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Phần 3
Chương 9

“Đ

ừng lại gần tôi!” Sở Cuồng nói lời này nhưng bộ dạng có vẻ ngoài

cứng trong mềm.
Bộ dạng này của hắn không biết đã chạm vào dây thần kinh muốn chiếm hữu
nào của Nhẫm Cửu, nàng quẹt nước bọt, chỉ muốn nhào tới cắn hắn một miếng
nếm thử mùi vị.
Nhẫm Cửu từng bước ép sát, Sở Cuồng như gặp phải đại địch, ánh mắt ngày
càng lạnh lùng: “Cảnh cáo lần cuối, đừng lại gần tôi thêm một tấc nào nữa...”
Nhẫm Cửu một chân bước tới, không biết đã lại gần hắn thêm bao nhiêu tấc
rồi. Sở Cuồng tái mặt, nhưng thấy chiếc chân gà nướng vàng kia như ma trảo
chụp tới, giọng nữ giấu trong người Sở Cuồng lại xuất hiện: “Tần suất tim đập
đạt trạng thái cảnh báo, đề nghị sĩ quan có hành động thích hợp, đề nghị sĩ quan
có hành động thích hợp.”
Trán Sở Cuồng lấm tấm mồ hôi, hắn nghiến răng, đưa tay ra sau lưng, tiếng
kim loại ma sát xoẹt qua, chỉ thấy tay hắn cầm một vũ khí màu bạc, trên vũ khí
lóe lên ánh sáng, “xoẹt” một tiếng, một chùm sáng màu đỏ bắn ra, vô cùng
chuẩn xác bắn trúng chiếc chân gà, Nhẫm Cửu còn chưa kịp phản ứng thì chiếc
chân gà kia đã “bùm” một tiếng biến mất trong không khí.
Nhẫm Cửu ngẩn ra: “Xảy ra chuyện gì?”
Sở Cuồng thoải mái thở phào: “Đã tiêu hủy mục tiêu thành trạng thái phân
tử, có thể hạ thấp cấp độ cảnh báo.”
Nhẫm Cửu không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn: “Chàng dám tiêu hủy thịt ta
tốt bụng đưa cho chàng sao!” Đại Bạch đứng bên cạnh Nhẫm Cửu không biết
xảy ra chuyện gì, nhưng mơ hồ cảm thấy chủ nhân mình bị ăn hiếp, tuy nó hơi
sợ Sở Cuồng, nhưng lúc này vẫn lấy hết dũng khí nhe nanh gầm gừ với Sở
Cuồng. Nhẫm Cửu đá Đại Bạch một cái, sợ Sở Cuồng cũng “xoẹt” một cái tiêu
hủy Đại Bạch, “Chàng có biết một con gà chỉ có hai chân không? Không dễ gì
mà ăn được không?”
Sở Cuồng liếc nhìn Đại Bạch đang nhe nanh, nhíu mày: “Quan niệm của các
người cần phải thay đổi, đó không phải là thức ăn.” Hắn nghiêm túc nói, “Là vũ
khí hóa học.”
Nhẫm Cửu càng thấy kỳ quái hơn: “Ăn nó rồi chẳng lẽ nó sẽ biến thành gà
sống lại trong bụng chàng, sau đó mổ bụng chàng chui ra ngoài sao?”
Sắc mặt Sở Cuồng càng nặng nề: “Không bài trừ xác suất xảy ra những
chuyện nghe thấy đã hãi hùng như vậy.”
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“Tin những chuyện này có thật mới khiến người ta nghe thấy đã hãi hùng
đó!”
Sở Cuồng im lặng một hồi: “Xin lỗi, tôi cho rằng trong chuyện này chúng ta
tạm thời không thể hiểu nhau, thứ lỗi cho tôi cáo lui trước.” Nói xong hắn quay
người về phòng, Nhẫm Cửu giật giật khóe miệng, nghĩ dù sao thuốc ông chủ
hiệu thuốc đưa vẫn còn nhiều lắm, lần sau lại tìm cơ hội vậy. Lòng còn chưa
nghĩ xong, chỉ thấy Đại Bạch bên cạnh nhanh như chớp xông về phía trước,
nhằm vào vai Sở Cuồng mà nhào tới, khí thế hung mãnh này chính là điển phạm
của Vạn thú chi vương sau này, nhưng vì Vạn thú chi vương hiện nay còn nhỏ
nên chỉ cào được tới thắt lưng Sở Cuồng.
Phản ứng của Sở Cuồng cũng không chậm, ngay lúc Đại Bạch nhào tới, hắn
đã móc vũ khí màu bạc ra, nhắm vào đầu Đại Bạch, trong tình huống ngàn cân
treo sợi tóc, chỉ nghe Nhẫm Cửu hét lớn: “Đừng giết nó!”
Sở Cuồng nhíu mày, vũ khí trên tay cố ý chệch góc, một phát súng đã lên
nòng trượt qua đuôi Đại Bạch, đốt cháy lông trắng trên đuôi nó, rơi thẳng bên
chân Nhẫm Cửu, chìm vào trong đất, chỉ nghe dưới đất truyền đến nhiều tiếng
nổ nhỏ, là tiếng động cuối cùng trong đời của con sâu cái kiến bất hạnh nào đó,
sau khi thanh âm chìm xuống, Nhẫm Cửu toát mồ hôi... suýt chút nữa nàng đã
bị tiêu hủy một cách vô duyên vô cớ rồi, ngay cả khói cũng không thấy...
Còn ở chỗ Sở Cuồng, sau khi bắn trượt, Đại Bạch đã nhào lên người hắn, vì
đòn vừa rồi nên Sở Cuồng mất trọng tâm, dễ dàng bị Đại Bạch ấn xuống đất, nó
bò lên người Sở Cuồng, theo bản năng thú tính sai khiến, Đại Bạch há miệng
cắn lên cổ Sở Cuồng! May mắn là lúc này Sở Cuồng đang đội chiếc nón giáp
trong suốt, phần cổ gắn liền với cổ áo, y phục trên người hắn cũng vô cùng chắc
chắn, Đại Bạch có làm thế nào cũng không cắn vào được.
Nhẫm Cửu vốn đang lo lắng Đại Bạch sẽ cắn chết Sở Cuồng, nhưng thấy
cảnh này, nàng khoanh tay đứng bên cạnh xem tuồng, nhìn Sở Cuồng bên trong
mặt nạ mặt tái như sắp chết. Cho nam nhân này rèn luyện một chút cũng tốt.
Nhẫm Cửu nghĩ vậy.
Vừa cắn vừa liếm vừa cào, khuấy đảo hồi lâu, Đại Bạch thấy nón giáp che
đầu Sở Cuồng không hề hư tổn, nó hơi hoang mang quay đầu nhìn Nhẫm Cửu,
bộ dạng giống như không biết phải làm sao, nhưng hiển nhiên là nam nhân dưới
người Đại Bạch còn hoang mang hơn nó, bàn tay nắm vũ khí dùng lực khiến các
khớp trắng bệch.
Nhẫm Cửu nghĩ nếu cứ tiếp tục như vậy nói không chừng Sở Cuồng sẽ mất
khống chế, nàng bước tới nhấc móng trước của Đại Bạch lên rồi ôm nó lại:
“Được rồi được rồi, không có chuyện của ngươi nữa, đi chơi đi.” Đại Bạch
không phục, cổ họng vẫn phát ra tiếng kêu ừng ực, Nhẫm Cửu đánh đánh vào
đầu nó, nhỏ giọng lẩm bẩm, “Nam nhân của ta đã bị ngươi dọa đến phát khóc
rồi, ngươi còn muốn thế nào nữa, đi đi!” Nàng đặt nó xuống rồi gọi lớn một
tiếng, “Đại Hoàng!”
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Nghe thấy tên này, Đại Bạch lập tức cụp đuôi trốn mất.
Sở Cuồng vẫn nằm ngửa dưới đất bất động, Nhẫm Cửu ngồi xổm xuống nhìn
hắn: “Ta đuổi nó đi rồi, đứng dậy đi.” Lúc này Sở Cuồng mới cử động, hắn đưa
tay định lấy nón giáp xuống, nhưng động tác bỗng khựng lại, Nhẫm Cửu thấy
sắc mặt hắn càng khó coi, nàng nhíu mày hỏi, “Lại làm sao nữa?”
“Nón giáp...” Trán hắn toát mồ hôi lạnh, “Dính đầy nước bọt của sinh vật,
không thể phán đoán nó có ăn mòn hay không...”
Nhẫm Cửu thở dài: “Về mặt này thì chàng đúng là nhát gan thật.”
“Vô tri.” Giọng Sở Cuồng bình thản, nhưng sắc mặt đã tái đi, “Trong tinh hệ,
chiến đấu giữa sinh vật nhân hình và phi nhân hình để tranh đoạt không gian tồn
tại hoàn toàn vượt qua tất cả nhận biết của cô, cơ thể bọn chúng là vũ khí hóa
học hung ác nhất, nếu không có bảo vệ bên ngoài mà tiếp xúc với chúng thì
không khác gì tự sát...” Chưa dứt lời, Nhẫm Cửu đã chùi đi nước bọt của Đại
Bạch còn sót trên mũ giáp hắn, sau đó giống như lần trước ấn nhẹ vào nút bấm
bên đầu hắn, “Bụp” một tiếng, gỡ nón giáp ra.
“Vậy sao, có thấy tay ta bị thối rữa không?”
