỏ độc! Vậy chàng có lấy
không?”
Sở Cuồng không thể hiểu nổi mà nhìn nàng: “Gặp phải kẻ địch ngốc như vậy
lẽ nào không nên giết đi, sau đó cướp hết thức ăn trong tay hắn sao?”
“...” Nhẫm Cửu hơi bất lực, “Chàng có thể bỉ ổi hơn chút nữa không...”
Im lặng đi về phía trước một đoạn, Nhẫm Cửu đột nhiên sực tỉnh, “Theo đáp
án vừa rồi của chàng, nếu có tình huống đó thì chàng nhất định sẽ tìm đối
phương lấy thức ăn phải không.”
“Nếu là tình huống lý tưởng...”
“Không có khí tiết.” Nhẫm Cửu khẳng định, rồi lại tự mình lẩm bẩm, “Theo
đáp án vừa rồi, chuyện giết người cướp của này chẳng phải chính là cưỡng đoạt
sao, xem ra chàng cũng không để tâm đến thủ đoạn này lắm.”
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Sở Cuồng không biết Nhẫm Cửu đang lẩm bẩm điều gì, nhưng ý trên mặt
chữ vẫn có thể hiểu được, hắn gật đầu thừa nhận: “Trong tình huống khẩn cấp,
cần thiết phải sử dụng hành động bạo lực thích đáng.”
Nhẫm Cửu cảm thấy cuộc đời mình thật sự đã gặp phải tình huống bức thiết
rồi. Nàng gật đầu: “Câu cuối cùng, chàng thích nữ nhân thế nào? Dịu dàng hiền
thục? Nhiệt tình mạnh mẽ? Hay là yếu đuối đáng thương?”
Sở Cuồng suy nghĩ trong chốc lát: “Nhìn vừa mắt.”
“...” Nhẫm Cửu vuốt mặt, sáp đầu lại gần, “Vậy chàng thấy ta thì sao? Chàng
thấy ta có vừa mắt không?”
Nàng sáp lại quá gần, ánh chiều tà chiếu rọi khiến gương mặt nàng đỏ hồng
hồng, vô cùng đáng yêu. Đôi mắt đen láy lấp lánh ánh sáng vô cùng động lòng,
giống như ánh sáng lúc ở trong vũ trụ mênh mông nhìn về tinh hệ Sâm Long.
Sở Cuồng nhất thời hơi thất thần, đầu bỗng hiện lên hình ảnh trước đó, khi nàng
nghe thấy tú tài kia nói hi vọng nàng dịu dàng một chút, thần sắc hắn tối đi
trong một khắc.
Sở Cuồng không phải là người giàu tình cảm, thân là một sĩ quan, hắn cũng
không cần những cảm xúc rắc rối đó. Nhưng lúc này hắn hơi động lòng trắc ẩn,
tuy hắn vốn không biết mình đã động cái gọi là “lòng trắc ẩn” này.
“Đến hiện tại thì các hạ chưa làm ra hành vi gì khiến tôi không thể chịu
được.”
Nhẫm Cửu đảo mắt suy nghĩ một hồi: “Vậy rốt cuộc ngươi thấy ta vừa mắt
hay không vừa mắt đây?”
“Không có không vừa mắt.”
Vậy tức là vừa mắt rồi chứ gì.
Nhẫm Cửu hiểu ra, nhất thời lại không kìm được cảm động, không sai, người
nàng muốn tìm chính là nam nhân như vậy đó, gương mặt thanh tú, nội tâm
mạnh mẽ, không quan tâm quá nhiều đến khí tiết gì đó, không phải dù chết cũng
cần sĩ diện, có thể tiếp nhận thủ đoạn cưỡng đoạt của nàng, quan trọng nhất là
hắn thấy nàng vừa mắt, không yêu cầu nàng cố ý làm ra vẻ dịu dàng bẽn lẽn
hiền thục gì đó! Tuy nàng có thể giả vờ như vậy, nhưng lẽ nào ngày ngày phải
đeo mặt nạ mà sống sao, thỉnh thoảng giả vờ là tình thú phu thê, nhưng ngày
ngày giả vờ là rảnh rỗi quá muốn ăn đòn.