Sở Cuồng im lặng nhìn bàn tay Nhẫm Cửu một hồi, sau đó âm thầm đứng
dậy lui ra ba bước, “Trong vòng ba ngày xin đừng lại gần tôi trong vòng một
trượng.”
Nhẫm Cửu dẩu môi, chuyện này ngươi có thể quyết định được sao... Hơn
nữa... “Chẳng phải trên người chàng có thứ gì đó phải tiếp xúc với ta mới có thể
dùng sao?”
Sở Cuồng im lặng, vô cùng ẩn nhẫn nhắm mắt, một lúc sau mới nói: “Hôm
trước tôi đi tuần tra hoàn cảnh xung quanh thấy ở lưng núi phía sau hình như có
một cái hồ, nước cũng trong lắm, chắc là nước nguồn, nhưng vì cây cối che mất
nên không biết làm sao đến đó được, có thể nhờ các hạ dẫn đường không, tôi
cần phải nhanh chóng tẩy rửa triệt để, còn cô cũng nên đi cùng tôi để tắm rửa
luôn.”
“Tắm à...” Nhẫm Cửu mờ ám kéo dài vĩ âm, “Cùng tắm à! Được, đương
nhiên là được!”
Mặt hồ phản chiếu ánh trăng, nước trong khe róc rách róc rách chảy vào hồ,
rồi lại chảy ra một hướng khác, rơi xuống một tảng đá lớn hình thành một cái
thác nhỏ, cảnh này dưới trăng thu lá đỏ tự nhiên trở nên tuyệt sắc.
Quả nhiên là một nơi tốt để hành sự!
Nhẫm Cửu rung động vì mỹ cảnh, vốn muốn ngâm một bài thơ để Sở Cuồng
nhìn mình bằng con mắt khác, tức cảnh sinh tình, nhưng nghĩ đi nghĩ lại trong
đầu cũng chỉ có ba chữ “Đẹp quá đi”, bụng không mài nổi chút mực, Nhẫm Cửu
chỉ đành cho qua.
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Thật ra cho dù nàng ngâm được thơ Sở Cuồng cũng chưa chắc để tâm đến,
hắn lấy trong y phục ra một cái ống nhỏ, cẩn thận thò xuống nước: “Kiểm tra
chất lượng nước.”
“Bắt đầu kiểm tra chất lượng nước, khởi động kiểm tra vi sinh vật, bắt đầu
đo lường khoáng chất...” Giọng nữ cứng đờ lại lên tiếng, “Kiểm tra chất lượng
nước hoàn tất, nước uống cấp độ ba.”
Sở Cuồng vui mừng ngạc nhiên: “Chất lượng nước cũng tốt lắm.”
Nhẫm Cửu đã quen với sự tồn tại của giọng nữ kỳ lạ kia, dù sao trên người
nam nhân này cũng có quá nhiều thứ kỳ quái rồi, thêm một cái nữa cũng chẳng
sao, nàng bắt đầu cởi y phục định nhảy xuống nước, “Chàng mò mẫm xong
chưa? Xong rồi thì chúng ta nhanh chóng hành sự... à, nhanh chóng tắm đi!”
Sở Cuồng gật đầu, cũng không quan tâm Nhẫm Cửu đang làm gì, hắn nhấc
chân bước xuống hồ nước mát lạnh. Cứ đi đến khi nước sâu đến eo, hắn đứng
tấn trong nước, chỉ để phần cổ lộ lên trên, sau đó... bất động.
Bàn tay đang cởi y phục của Nhẫm Cửu khựng lại: “Chàng đây là... tắm đó
sao?”
“Tôi đang tẩy rửa triệt để.”
Nhẫm Cửu quay đầu nhìn hắn: “Như vậy thì tẩy rửa được gì?”
“Quần áo.” Sở Cuồng không nhìn cũng đoán được Nhẫm Cửu đang dùng bộ
mặt vô tri nhìn mình, hắn nhắm mắt nhàn nhạt nói, “Đây là đồng phục quân
dụng chống áp suất chống khuẩn chống nước chống lửa cùng với chức năng lưu
trữ gấp mười lần nữa, bất kể dính phải vật ô uế đến đâu, chỉ cần dùng nước xối
đi là sạch sẽ ngay.”
Đây rốt cuộc là y phục thần kỳ gì vậy...
Bởi vậy sở dĩ hắn có thể lấy trong túi ra nhiều vũ khí miên miên bất tuyệt
như vậy là vì y phục này có thể chứa nhiều đồ hơn vẻ bề ngoài sao? Hơn nữa
còn không bị bất kỳ vật gì làm bẩn, chỉ cần xối nước là được? Chả trách sau khi
bị Đại Bạch liếm, hắn chỉ quan tâm đến nón giáp thôi...
Nhưng bây giờ không phải là lúc nghĩ đến y phục, Nhẫm Cửu chỉ vào áo
ngoài đã cởi đi của mình: “Vậy còn ta thì sao? Ta phải làm sao đây? Chàng bảo
ta đến đây để nghe chàng huênh hoang về y phục à?”
Mí mắt Sở Cuồng vẫn bất động: “Vừa rồi tôi nói rồi, tôi phải tẩy rửa triệt để,
còn các hạ cũng cần tắm rửa.”
Nhẫm Cửu nghiến răng: “Bởi vậy ý chàng là muốn ta cởi sạch y phục tắm
trước mặt chàng à? Mà chỉ đơn thuần là tắm thôi sao?”
Sở Cuồng im lặng một hồi, cuối cùng nhíu mày mở mắt: “Cô có ngại cởi
quần áo không?”
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Nhẫm Cửu phẫn nộ: “Ta ngại!” Nàng vứt áo ngoài xuống đất, “Đương nhiên
ta ngại! Chàng tưởng đại gia đây trước mặt ai cũng cởi y phục được hết sao? Ta
có thô lỗ thế nào thì cũng là một nữ nhân mà! Là một nữ nhân có XXYY đầy đủ
đó!”
Sở Cuồng ngẩn ra trong một khắc: “Xin lỗi, tôi quên mất.”
Nhẫm Cửu: “...”
Sở Cuồng suy nghĩ một hồi rồi gật đầu quyết định: “Vậy thì đừng cởi hết, cứ
để vậy xuống đi, xin nhớ là cố gắng cách xa tôi một trượng. Với lại hồ này chỗ
sâu nhất là hai trượng, xin chú ý là đừng rời bờ quá xa, vượt quá phạm vi năng
lực của tôi thì tôi không cứu nổi cô đâu.”
Nhẫm Cửu dẩu môi nhảy ào xuống nước, trong lúc Sở Cuồng còn đang ngẩn
ra, nàng đã ở dưới nước lặn đến trước mặt hắn, gần như dán sát vào mũi Sở
Cuồng ngoi lên, nàng dụ dỗ hắn: “Đừng có xem thường người khác! Cửu gia
đây từ nhỏ đã nhảy nhót dưới hồ mà chưa từng sặc nước lấy một lần!”
Nếu như vậy cũng được coi là dụ dỗ thì...
Sở Cuồng mặt không biểu hiện đẩy con ma Nhẫm Cửu ra, vuốt mặt nói: “Tốt
lắm, vậy cô có thể tránh xa tôi hơn một chút rồi.” Nhẫm Cửu bất động, nhìn
thẳng vào mặt hắn: “Nếu ta không lý giải sai lời vừa rồi của chàng thì chàng
không biết bơi đúng không.”
Sở Cuồng cũng không che giấu, gật đầu thừa nhận: “Không sai.”
Người rèn luyện thân thể đến mức gần như không có khuyết điểm mà lại
không biết bơi? Đối với Nhẫm Cửu thì... đây thật là một tin mừng động trời!
Nàng nhếch môi bật cười, hai tay đặt lên vai Sở Cuồng, bàn chân dán vào đất
mềm dưới đáy hồ, vì hiện giờ Sở Cuồng đang đứng tấn nên nàng còn cao hơn
Sở Cuồng một cái đầu: “Chúng ta chơi một trò chơi đi.”
Sở Cuồng nghiêm túc nhìn nàng. Nhẫm Cửu cười càng hớn hở hơn: “Gọi là,
bắt và bị bắt.” Nói xong, tay nàng dùng lực, chân gạt Sở Cuồng một cái, ý đồ
muốn Sở Cuồng té xuống nước sau đó mặc nàng đùa giỡn, nhưng nào ngờ nàng
dùng lực thật mạnh nhưng Sở Cuồng vẫn đứng tấn bất động, lạnh lùng nhìn
nàng: “Ngu xuẩn, với sức của cô mà muốn đẩy ngã tôi xác suất gần như bằng
không...” Còn chưa dứt lời, Nhẫm Cửu vì dùng lực quá mạnh nên chân kia đang
đứng trên bùn nhão dưới hồ trượt đi, nàng kêu lên một tiếng, trong lúc Sở
Cuồng còn chưa phản ứng được, mặt đã “bốp” một tiếng đập vào mặt Sở
Cuồng, răng lợi va vào nhau, trong phút chốc mùi máu tanh lan ra giữa môi hai
người.
Mùi... máu tanh?
Sắc mặt Sở Cuồng tái đi, tim bỗng đập hỗn loạn, cả người hắn nhũn ra,
Nhẫm Cửu đè hắn cùng ngã xuống nước, nước lạnh còn chưa qua đỉnh đầu,
lòng Sở Cuồng chỉ còn một ý nghĩ, tiêu rồi...
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Uống máu nhau, đây là...
Lập - khế - ước - kết - hôn - đó!

Chương 10

T

hân thể ấm áp ôm chặt lấy hắn, có một thứ mềm mềm dán lên môi hắn,

mùi máu tươi và màu máu nhàn nhạt phản chiếu ánh trăng loang ra trong nước
hồ trong suốt.
Sở Cuồng không nhìn người đang đè trên người mình, chỉ nhìn ánh trăng bị
sóng nước lung linh bẻ cong, chúng đang được phân hóa thành những tia sáng
động lòng người, nhưng lại giống như những lưỡi đao xẻo thịt, từng đao từng
đao cắm vào tim hắn... Sở Cuồng giống như cá chết bị màn đao kiếm này đâm
thủng, sau đó mặc cho mình từ từ chìm xuống đáy hồ, ánh mắt hắn trống rỗng
ảm đạm, hắn bỗng nhớ lại rất lâu về trước, không biết từng đọc được một câu
trong cổ thư của tinh cầu nào:
Nếu thật sự có thần vận mệnh, vậy hãy thay tôi níu áo người, lớn tiếng hỏi
tại sao lại để tôi gặp được cô ấy? Tại sao lại để cuộc đời tĩnh lặng như tờ của tôi
đột nhiên náo động như vậy? Tại sao lại để linh hồn tôi đau đớn như thiếu đốt
thế này? Hả? Cô gái mà tôi không có được kia!
Từ khi có trí nhớ đến nay, chưa có những dòng chữ trừu tượng nào có thể
khiến Sở Cuồng cảm thấy kinh tâm động phách đến vậy, đương nhiên là trừ câu
cuối cùng.
Lúc rơi xuống nước thật ra Nhẫm Cửu cũng hơi hoảng loạn, nhưng Sở
Cuồng bị Nhẫm Cửu va vào đến rách môi lại còn bị đẩy ngã thật sự quá trấn
định, cũng không hề giãy dụa lấy một lần, ngoan ngoãn thuận theo lực đạo chìm
xuống hồ, người không biết bơi mà cũng có thể thản nhiên như vậy, đương
nhiên Nhẫm Cửu cũng phải thản nhiên rồi, nàng ôm Sở Cuồng thật chặt, môi
cũng dán lên miệng hắn, nàng thực hiện tất cả những bước hôn mà nàng biết,
chỉ chờ nam nhân như đóa hoa trắng này không chịu nổi nữa, đỏ bừng mặt đẩy
nàng ra, tay chân luống cuống bò lên bờ, sau đó ôm ngực khóc lóc: “Sao cô có
thể làm chuyện này với tôi, đã vậy thì cô phải chịu trách nhiệm.”
Nàng tưởng tượng vô cùng đẹp đẽ, nhếch môi bật cười, nước hồ lành lạnh
chui vào miệng, Nhẫm Cửu ngoảnh đầu phun nước trong miệng ra.
Đến khi nàng quay đầu lại thì không thấy nam nhân như đóa hoa trắng đâu
mà chỉ thấy một nam nhân bắt đầu trợn trắng mắt.
Nhẫm Cửu cả kinh, nàng kéo cổ áo hắn, chân đạp mạnh, hai người lập tức
ngoi đầu lên khỏi mặt nước.
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Sở Cuồng đã ngất đi, Nhẫm Cửu vội kéo hắn lên bờ, Sở Cuồng nằm cứng đờ
trên bờ như chết rồi, Nhẫm Cửu vỗ vỗ vào mặt hắn như sắp điên: “Không phải
đó chứ, đùa một chút mà chàng chết rồi sao, không phải chứ!”
Nàng vỗ vào mặt Sở Cuồng đến đỏ mà đối phương cũng không có phản ứng,
Nhẫm Cửu nóng lòng gãi đầu, một quyền đấm vào bụng Sở Cuồng, thân hình
Sở Cuồng co giật phun ra một ngụm nước, Nhẫm Cửu thấy có công hiệu, lại
đấm cho hắn mấy quyền thật mạnh nữa.
“Khụ... Đừng...” Sở Cuồng tỉnh rồi, nhưng Nhẫm Cửu không dừng mà lại
đánh hắn một quyền nữa, “Khụ! Đừng đánh thức tôi!” Hắn trầm giọng ẩn nhẫn,
ngoảnh đầu đi không nhìn Nhẫm Cửu, “Cho tôi biết đây là mơ đi.”
Khiến sĩ quan Sở Cuồng nói ra những lời trốn tránh hiện thực này thật sự là
kỳ tích. Nhưng hiển nhiên là Nhẫm Cửu không thấy có kỳ tích gì cả, sắc mặt
nàng như thường, thậm chí còn tàn nhẫn hơn bình thường, nàng lại vỗ vỗ mặt
hắn để hắn tỉnh táo lại, cưỡng chế Sở Cuồng dời ánh mắt lên người mình:
“Chàng đừng bị nước làm mê muội chứ! Đây làm sao có thể là mơ được, vừa
rồi chàng bị ta đẩy ngã, chúng ta vô tình hôn nhau, trong miệng ta vẫn còn mùi
máu của chàng nè, chắc chàng cũng có đúng không, mau tỉnh táo lại đi! Đây là
hiện thực đó!”
Sắc mặt Sở Cuồng xám ngoét giống như sắp chết đến nơi.
“Thật sự bị nước làm ngốc rồi sao...” Nhẫm Cửu đưa tay sờ lên đầu hắn.
Sở Cuồng yên lặng hồi lâu, cuối cùng ngồi dậy như chấp nhận số mạng: “Có
một chuyện tôi cần phải giao phó với các hạ.”
Nhẫm Cửu giận dỗi thu tay về: “Chàng nói đi.”
“Vừa rồi chúng ta đã uống máu nhau.”
Nhẫm Cửu chép miệng: “Đúng vậy.”
Thần sắc Sở Cuồng khó dò, dường như đang dùng toàn lực nhẫn nhịn thiệt
thòi và không cam dâng trào trong lòng. Hắn ẩn nhẫn hồi lâu, cuối cùng cố ép
mình bình tĩnh lên tiếng: “Tôi thuộc hạm đội Húc Nhật nhưng đồng thời cũng là
người sinh ra ở tinh hệ Sâm Long, phục tùng pháp luật của tinh hệ, tuân thủ
phẩm chất đạo đức và phong tục tập quán của tinh hệ Sâm Long.” Nhẫm Cửu
gật đầu, Sở Cuồng khó nhọc nói, “Vừa rồi chúng ta đã uống máu tươi của nhau,
trong phong tục của tinh hệ Sâm Long, đây là nghi thức ký kết khế ước kết hôn.
Đây vốn chỉ là một phong tục, nhưng theo diễn biến thời đại, nó đã trở thành
tượng trưng cho việc ký kết khế ước hôn nhân chính thức. Bất kể người sinh ra
ở tinh hệ Sâm Long sống ở đâu, một khi uống máu tươi của đối phương, tín hiệu
sẽ thông qua máy nhận dạng phát đến mạng lưới của Liên minh, nhập vào hồ sơ
cá nhân, nếu muốn giải trừ khế ước cần phải ra tòa công chứng của tinh hệ lập
hợp đồng ly hôn, như vậy mới coi như giải trừ quan hệ pháp luật chính thức của
hai bên.”
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Nhẫm Cửu chớp mắt, “Nhưng máy nhận dạng của chàng đâu có ở chỗ
chàng.”
“Không sai, đang ở chỗ cô.”
Bởi vậy, hiệu quả phát tín hiệu cũng như nhau...
Nhẫm Cửu yên lặng nhìn Sở Cuồng thần sắc nặng nề hồi lâu, bỗng nhiên
nàng mở to mắt, không dám tin nói: “Lẽ... lẽ nào... bây giờ chúng ta đã trở
thành phu thê trong truyền thuyết rồi sao!”
Hiện thực được lớn tiếng tuyên bố này khiến sắc mặt Sở Cuồng càng xám
hơn.
Hắn là sĩ quan cấp một của hạm đội Húc Nhật, trong kế hoạch cuộc đời của
Sở Cuồng, hắn chỉ hi vọng đời mình chỉ kết hôn một lần, tìm một người thích
hợp, hoàn thành khế ước nên có trong đời này. Không sai, hắn coi quan hệ của
bọn họ chỉ là khế ước, giống như khế ước của mình và quân đội vậy. Kết hôn
sinh con lập gia đình, sau đó bảo vệ họ, đối với Sở Cuồng thì điều này thể hiện
trách nhiệm và sứ mệnh.
Nhưng cho dù là Sở Cuồng, cho dù hắn là người chỉ coi hôn nhân như một
nhiệm vụ trong đời, Sở Cuồng vẫn không muốn ký kết khế ước này với một cô
gái ăn thịt của hành tinh khác chỉ mới quen không lâu.
Về mặt nhục thể, Sở Cuồng nghĩ mình không thể nào tiếp nhận được cô ấy.
Mặt khác, Sở Cuồng là một người cứng đầu, có kế hoạch thì sẽ làm theo kế
hoạch, có quy tắc thì phải làm theo quy tắc, hắn cảm thấy cuộc đời mình nên
như vậy, thẳng thớm ngay ngắn, trên thực tế, trước khi đến tinh cầu này, cuộc
sống của hắn đích thực là như vậy, khiến hắn yên tâm, vừa ý và mãn nguyện.
Nhưng sau khi gặp Nhẫm Cửu, dường như tất cả đều thay đổi.
Cô gái này thích phá vỡ lẽ thường, không làm theo quy tắc, cuộc đời cô ta
giống như cây bút trong tay một đứa trẻ, không biết sẽ vẽ ra đường cong thế
nào, sống rối tinh rối mù lại thích gì làm nấy, thật khiến người ta... không thể
hiểu nổi.
Bởi vậy về mặt tâm lý, Sở Cuồng không thể tiếp nhận Nhẫm Cửu. Hắn nghĩ
họ rõ ràng là đại diện điển hình của hai loại tính cách.
Sở Cuồng nhịn cơn đau trong đầu: “Trong hôn nhân, tôi hi vọng đối với đối
phương cũng trung thành như với tổ chức, tuy chúng ta không minh không bạch
mà ký kết khế ước, nhưng trong quan hệ khế ước này tôi sẽ thẳng thắn với các
hạ.” Hắn vô cùng nghiêm túc, “Tôi không muốn nảy sinh quan hệ X với các hạ,
hơn nữa, vì khế ước này do tai nạn mà ký kết, bởi vậy tôi muốn nhờ các hạ sau
khi giúp tôi tìm lại được máy bay, hãy cùng tôi về tinh hệ Sâm Long làm khế
ước ly hôn để không trở ngại chuyện cưới gả của đôi bên sau này.”
Nhẫm Cửu nghe xong, không nghĩ đã nói ngay: “Trước đó ta không nói cho
chàng biết là ta muốn cướp chàng làm tướng công sao? Không dễ gì ông trời
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mới cho ta một khởi đầu tốt như vậy, để chúng ta bớt đi bao nhiêu chuyện mà
thành thân luôn, chàng còn muốn ta thả chàng đi sao, chàng nằm mơ đi, ta sẽ
kéo lấy chàng cả đời.”
Vậy là sắc mặt Sở Cuồng càng tái đi vài phần.
Tắm rửa xong, hai người ướt đẫm trở về, Nhẫm Cửu vẻ mặt vui vẻ, Sở
Cuồng ảm đạm ủ rũ, cảnh tượng này dường như khiến người trong trại hiểu ra
điều gì, mọi người cười vô cùng ám muội tán đồng.