Nam nhân này đúng là điều nào cũng phù hợp với yêu cầu thẩm mỹ của
nàng!
Vậy ai có thể cho Nhẫm Cửu biết, bây giờ nàng có lý do gì để không bỏ
thuốc X cho nam nhân này nữa không...
Nhẫm Cửu hạ quyết tâm tối nay nhất định phải đắc thủ.
Chim núi về tổ bay ngang qua đầu, tiếng kêu nghe thật êm ái vui tai.
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Trấn Chi Lương, trong Huyện nha, Lưu côn đồ đang kêu la thảm thiết khi
được lão đại phu thoa thuốc, Huyện lệnh thân hình phì nhiêu tức giận run bần
bật, hắn đi tới đi lui trong phòng: “Đám điêu dân này! Ngày càng không coi bổn
quan ra gì!”
Khác với những người run rẩy sợ hãi trong phòng, một hắc y nhân che mặt
ngồi bên trên, ánh mắt hơi khinh miệt nhìn Lưu côn đồ nói: “Quý công tử có
thấy bộ dạng người đả thương ngươi không?”
“Á!” Lưu côn đồ đau đớn kêu lên một tiếng, nghĩ ngợi hồi lâu mới nói,
“Người đó dung mạo cũng anh tuấn, đội nón, còn dùng một sợi dây thừng cột
nón vào đầu, ta... hình như ta thấy hắn để tóc ngắn! Cha à, đại lao của phủ nha
chúng ta có phải đã thả tên khốn kiếp nào ra không?”
Lưu huyện lệnh nhíu mày: “Đâu có!”
Hắc y nhân bên trên đang bưng ly trà, ánh mắt trầm trầm, bỗng hắn đặt ly trà
xuống: “Lúc kéo Bạch thạch thần khí trên núi Chi Lương về, chắc chắn là lúc
mở ra đã không có ai sao?”
Lưu huyện lệnh lắc đầu: “Đám thổ phỉ đó nói thần khí phá một cái động ở
hậu sơn của chúng, chúng không dám vào thăm dò, lúc quan sai kéo Bạch thạch
thần khí ra đã có bộ dạng như vậy. Bên trong hình như không có ai.”
Hắc y nhân nhíu mày: “Có lục soát sơn trại để xác nhận không?”
“Việc này... việc này thì không...”
“Hừ!” Hắc y nhân ném ly trà xuống đất, tiếng nứt vỡ giòn giã khiến người
trong phòng sợ hãi im lặng, ngay cả Lưu côn đồ cũng quên kêu gào. Lưu huyện
lệnh sợ đến mức mồ hôi lạnh đầy đầu, “Đại nhân... đại nhân bớt giận, hạ quan...
hạ quan sẽ sai người đi xác nhận là được...”
“Xác nhận?” Hắc y nhân đập bàn đứng dậy, “Trước đó ngươi đã làm gì? Nếu
chuyện này tiết lộ ra ngoài, ta nhất định sẽ lấy cái đầu của ngươi!”
Lưu huyện lệnh quỳ xuống đất run cầm cập. Hắc y nhân khẽ trầm ngâm,
“Khoan đánh rắn động cỏ đã, để ta điều nhân thủ từ Kinh thành đến...” Lưu
huyện lệnh vội nói, “Hạ quan... hạ quan nguyện phân ưu cho đại nhân, đại nhân
có việc gì hạ quan sẽ sai người đi làm là được, không phiền đại nhân điều binh
ngàn dặm...”
“Ngươi làm?” Người đó lạnh lùng cười, “Chỉ e người của ngươi không làm
nổi, muốn diệt cái trại đó bây giờ không dễ vậy đâu.”