Nhẫm Cửu tươi cười chào hỏi họ, nhưng cũng không rêu rao sự tình, nàng
cảm thấy phải nhân tối nay biến chuyện này thành thật luôn, theo nàng thì như
vậy mới thể hiện được quan hệ chắc chắn.
Trước khi xuống nước Nhẫm Cửu có cởi áo ngoài, thuốc X bên trong vẫn
được giữ kĩ, nàng nhìn cách ăn mặc của Sở Cuồng, lòng nảy ra một kế, vỗ vỗ
vai hắn như huynh đệ, thức tỉnh sĩ quan cao cấp nào đó như đang mộng du. Ánh
mắt não nề của Sở Cuồng in gương mặt Nhẫm Cửu, hai mắt nàng giống như tập
hợp tinh tú khắp trời, chói sáng lấp lánh, để lại bóng đêm càng tối tăm hơn trong
lòng Sở Cuồng.
Sở Cuồng cố gắng: “Giải trừ khế ước đi. Tôi nghiêm túc kiên trì yêu cầu.”
Nhẫm Cửu phẩy tay: “Chuyện đó không quan trọng.” Nàng lờ đi thần tình
ngày càng hoảng hốt của Sở Cuồng, “Chúng ta còn phải xuống núi tìm máy bay
của chàng nữa mà.” Nhẫm Cửu nói, “Hôm nay chàng mặc áo khoác có nón
đánh con trai Huyện lệnh, chắc họ đã nhớ chàng rồi, lần sau chúng ta không thể
ăn mặc như vậy nữa.” Nàng nghiêm túc nói, Sở Cuồng cũng tạm gác tâm sự
nặng nề trong lòng sang một bên, nghiêm túc lắng nghe, “Ta đi tìm người kiếm
một bộ y phục sạch sẽ, tối nay đem cho chàng mặc thử, có chỗ nào không vừa
thì ta sửa giúp chàng.”
Sở Cuồng cân nhắc một hồi: “Không thành vấn đề, nhưng quần áo dính vào
người phải tiến hành khử độc, ở đây lại không có điều kiện khử độc, ngoài ra,
nhất định phải cho tôi quần áo có công năng lưu trữ ít nhất gấp mười lần, như
vậy mới có thể bảo đảm mang theo tất cả các vật phẩm, chuẩn bị cho lúc cần
thiết.”
Nhẫm Cửu phẩy tay: “Không có khử độc cũng không có lưu trữ mười lần gì
hết, y phục chỉ có thể che chắn và giữ ấm thôi, chuyện khác chàng tự nghĩ cách
đi, về trước chờ ta đi, tìm được y phục ta sẽ về.”
Sở Cuồng còn muốn nói, nhưng Nhẫm Cửu đã đi xa, hắn chỉ đành im lặng
nhịn xuống, im lặng nhìn bầu trời tối đen đầy sao lấp lánh, im lặng phát ra một
tiếng thở dài cực nhẹ: “Thật muốn trở về...”
Nhẫm Cửu tìm được ở chỗ thổ phỉ Ất cường tráng mấy bộ y bào to rộng, y
phục này Sở Cuồng mặc chắn chắn sẽ rộng, nhưng mà không sao, Nhẫm Cửu hi
vọng nó rộng một chút cho dễ lột ra, trước khi vào cửa, nàng còn rút thắt lưng
của y phục ra giấu trong người.
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Lúc này Sở Cuồng đang ngồi trong phòng mình lục lọi đám vũ khí kỳ lạ cổ
quái của hắn, Nhẫm Cửu nhìn một đống vật kim loại có đen có trắng trên bàn
hắn, nàng cảm thán: “Rốt cuộc trong y phục chàng chứa bao nhiêu thứ vậy.”
Sở Cuồng trấn định đáp: “Ở đây là một phần năm.”
Nhẫm Cửu dẩu môi, đưa y phục cho hắn: “Chàng ra sau bình phong thay đi,
cởi y phục xong thì đưa cho ta, ta xếp giúp chàng.”
Không có dị nghị gì, Sở Cuồng ra sau bình phong, một lúc sau hắn cởi y
phục màu đen trên người ra đưa cho Nhẫm Cửu, Nhẫm Cửu đón lấy y phục bên
cạnh bình phong, giả vờ nghiêm túc đảo mắt một vòng ra phía sau, bộ phận
quan trọng bị y phục của thổ phỉ Ất che mất, nhưng không hề trở ngại đến việc
Nhẫm Cửu thưởng thức thân hình có tỷ lệ hoàn mỹ của hắn, Nhẫm Cửu nuốt
nước bọt, vội vã lui ra vài bước, ôm chặt lấy ngực... Trong sáng quá lâu rồi,
hình ảnh này đối với nàng thật vô cùng kích thích.
Nhưng tâm linh được thỏa mãn tạm thời không khiến bước chân Nhẫm Cửu
dừng lại, nàng trải y phục Sở Cuồng lên giường, nghĩ một hồi, lần trước hình
như hắn lấy ra loại thuốc màu trắng ăn một viên chịu được một ngày trong chiếc
túi trước ngực, Nhẫm Cửu tìm một hồi, lấy bên trong ra rất nhiều đồ đạc, trên
người nàng có máy nhận dạng của Sở Cuồng, có đồ chạm vào nàng liền phát ra
âm thanh “tít tít”. Nhẫm Cửu hoảng loạn nhét đồ vào lại.
Sở Cuồng từ sau bình phong hỏi: “Làm sao vậy?”
“Không có gì, không có gì, trong y phục chàng có đồ rớt ra, ta nhặt lại cho
chàng rồi.”
Giải quyết Sở Cuồng xong, Nhẫm Cửu càng vội vã tìm hơn, đầu óc nàng cố
gắng nhớ lại hình dạng chiếc hộp đó, bỗng nhiên lấy ra được một chiếc hộp màu
trắng, nàng mở ra, bên trong quả nhiên là loại thuốc mà Sở Cuồng uống.
“Quần áo này to quá.” Sở Cuồng nói sau bình phong.
“Được rồi, chàng cứ mặc đi đã, ra đây ta sẽ sửa lại cho.” Nàng run tay lấy
thuốc bột màu trắng ra, đổ một ít vào trong hộp, nàng nhớ ông chủ từng nói với
nàng, thuốc này dược tính cực mạnh, không thể bỏ nhiều, một lần nhiều nhất chỉ
được dùng một chút bằng hạt gạo thôi. Nhẫm Cửu đang suy nghĩ xem rốt cuộc
hạt gạo to bao nhiêu, giọng Sở Cuồng lại vọng ra từ sau bình phong, “Có phải
cô đã lén tôi làm chuyện gì không?”
Câu này khiến Nhẫm Cửu giật mình run tay, cả gói thuốc đổ hết vào trong
hộp.
“Có phải cô giấu thắt lưng đi rồi không?” Sở Cuồng lại nói từ sau bình
phong.
Thì ra hắn nói chuyện này! Nhưng tại sao không nói rõ trước chứ, làm nàng
giật cả mình! Nhẫm Cửu nhìn bột thuốc trong hộp mà im lặng, chỗ này không
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biết là bao nhiêu hạt gạo rồi đây... Trên mỗi viên thuốc đều dính thuốc X rồi...
Vậy chẳng phải sau này mỗi ngày Sở Cuồng uống thuốc đều...
Nhẫm Cửu ngẩn ra, đột nhiên cảm thấy như vậy cũng tốt lắm. Dù sao cũng
do tự hắn chuốc lấy mà...
“Mau đưa thắt lưng cho tôi.”
“Hả... Ờ... Được được.” Nhẫm Cửu lắc lắc chiếc hộp màu trắng, để mỗi viên
thuốc đều dính bột thuốc, trước khi đặt chiếc hộp vào lại trong túi Sở Cuồng,
nàng mở hộp xem thử, mấy viên thuốc màu trắng bên trong đều dính bột trắng,
phối hợp với chiếc hộp cũng trắng, nếu không xem kĩ vốn không nhìn ra được.
Sở Cuồng là người đã quen ăn thứ này, chắc trước khi ăn không quan sát kĩ đâu
nhỉ...
Nhẫm Cửu nghĩ nghĩ rồi đặt chiếc hộp vào lại.
Nàng đưa thắt lưng cho Sở Cuồng, Sở Cuồng cột quần lại bước ra, Nhẫm
Cửu nhìn hắn: “Y phục này đúng là chỗ nào cũng phải sửa mới được. Chắc phải
sửa hơi hâu...” Nhẫm Cửu vờ như không có chuyện gì nói: “Bây giờ ta hơi đói
rồi, ra ngoài ăn cơm xong sẽ quay lại sửa cho chàng, bây giờ vẫn có người đang
nướng thịt bên ngoài, có muốn ta đem một ít về cho chàng không?”
Nghĩ đến cảnh tượng ăn thịt, Sở Cuồng bỗng thấy cả người cứng đờ, hắn lui
lại vài bước, đi đến bên giường, lấy chiếc hộp màu trắng trong y phục ra:
“Không cần, tôi không cần ăn những thứ đó.”
Nhẫm Cửu mờ ám nhìn chiếc hộp trong tay hắn, gật gật đầu: “Ừ, được, vậy
chàng từ từ ăn đi, ta ra ngoài trước đây, chút nữa sẽ quay lại.”
Trước khi ra cửa, Nhẫm Cửu nhìn thấy Sở Cuồng lấy ra một viên thuốc,
ngửa đầu nuốt xuống.
Thật ngoan, nàng thầm nghĩ. Vậy là nàng đi lấy một con gà nướng, vừa tức
tốc giải quyết, vừa ngồi xổm trước cửa âm thầm chờ đợi động tĩnh. Nhưng chờ
hồi lâu cũng không thấy bên trong có người mặt đỏ bừng thần trí bất minh xông
ra, ôm ngang nàng đưa vào phòng.
Nhẫm Cửu phun xương gà đầy đất, thấy người trong trại cũng đã thu dọn
đống lửa giải tán, nhưng Sở Cuồng vẫn chưa xông ra.
Nhẫm Cửu không nhịn được nữa, nàng đẩy cửa bước vào, thấy Sở Cuồng co
ro nằm trên giường, hắn quay mặt vào trong, Nhẫm Cửu nhìn không rõ biểu
hiện của hắn, nàng cẩn thận dè dặt bước tới: “Ê, chàng làm sao vậy?” Sở Cuồng
bất động, đến càng gần, Nhẫm Cửu nghe thấy hơi thở nặng nề của, lòng nàng
thầm hân hoan, đưa tay đặt lên cánh tay hắn, “Chàng vẫn ổn chứ?”
Nàng lật người Sở Cuồng lại, nhưng không thấy gương mặt đỏ bừng đầy mồ
hôi mà là Sở Cuồng mặt tái nhợt toát mồ hồi lạnh nhíu chặt mày.
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Nhẫm Cửu giật thót, “Chàng làm sao vậy? Sao lại...” Sao lại giống như trúng
độc vậy? Nhẫm Cửu lo lắng, không phải chứ, thuốc X mạnh đối với Sở Cuồng
lại là thuốc độc sao?
Trong lúc hoảng hốt, cổ tay bỗng bị giữ chặt, là Sở Cuồng kéo lấy nàng:
“Cô...” hắn nhìn thẳng vào Nhẫm Cửu, Nhẫm Cửu bị hắn nhìn khiến lòng thắt
lại, “Đối với tôi...”
Nhẫm Cửu vội xua tay: “Không phải ta đối với chàng không tốt đâu! Ta
tuyệt đối không có ý không tốt với chàng đâu! Chàng thả ta ra đã, ta đi tìm đại
phu cho chàng!”
Sở Cuồng nghiến chặt răng, dường như đang nhẫn nhịn đau đớn cùng cực:
“Đưa tôi... đi nhà vệ sinh...”

Chương 11

N

hà gì? Nhẫm Cửu ngây người.

“Nơi để bài tiết!” Sở Cuồng gần như nghiến răng nghiến lợi nói, “Nhanh...”
Nhẫm Cửu lại ngẩn ra, thuốc X dược tính mạnh ông chủ hiệu thuốc vỗ ngực
đảm bảo, thì ra... đối với Sở Cuồng lại là thuốc xổ mạnh...
Đồ bán thuốc giả khốn kiếp!
Không cho Nhẫm Cửu nghĩ thêm, bàn tay níu cổ tay Nhẫm Cửu của Sở
Cuồng siết chặt, hắn không nói nên lời nữa, Nhẫm Cửu vội nói: “Chàng buông
ta ra đã, ta để bô dưới giường đó, ta lấy ra cho chàng. Chàng mắc quá thì cứ ở
đây...”
“Không... không thể hiểu nổi!” Sở Cuồng nhịn cơn đau quằn quại trong
bụng, “Đây rõ ràng là chỗ ngủ! Làm sao có thể...” Chưa dứt lời, hắn đột nhiên
nghĩ ra điều gì đó, sắc mặt càng khó coi hơn, “Cô nói mấy ngày nay tôi ngủ trên
chiếc giường có giấu bô ở dưới sao?” Hắn như sắp phát điên.
Nhẫm Cửu gãi đầu: “Có gì không đúng sao?”
Cằm Sở Cuồng co giật một hồi, hắn gần như nghe thấy được con người xưa
nay luôn khắc chế của mình đang gào thét trong lòng, không đúng! Vô cùng
không đúng! Trong vật bài tiết có bao nhiêu bệnh khuẩn các người không biết
sao! Là nguồn sinh trưởng của bao nhiêu bệnh khuẩn truyền nhiễm các người
không biết sao! Tại sao còn có thể trấn tĩnh như vậy! Tại sao còn có thể điềm
nhiên hỏi hắn “Có gì không đúng sao?”!
Có chỗ nào là đúng đâu!
Tinh cầu này không bình thường! Những con người này đều không bình
thường!
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Bụng lại quặn đau, sắc mặt Sở Cuồng tái xanh, hắn dùng tinh thần mạnh mẽ
để khắc chế, “Tôi muốn ra ngoài...” Giọng hắn hơi run rẩy, “Những chuyện
khác khoan hãy nói, đưa tôi đi...”
Nhẫm Cửu gần như vác Sở Cuồng vào nhà xí, vừa đến cửa, hắn vô thức sờ
lên người, nhưng phát hiện lúc này hắn đang mặc y phục rộng rãi Nhẫm Cửu
tìm cho mình, toàn thân hắn cứng lại: “Mặt nạ cách ly hạt của tôi đâu rồi...”
Nhẫm Cửu tuy không thể hiểu nổi sự cố chấp của hắn ở một số phương diện,
nhưng tình huống này rồi mà hắn còn có thể chú ý đến những thứ đó, chắc là đồ
quan trọng lắm, Nhẫm Cửu nói: “Chắc ở trong phòng, ta đi lấy cho chàng.”
Sở Cuồng nhịn một hồi, cuối cùng hít một hơi thật sâu, kéo cửa nhà xí xông
vào, cửa gỗ “két” một tiếng khép lại, bên trong truyền ra giọng nói hình như
đang bóp mũi của hắn: “Không cần đâu.”
Sở Cuồng ra ngoài hành quân xưa nay chỉ bài tiết nước tiểu chứ không đại
tiện, vì viên dinh dưỡng nồng độ cao sẽ hoàn toàn được cơ thể hấp thu, biến
thành dưỡng chất và năng lượng, không sản sinh bất kỳ chất thải nào, nên
đương nhiên không cần bài tiết. Nhưng lúc này, cuộc đời đã được quy hoạch
đầy đủ của hắn lần đầu tiên bị đau bụng một cách ngoài ý muốn.
Khi hắn giải quyết xong lần đầu, bước ra khỏi nhà xí tràn ngập bệnh khuẩn
kia, hắn tưởng ác mộng đáng sợ này đã kết thúc, nhưng không ngờ đây mới chỉ
là khởi đầu...
Hắn trên ói dưới tiêu bị giày vò cả đêm.
Giờ Mão trời sáng, Sở Cuồng cuối cùng được Nhẫm Cửu dìu lấy, nằm lên
chiếc giường thuộc về mình, so với nhà xí, chiếc giường ấm áp sạch sẽ này thật
giống thiên đường. Sở Cuồng thở dài, nghiêng người nằm lên.
Tiếng kêu ầm ĩ trong bụng rốt cuộc cũng lắng xuống, quầng xanh dưới mắt
hắn càng rõ ràng hơn trong ánh nắng nghiêng nghiêng chiếu vào cửa sổ, môi
khô nứt không còn huyết sắc.
Nhẫm Cửu đắp chăn cho hắn, một lúc sau mới hỏi một câu: “Vẫn ổn chứ?”
Làm sao mà ổn được...
“Tôi cho rằng hiện tại xác suất tử vong của tôi là bảy mươi phần trăm.”
Giọng Sở Cuồng khản đặc, “Nếu tôi bất hạnh hi sinh, phiền các hạ nhất định
bảo quản đồ đạc của tôi thật kĩ, sau này nhất định có đồng đội của tôi đến tìm cô
lấy di vật...”
“Chàng đau bụng tuy có hơi đáng sợ một chút, nhưng làm sao mà chết được
chứ, bây giờ trăn trối cũng khoa trương quá rồi đó.”
Mặt Sở Cuồng xám xịt: “Chuyện gì cũng phải dự tính tình huống xấu nhất.
Không... chết có khi lại không phải là tình huống xấu nhất hiện nay.” Sở Cuồng
một mình lẩm bẩm, “Ở quý tinh cầu thật sự quá đỗi lạ lùng, nói không chừng tôi
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sẽ rơi vào trạng thái sống dở chết dở, khắp người thối rữa nhưng lại không tự sát
được... Nếu là tình huống đó xin các hạ nhất định phải giúp tôi.”
Ở đây rốt cuộc khiến hắn tuyệt vọng đến mức nào vậy...
Nhẫm Cửu nuốt nước bọt, do dự một lúc rồi nói: “Xin lỗi, khiến chàng chịu
khổ như vậy...”
Sở Cuồng lắc đầu: “Không phải lỗi của các hạ.” Hắn tái mặt nghiêm túc
phân tích như thường ngày, “Tôi đoán trong khí quyển của quý tinh cầu có loại
nguyên tố nào đó mà tôi không thể nào phát hiện ra được, nó khiến cơ thể tôi
hoặc khiến dược vật biến chất lên men dẫn đến thảm kịch hôm nay. Trước mắt
không thể nào tập hợp số liệu chính xác nên không xác nhận được, nhưng điều
duy nhất có thể xác nhận là năng lực miễn dịch của cơ thể tôi gần đây đã sút
giảm, nên bị độc tố trong khí quyển xâm nhập, ngoài ra, điều này cũng cho thấy
gần đây tôi dự đoán tình hình quá mức lạc quan, không dự phòng đầy đủ các
phương diện, lơ là...”
“Không... Không liên quan gì tới mấy chuyện đó hết.” Nhẫm Cửu ngắt lời
hắn, cẩn thận nhìn hắn mấy lần, gãi đầu nói, “Thật ra là ta bỏ thuốc... thuốc ấy
trong viên thuốc của ngươi.”
Sở Cuồng nghe xong lời này, ánh mắt dừng trên mặt Nhẫm Cửu hồi lâu cũng
không dời đi: “Cô hận tôi trước đó đã giết mấy sinh vật phi nhân hình trong sơn
trại các người sao?” Hắn nhíu mày, “Lúc đó tôi không biết các người coi đó là
thức ăn, tôi cho rằng chúng có tính uy hiếp, tôi đang giúp các người mà. Kẻ
không biết không có tội, các hạ không nên hận tôi như vậy.”
“Không phải, hoàn toàn không liên quan gì đến chuyện đó hết... Chàng hiểu
sai rồi, không phải ta bỏ thuốc độc cho chàng, là thuốc X.”
Sở Cuồng ngẩn ra hồi lâu rồi mới nghi hoặc hỏi: “Có ý nghĩa gì?”
Ý nghĩa? Làm chuyện này còn có thể có ý nghĩa gì nữa? Nhẫm Cửu nói:
“Xác định quan hệ, để chúng ta thân mật hơn, hoặc là một thủ đoạn chiếm hữu,
đại khái là có ý nghĩa như vậy đó.”
Sở Cuồng lắc đầu, hắn cựa quậy ngồi dậy, giống như hạ quyết tâm gì đó, ánh
mắt kiên định nhìn Nhẫm Cửu nói: “Kỳ vọng của các hạ đối với Sở Cuồng sẽ
không thành và tuyệt đối không thể nào thành được.” Hắn nghiêm túc nói, “Tôi
là sĩ quan cấp một thuộc hạm đội Húc Nhật, phục tùng tổ chức và thượng cấp,
không thuộc quyền sở hữu của bất kỳ cá nhân nào, cho dù là người có khế ước
hôn nhân cũng không thể chiếm hữu tôi, đó là một. Thứ hai, trước đó tôi đã
từng nói rất rõ, khế ước hôn nhân của tôi và cô được ký kết ngoài ý muốn, tôi
không muốn và cũng không thể có quan hệ với cô, chúng ta có thể dùng quan hệ
hợp tác để thân mật hơn, thậm chí có thể thân mật ở một quan hệ xác định nào
đó, nhưng tuyệt đối không thể dính líu đến quan hệ tình dục.”
“Nhưng mà...”
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Sở Cuồng ngắt lời nàng, tiếp tục nói: “Thứ ba, cho dù hôm nay mưu kế của