Nghe thấy chữ “diệt” này, Lưu huyện lệnh kinh ngạc nhìn người kia, hắn lại
nói: “Bây giờ ngươi chỉ cần phái người đưa Bạch thạch thần khí trong địa thất
phủ nha vào Kinh, không được có gì sơ sót, biết chưa?”
Lưu huyện lệnh vâng dạ đáp lời: “Biết rồi ạ, biết rồi ạ.”
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Lúc Nhẫm Cửu và Sở Cuồng sắp về đến trại, còn cách một đoạn đường nhỏ,
mũi Sở Cuồng động đậy, hắn nhíu mày cản Nhẫm Cửu lại, giọng hơi căng
thẳng: “Có mùi của vũ khí hóa học.”
Nghe hắn nói vậy, Nhẫm Cửu thò đầu ngửi trái ngửi phải, vừa hay có một
trận gió thổi từ trên núi xuống, Nhẫm Cửu hiểu ra: “Ta mau quên quá! Quên
mất hôm nay là ngày ăn thịt! Mũi chàng thính thật, còn ngửi được mùi thịt trước
ta nữa.” Tròng mắt Nhẫm Cửu đảo đảo, “Chút nữa ta sẽ chọn cho chàng miếng
thịt to nhất ngon nhất.”
Sở Cuồng ngẩn ra, có hơi ngây ngốc: “Ăn... cái gì?”
Nhẫm Cửu chạy phía trước: “Ăn thịt đó, mau đi!”
Bước vào trại, khoảng đất trống giữa trại đã chất củi thật cao, đốt lửa chiếu
sáng cả màn đêm. Các nam nhân đang ngồi quanh đống lửa lớn nhất, cao giọng
chuyện trò, sảng khoái nốc rượu, các nữ nhân tụm năm tụm ba ngồi quanh
những đống lửa nhỏ, trong tay cầm thịt nướng thơm phức, có người đút cho trẻ
con ăn, có người thưởng thức mùi vị.
Đối với người trong sơn trại thì thịt là xa xỉ phẩm, một tháng chỉ có thể ăn
thịt một lần, hơn nữa chỉ có hôm nay họp chợ mới có thể xuống núi mua đủ thịt
heo về chia cho mọi người, đây là ngày lễ tự nhiên mà thành trong trại, mỗi
tháng vào ngày trấn Chi Lương họp chợ, dân chúng trong sơn trại đều tụ tập vào
ban đêm, có người mua thịt về, có người đem thịt cất trong nhà ra chia xẻ với
xóm giềng, luôn tiện uống rượu chuyện trò, bồi dưỡng tình cảm, bình thường có
gì không vui cũng nhân cơ hội này nói ra, hóa giải mâu thuẫn dưới sự trợ giúp
của mỹ vị.
Đại Bạch bị Sở Cuồng dọa đã mấy ngày không xuất hiện lúc này cũng thò
mặt ra, chảy nước miếng quanh quẩn trong đám người, thỉnh thoảng được khúc
xương người ta ăn thừa, nó vui vẻ cùng Đại Hoàng kêu loạn.
Nhìn thấy Nhẫm Cửu, Đại Bạch tha khúc xương chạy đến bên cạnh nàng,
đôi mắt xanh lóe sáng nhìn nàng, thè lưỡi vẫy đuôi, kích động vứt khúc xương
bên chân Nhẫm Cửu. Nhẫm Cửu xoa đầu nó, có hơi cảm khái: “Cho Đại Hoàng
nuôi ngươi rốt cuộc là đúng hay sai đây... Xương này ta không ăn đâu, ngươi ăn
đi, á, nước bọt dính đầy rồi nè.”
“Không thể hiểu nổi.” Một giọng nói trầm trầm sau lưng truyền đến.
Nhẫm Cửu quay đầu, thấy Sở Cuồng đeo một chiếc mũ giáp khoa trương,
che hết cả đầu, thần tình vô cùng nghiêm túc, “Vừa nuôi dưỡng sinh vật phi
nhân hình lại vừa ăn thi thể chúng, logic của sinh vật có trí tuệ ở tinh cầu này
thật không thể nào tưởng tượng được.”