cô thành công thì cũng chỉ là thành công của hôm nay thôi, không thể tạo thành
bất kỳ ảnh hưởng nào đối với phán đoán logic sau này của tôi. Tôi hối thúc các
hạ sau này cùng tôi về tinh hệ Sâm Long giải trừ khế ước hôn nhân đa phần là
nghĩ cho các hạ, tôi chỉ ở tinh cầu này chấp hành một nhiệm vụ ngắn hạn, sau
khi nhiệm vụ kết thúc tôi sẽ rời đi, sau này sẽ không còn quan hệ gì với các hạ
nữa, bởi vậy có khế ước hôn nhân đối với các hạ là một trói buộc rất lớn. Vì
trong thời gian tồn tại khế ước hôn nhân, nếu các hạ có quan hệ với người
không ký kết khế ước, sẽ khiến trong máu có cảm giác nóng rát nhất định.”
Điều này khiến Nhẫm Cửu rất bất ngờ, nàng lạ lẫm sờ môi mình. Sở Cuồng
trịnh trọng nói: “Nếu sau này cô kiên trì không chịu giải trừ khế ước với tôi thì
tôi cũng không miễn cưỡng, nhưng đó là một quyết định sẽ gây nhiều tiếc nuối
với cả hai bên. Cuối cùng...” Sở Cuồng thở dốc, “Với bộ dạng hiện giờ của tôi,
cô bỏ thuốc... thật sự có ý nghĩa sao?”
Bỏ thuốc khiến Sở Cuồng thành ra như vậy thật ngoài dự liệu của Nhẫm
Cửu, nàng trầm ngâm một hồi, lấy y phục mang tới cho Sở Cuồng, sau đó lấy
hộp đựng thuốc, mở ra đưa cho hắn xem: “Vậy phải làm sao đây, thuốc trong
hộp này của chàng bị ta rải thuốc X hết rồi.”
Ánh mắt Sở Cuồng cứng đờ nhìn thuốc trong hộp, sau khi yên lặng hồi lâu,
hắn nhẹ giọng hỏi: “Các hạ hận tôi đến mức nào vậy?”
Nhẫm Cửu phẩy tay: “Ta thật lòng yêu chàng.”
Một ngày mới, ánh nắng ấm áp ngoài cửa sổ chiếu vào trong phòng, sau
tiếng gà gáy chó sủa, nam nhân nằm trên giường hít một hơi thật sâu nói: “Sau
hành vi không lý trí của các hạ, viên dinh dưỡng không thể tiếp tục dùng nữa,
không có nguồn dự trữ khác, bởi vậy bây giờ phải thay đổi kế hoạch.” Sở
Cuồng nhìn Nhẫm Cửu, “Trong trạng thái đói khát, tôi có thể giữ được năng lực
hiệu quả cao trong ba ngày, hôm nay cơ thể quá yếu, cần phải nghỉ ngơi, ngày
mai chúng ta phải nhanh chóng lấy máy bay về, vì kế hoạch thay đổi, sau khi
lấy được máy bay tôi sẽ lập tức trở về tinh hệ Sâm Long, nếu cô bằng lòng phối
hợp giải trừ khế ước hôn nhân với tôi, vậy ngày mai sau khi lấy lại máy bay hãy
cùng tôi về tinh hệ Sâm Long...”
Nhẫm Cửu vội lắc đầu: “Ta không bằng lòng.”
“Tôi cũng đoán được.” Sở Cuồng không hề bất ngờ, giọng điệu bình thản
tiếp tục nói, “Tôi sẽ một mình trở về hành tinh mẹ tiến hành bổ sung viên dinh
dưỡng, sau đó tôi sẽ quay lại nơi này lần nữa, tiếp tục nhiệm vụ của tôi. Nhưng
đến lúc đó tôi không đảm bảo còn có thể gặp cô nữa.” Sở Cuồng nghiêm túc
nhìn Nhẫm Cửu, “Cô có hiểu không? Bỏ lỡ cơ hội cùng tôi trở về tinh hệ Sâm
Long lần này, chúng ta có thể sẽ mãi mãi không gặp nhau nữa, và mãi mãi
không giải trừ được khế ước hôn nhân, đến khi một trong hai người đột ngột
chết đi.”
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Nhẫm Cửu không thức thời mà xa rời trọng điểm: “Tại sao nhất định phải
đột ngột chết đi? Không thể chết yên lành sao...”
Sở Cuồng không đếm xỉa đến nàng: “Các hạ vẫn muốn làm theo ý mình
sao?”
Nhẫm Cửu nghĩ một lúc, “Ngày mai xem sao đã, dù sao bây giờ nói cũng vô
ích.” Nàng lắc lắc cổ, “Hầu hạ ngươi cả đêm ta cũng mệt chết rồi, ta phải đi ăn
sáng sau đó về ngủ một lúc đã.” Nàng vừa ngáp vừa bước ra khỏi cửa.
Sở Cuồng một mình trong phòng dựa vào đầu giường lẩm bẩm: “Hành vi
không có kế hoạch không có quy luật trình tự gì cả này thật khiến người ta
nghiến răng căm hận ...”
Nữ nhân khiến hắn căm hận trở về phòng mình, nằm ngửa ra rồi nhắm mắt,
khò khò ngủ thiếp đi.
Mắt trời mọc phía Đông lặn phía Tây, chớp mắt lại sắp đến lúc mặt trời
xuống núi, Nhẫm Cửu ở trong trại tự làm mấy món chuẩn bị ăn cơm, dưới núi
Chi Lương, trong trấn Chi Lương, có một tiểu viện nhỏ cũng bốc lên khói bếp,
Tưởng Đệ tỷ tỷ của Nhẫm Cửu đang nấu cơm chờ tướng công làm quan sai ở
Huyện nha trở về như thường lệ.
Nhưng hôm nay cứ chờ mãi, chờ đến khi sao treo đầy trời rồi mà tướng công
nhà mình vẫn chưa về, thức ăn trong nồi hâm đi hâm lại đã mấy lần. Lúc đêm
khuya dần, cuối cùng cũng có người xách lồng đèn trở về nhà, Tưởng Đệ còn
chưa kịp hỏi câu nào đã thấy tướng công mặt mũi tái nhợt vội vã vào nhà.
Tưởng Đệ kỳ quái nhìn hắn, Ngô Lâm vội vã kéo nàng vào nhà, khóa chặt
cửa phòng, sáp lại bên tai nàng nhẹ giọng nói: “Đại sự không hay rồi, Khâm sai
đại nhân điều tra đến huyện chúng ta rồi, biết trên núi Chi Lương có một ổ thổ
phỉ, ngài ấy và Huyện lệnh đang thương lượng chuyện đi diệt phỉ đó!”
Tưởng Đệ vừa nghe đã kinh hoàng thất sắc: “Nhà mẹ thiếp tuy xuất thân thổ
phỉ nhưng chưa từng làm chuyện gì thất đức hết! Mấy năm nay mọi người cơ
bản cũng thật thà yên phận, tại sao phải tiêu diệt?”
“Hình như là Khâm sai này nôn nóng lập công, vốn định điều người từ Kinh
thành đến diệt phỉ, kết quả là ngài ấy cảm thấy nửa tháng quá lâu nên đột ngột
thay đổi thời gian rồi, trực tiếp điều binh trong quận đến luôn, nói là tối mai sẽ
đi diệt phỉ đó!”
Sắc mặt Tưởng Đệ đã hoàn toàn tái nhợt: “Vậy phải làm sao đây! Cửu muội
còn ở trên núi, nó còn kế thừa vị trí Trại chủ nữa, đến lúc đó nếu bị bắt thật...
vậy... vậy chẳng phải sẽ bị chém đầu sao?” Nàng không ngồi yên được nữa,
“Không được, thiếp phải đi cho họ biết, bảo họ hôm nay phải chạy nhanh.”
“Bây giờ đang giới nghiêm đó! Nàng không thể ra ngoài!”
“Vậy sáng mai thiếp sẽ đi.”
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Nàng nhìn sắc trời bên ngoài, lòng như lửa đốt, chỉ mong trời có thể sáng
thật nhanh.
Lúc gà còn chưa gáy Sở Cuồng và Nhẫm Cửu đã thu xếp chuẩn bị xuất phát
đi Huyện nha. Sở Cuồng mặc y phục đen của mình, khoác y phục to rộng của
thổ phỉ Ất bên ngoài. Đầu dùng dây vải quấn mấy vòng, bộ dạng như sắp đi làm
việc nặng nhọc.
Nhẫm Cửu giúp hắn chỉnh sửa dây vải trên đầu, vỗ vỗ vai hắn: “Được rồi,
chúng ta nhân lúc còn chưa hết giới nghiêm mà vào trấn đi, lúc này vẫn còn tối,
quan binh tuần tra cũng lười biếng, lúc chúng ta đến Phủ nha thì người làm việc
ở đó vẫn chưa tới, nô bộc của Huyện lệnh cũng chưa tỉnh, là thời gian tốt nhất
để trộm đồ.”
Sở Cuồng nhíu mày: “Hình như cô có vẻ hiểu rõ lắm?”
“Ta có một tỷ tỷ gả cho tướng công làm quan sai ở Huyện nha, lúc tỷ ấy về
nhà thỉnh thoảng có nhắc đến công việc của tướng công.” Nàng xem xét y phục
Sở Cuồng mấy lần, “Ta nói có chỗ không ổn mà, thì ra là mặc vạt áo qua trái
rồi.” Nàng vừa lẩm bẩm vừa nâng hai tay Sở Cuồng lên, cởi thắt lưng hắn ra.
Bên trong Sở Cuồng còn mặc bộ y phục đen bó sát của hắn, bởi vậy không
cảm thấy có gì không đúng, hơn nữa mấy ngày nay hắn cũng bất tri bất giác
quen với tiếp xúc của Nhẫm Cửu rồi, bao gồm động tác lúc nàng cởi thắt lưng
gần như dán cả người vào người hắn.
Nhẫm Cửu mặc lại y phục cho hắn, đưa hắn xuống núi lẻn vào trong trấn,
tìm đến Huyện nha, lúc họ đang leo tường vào trong Huyện nha thì tam tỷ của
Nhẫm Cửu đang vội vã ra khỏi trấn, đi về hướng Sơn trại.

Chương 12

“C

hàng có biết cái trứng đó ở đâu không?”

Lúc leo tường vào Huyện nha, Nhẫm Cửu mới nghĩ đến vấn đề có tính quyết
định này, trước đó quên mất là vì dọc đường biểu hiện của Sở Cuồng quá tự tin,
giống như hắn vừa xuất hiện thì quả trứng cực lớn kia sẽ tự động tránh được tai
mắt người khác, âm thầm lăn đến bên chân hắn.
Sở Cuồng nghiêm túc: “Không có vấn đề gì, tín hiệu máy nhận dạng của tôi
liên thông với máy bay, máy nhận dạng có thể phát xung điện trong não tôi đến
máy bay và thu về hồi đáp chính xác.” Hắn vừa nói vừa ấn vào mi tâm mình,
“Chỉ cần khởi động chức năng nhận...” Ngón tay cách mi tâm chừng một tấc, Sở
Cuồng khựng lại.
Trước đó hình như... hắn đã bỏ qua một vấn đề vô cùng quan trọng.
Nhẫm Cửu bên cạnh chớp mắt nhìn hắn.
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Hai người nhìn nhau hồi lâu, Sở Cuồng im lặng chuyển ngón tay về hướng
khác, chọc vào mi tâm Nhẫm Cửu, nghiêm túc hỏi: “Cô có cảm giác gì không?”
Nhẫm Cửu cũng nghiêm túc: “Nếu chàng cứ chọc mãi như vậy nói không
chừng ta sẽ có chút cảm giác.”
Sở Cuồng vỗ trán: “Là tôi sơ suất, quên mất máy nhận dạng đã bị cô...” Sau
một tiếng than ngắn, Sở Cuồng nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc của mình. Mấy
ngày nay những lúc muốn tự mình kết liễu thật quá nhiều rồi, chút bất ngờ nho
nhỏ này đối với hắn vốn không là gì cả, “Kế hoạch thay đổi, chúng ta cần tìm
một người của địch để tìm nơi cất giấu vật mục tiêu.”
Bốn phía chỉ nghe thấy tiếng đom đóm đêm thu, Nhẫm Cửu nỏi: “Chẳng
phải chúng ta chọn lúc không có ai xuất hiện sao? Đi đâu tìm người đây?”
Sở Cuồng vểnh tai lắng nghe: “Bên này có động tĩnh, đi theo tôi.”
Lần mò trong bóng tối bước vào một tiểu viện, Nhẫm Cửu đi sau nghe được
“động tĩnh” mà Sở Cuồng nói lập tức đỏ mặt, vội kéo cánh tay hắn: “Loại... loại
động tĩnh này, chàng chắc là chúng ta vào lúc này không thất đức sao?” Tiếng
thở kèm theo tiếng kẽo kẹt chấn động của giường, cho dù do gan như Nhẫm
Cửu cũng không kìm được xấu hổ, thường ngày nàng chỉ nói trên miệng, nhưng
đến khi thực tế gặp phải thì vẫn hơi bẽn lẽn.
“Theo giọng nói mà phán đoán thì nam giới là con trai khốn kiếp của Huyện
lệnh lúc trước cướp phụ nữ đã có chồng, nơi này là phòng riêng, tự ý xông vào
nhà dân là tội nặng, nhưng xét đến tình huống thực tế, tôi và đối phương có thể
coi là quan hệ đối địch, có thể sử dụng hành động tác chiến, để lấy được thông
tin quan trọng, hành động hôm nay không bị coi là phạm tội.” Sở Cuồng nhìn
Nhẫm Cửu, “Thất đức mà cô nói đó, ý nghĩa không rõ, về mặt logic không thể
nào ngăn chặn hành động lấy thông tin của tôi.”
“Không... Chàng nghĩ nhiều rồi, ta chỉ cảm thấy chúng ta xông vào như vậy
sẽ rất ngượng...”
“Họ rất ngượng?” Sở Cuồng lắc đầu, “Đó là cảm xúc của phe địch, không
thể nào tạo thành tổn thương thực chất với tôi.” Nói xong, hắn không nói thêm
một lời, âm thầm bước đến bên cửa, không phát ra một tiếng động nào, lẻn vào
phòng như một bóng ma, Nhẫm Cửu rón rén theo phía sau, Sở Cuồng chui đến
bên giường, giở rèm lên, nữ nhân đang vô cùng đắm đuối bỗng hít một hơi lạnh,
còn chưa kịp phát ra thanh âm nào, Sở Cuồng đã kéo tóc Lưu côn đồ lôi hắn
dậy, dùng tay chém vào cổ nữ nhân, nàng ta trợn mắt ngất đi.
Sở Cuồng ấn Lưu côn đồ xuống bên giường, một tay bịt miệng hắn, một tay
lấy vũ khí kề vào gáy hắn: “Hai chuyện, thứ nhất, không được la.” Lưu côn đồ
hoảng sợ trợn mắt, gật đầu liên tiếp, “Thứ hai, cho tôi biết vật hình tròn màu
trắng mang về từ sơn trại núi Chi Lương để ở đâu trong Huyện nha?”
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Sở Cuồng buông lỏng miệng hắn, Lưu côn đồ run giọng nói: “Đã... đã bị
chuyển đi lâu rồi... Hai ngày trước đã bị đưa đến Kinh thành trong đêm rồi...”
Sở Cuồng nhíu mày im lặng.
Lưu côn đồ thấy biểu hiện của hắn, lập tức sợ hãi run rẩy: “Tráng sĩ, tráng sĩ!
Chuyện này không liên quan đến ta đâu! Người bắt bọn ta kéo quả cầu đó đi là
Khâm sai đại nhân, bắt bọn ta chuyển quả cầu đó đi cũng là Khâm sai đại nhân,
bắt bọn ta giết người trong sơn trại diệt khẩu cũng là Khâm sai đại thân, thật
không liên...”
“Ngươi nói cái gì?”
Nhẫm Cửu ở phía sau đang nghe bỗng chui lên phía trước, hất Sở Cuồng ra,
bóp cổ Lưu côn đồ: “Ngươi vừa nói gì?”
Lưu côn đồ ngây người: “Là Khâm sai đại nhân.”
“Muốn diệt khẩu gì?”
“Trại thổ phỉ trên núi Chi Lương đó...”
Nhẫm Cửu chỉ thấy máu khắp người mình lạnh đi, nàng lập tức không màng
gì nữa, quay người chạy ra khỏi phòng. Sở Cuồng muốn kéo nàng lại cũng
không kịp, chỉ đành đè nén tâm trạng, tiếp tục hỏi: “Kế hoạch tác chiến của các
người thì sao?”
“Ta... ta không biết.”
Ánh mắt Sở Cuồng hung dữ đến mức khiến Lưu côn đồ sợ hãi tè ra quần,
“Ta thật sự không biết, lúc họ nói ta không nghe kĩ! Chỉ... chỉ nhớ mang máng
là họ nói lên từ phía Tây...”
“Bao nhiêu người? Thời gian thì sao?”
“Châu quận đại khái đã điều ba trăm người đến. Vốn... vốn định tối mai mới
ra tay... Nhưng binh của Châu quận điều động đã đến hôm qua rồi, Khâm sai đại
nhân bèn thay đổi thời gian. Lúc... lúc này chắc đã lên đó rồi.”
Sở Cuồng bỗng nhớ đến cảnh tượng mọi người vây quanh đống lửa cười nói
tối qua, còn sự bình yên khi Nhẫm Cửu đuổi theo thổ phỉ Giáp quanh đám
người trong ánh nắng, sắp bị phá vỡ rồi sao... Sắc mặt hắn lạnh đi, đưa tay đánh
ngất Lưu côn đồ, quay người ra khỏi cửa, Nhẫm Cửu đã chạy mất dạng từ lâu,