“Thi thể... chàng có thể đừng dùng những từ ngữ quái dị như vậy được
không?” Nhẫm Cửu dẩu môi: “Với lại kiếm tiền là để tiêu tiền, trồng đậu là để
ăn đậu mà, nuôi động vật đương nhiên cũng phải ăn thịt chúng rồi, có gì kỳ quái
đâu... Còn nữa, mũ giáp to thế này rốt cuộc bình thường chàng cất ở đâu vậy...”
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Sở Cuồng nhìn Đại Bạch vẫn đang thè lưỡi liếm chân Nhẫm Cửu, ánh mắt
vô cùng đồng tình.
Hắn lắc đầu biểu thị tạm thời không thể hiểu được tin tức này.
Ở tinh hệ Sâm Long, thức ăn của họ có ba loại, một là viên dinh dưỡng được
nén với nồng độ cao, cung cấp nhiệt lượng và cảm giác no bụng, đa phần đều là
quân dụng. Hai là thức ăn cứng sủi bọt, so với viên dinh dưỡng thì nó chú trọng
đến việc bảo dưỡng rèn luyện cơ nhai và răng, loại thứ ba là thức ăn dạng lỏng,
được dùng hằng ngày, hình thái không đồng nhất, có đặc có lỏng, có thể tiêm
hoặc uống, cũng có khẩu cảm và mùi vị khác nhau. Trong mắt Sở Cuồng thức
ăn chỉ có thể là vậy.
Thịt?
Theo sách cổ viết lại, từ góc độ tiến hóa thì sinh vật nhân hình từ thời viễn
cổ cũng có ăn thứ này, nhưng theo lý mà nói, khi vũ trụ tiến hóa đến giai đoạn
hiện nay, xác suất tồn tại của sinh vật có trí tuệ cao nhưng vẫn ăn những tổ chức
thịt, chất béo và xương đã tử vong gần như bằng không.
Nhưng mà...
Sở Cuồng quét mắt một vòng quanh sơn trại, miệng ai cũng đang nhai nhóp
nhép, quay đầu lại, ánh mắt rơi trên người Nhẫm Cửu, nàng nhân lúc hắn trầm
tư vừa rồi, không biết lấy từ đâu ra hai cái chân gà, một cái đưa cho hắn, một cái
nhét vào miệng mình.
“Rắc... chép chép... chàng ăn không?”
Ngay trước mặt hắn... nàng ăn một chi được xé ra từ loài thú...
Sở Cuồng cứng đờ người như bị sét đánh. Mũ giáp chống phóng xạ chống
nhiệt độ cao chống áp suất dùng kĩ thuật tiên tiến nhất để chế tạo này cũng
không chống nổi cảnh tượng đập vào thị giác, xé xác phanh thây động vật phi
nhân hình chưa khử độc, sau khi nấu nướng chín dùng cơ nhai vận động hàm
dưới, dùng răng cửa cố định thi thể rồi dùng răng nanh ma sát vận động xé thịt
từ xương ra nuốt xuống...
Quá trình này... thật sự quá kích thích rồi...
“Đừng! Đừng qua đây!”
Lần đầu tiên trong đời, sĩ quan cấp một Sở Cuồng lùi về phía sau một bước,
giọng nói run rẩy. Hắn đưa tay cản Nhẫm Cửu lại gần hắn.
Nhẫm Cửu đã bôi thuốc lên chân gà rồi mà! Làm sao nàng dễ dàng tránh ra
được!
“Nào, nếm thử đi, chân gà này đâu có sống lại cào chàng đâu.”
Chính vì chết rồi còn ăn nó vào bụng mới càng đáng sợ hơn đó có được
không hả! Logic của cô gái này sao lại xuất hiện sai lệch nghiêm trọng như vậy!
Sai lệch vô cùng trầm trọng đó!
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