lòng Sở Cuồng không biết tại sao bỗng hơi phập phồng, hắn hít thở thật sâu để
mình khôi phục sự bình tĩnh thường ngày.
Lúc này ngụy trang đã vô ích, hắn cởi chiếc áo to rộng kia ra, nhẹ giọng nói:
“Theo dõi máy nhận dạng.”
“Khởi động theo dõi máy nhận dạng.” Giọng nữ không hề có cảm xúc vang
lên, “Xác định mục tiêu máy nhận dạng, khởi động hệ thống dẫn đường hồng
ngoại.”
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Trong mắt phải của Sở Cuồng dường như có rất nhiều kí hiệu lướt qua, tiếp
đó mắt hắn lóe lên một vệt sáng đỏ, người ngoài không thấy, nhưng Sở Cuồng
có thể nhìn thấy một đốm sáng màu đỏ kéo dài về phía trước, xuyên qua không
biết bao nhiêu vách tường dừng lại trên người Nhẫm Cửu.
Hắn theo chỉ dẫn của ánh sáng đỏ tung mình nhảy qua tường, đi về phía
Nhẫm Cửu.
Nhẫm Cửu hoảng loạn chạy ra khỏi tiểu viện, còn chưa ra khỏi Huyện nha
đã gặp một nô bộc vừa tỉnh, nô bộc lập tức hét lên, ba tên hộ viện xông ra vây
lấy Nhẫm Cửu, đang lúc lòng như lửa đốt, trên bức tường phía sau đột nhiên
xuất hiện một nam nhân hắc y, giống như thiên binh từ trên trời giáng xuống,
ôm lấy eo Nhẫm Cửu vác lên vai, tay chân nhanh nhẹn xử lý ba tên hộ viện, tức
tốc trèo lên một bức tường khác, nhảy ra khỏi Huyện nha.
Người bên trong nhìn đến ngây ngốc, đến khi sực tỉnh lại đuổi ra cửa lớn thì
bên ngoài đã không còn ai.
Sở Cuồng vác Nhẫm Cửu chạy một đoạn đường dài, dằn xóc đến mức khiến
Nhẫm Cửu suýt ói, vội vã bảo Sở Cuồng đặt mình xuống, nghiêm túc nhìn hắn
nói: “Chỗ ta xảy ra một chuyện rất xui xẻo, bởi vậy không lo đến ngươi được
nữa, ngươi không cần theo ta, muốn đi đâu thì đi đi...”
“Tốt lắm.” Sở Cuồng ngắt lời nàng, kéo tay Nhẫm Cửu đi về phía trước,
“Vừa rồi thông qua thẩm vấn biết được rằng kế hoạch tác chiến của kẻ địch đã
hoàn tất, hơn nữa tác chiến đã bắt đầu rồi, số lượng kẻ địch ước chừng ba trăm,
dự định tấn công lên núi từ rừng cây du phía Tây, còn phe ta thông tin bất tiện,
trước mắt chỉ có hai người chúng ta biết tình hình địch, nhân số của địch và ta
cách nhau quá xa, nhưng với sức tôi có thể toàn lực khống chế kẻ địch, vấn đề
duy nhất là làm sao về được sơn trại trước chúng.” Hắn quay đầu nhìn Nhẫm
Cửu, “Biết đường tắt không?”
Nhẫm Cửu ngẩn ra nhìn hắn: “Chàng... định cùng bọn ta liều mình với ba
trăm người sao?”
“Không thành vấn đề, với trình độ tác chiến của quý tinh cầu thì tôi hoàn
toàn có thể tiến hành áp chế ba trăm người của phe địch.”
Ánh mắt Nhẫm Cửu ngây ngốc dừng trên mặt Sở Cuồng, một lúc sau, nàng
xoay tay giữ lấy cánh tay Sở Cuồng: “Còn không đi mau!”
Nhẫm Cửu biết một con đường tắt về sơn trại, chỉ là từ khi nàng hiểu chuyện
đến nay chưa từng thấy ai về theo đường đó.
Ở mặt kia của núi Chi Lương do vô số vách núi dựng đứng tạo thành, nước
hồ ở hậu sơn nối tiếp nhau rơi xuống, hình thành vô số thác nước nhỏ, vách núi
mọc đầy rêu, vô cùng trơn trợt, cho dù là đại hiệp biết phi thân trèo tường trong
truyền thuyết e là cũng khó trèo lên được. Nhưng đó là đường gần nhất để về
sơn trại.
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Nhẫm Cửu nói rõ tình hình với Sở Cuồng, Sở Cuồng không hề nhíu mày đã
đáp ngay: “Vậy đi hướng đó.”
Nước trên núi chảy xuống thành một con sông nhỏ ngoài trấn Chi Lương,
Nhẫm Cửu đứng dưới sông ngẩng đầu nhìn lên, lúc này, trời đã mờ mờ sáng,
nước bốc hơi lên thành một màn sương chắn mất tầm nhìn, Nhẫm Cửu vốn
không nhìn rõ hình dạng vách núi bên trên.
“Chúng ta thật sự đi lên từ đây sao?” Nhẫm Cửu tỏ vẻ nghi ngờ.
Sở Cuồng ngẩng đầu nhìn lên trên, không đếm xỉa đến nàng. Nhẫm Cửu lờ
mờ thấy trong mắt hắn có ánh sáng đỏ kỳ quái đang nhấp nháy, không lúc sau,
hắn nói: “Không thành vấn đề.” Nói xong, hắn lấy trong y phục ra một chiếc dĩa
hình tròn, nhắm lên trời, Nhẫm Cửu chỉ nghe “bụp” một tiếng, còn chưa kịp
nhìn rõ thì chiếc dĩa trong tay Sở Cuồng đã khuyết một miếng hình bán nguyệt.
Sở Cuồng kéo kéo chiếc dĩa tròn trong tay, lúc này Nhẫm Cửu mới nhìn rõ, có
một sợi dây mảnh như tơ nhện từ trong dĩa kéo dài lên trời.
“Đây là cái gì nữa?”
“Dây kéo.” Sở Cuồng đáp ngắn gọn, hắn ấn chiếc dĩa vào eo mình, chỉ nghe
“cách” một tiếng, Sở Cuồng cúi người xuống, “Được rồi, lên lưng tôi đi.”
Đầu óc Nhẫm Cửu mờ mịt, nhưng vẫn y lời trèo lên lưng hắn, tay vừa vòng
qua cổ hắn, một câu “Làm gì vậy?” còn chưa kịp hỏi, Sở Cuồng đã nói: “Ôm
chặt vào.” Sau đó đưa tay ấn nhẹ vào chiếc dĩa.
Nhẫm Cửu bỗng thấy sợi dây kéo dài lên núi từ từ căng ra trong màn sương.
Lòng nàng đột nhiên dậy lên một dự cảm không hay: “Lẽ nào... ngươi muốn
chúng ta theo sợi dây này trèo lên?”
“Đương nhiên không phải.” Câu phủ quyết kiên định này lại không khiến
Nhẫm Cửu nhẹ nhõm, vì Sở Cuồng nói tiếp, “Nó sẽ kéo chúng ta lên.”
“Cái...” Một lực kéo cực mạnh ập tới, hai người nhanh chóng được kéo lên
không trung, xông lên khỏi con sông nhỏ như một mũi tên bắn vào màn sương,
kéo theo tiếng hét của Nhẫm Cửu lên cao: “... gì á á á á!”
Hai người rời đi quá nhanh nên không nhìn thấy, một đạo sĩ áo xanh đang
ngủ dưới gốc cây bên sông bừng mở mắt, ngẩng đầu nhìn hướng hai người rời
đi, chép chép miệng: “Ai ôi, yêu nghiệt phương nào đây?”
Hai con yêu nghiệt đã bay lên không trung. Nước mắt Nhẫm Cửu tung tóe
khắp trời, cánh tay dùng lực đến rút gân, lúc gần như sắp siết chết Sở Cuồng,
cuối cùng Sở Cuồng cũng giảm tốc độ. Có sợi dây trên eo kéo lên, đôi lúc hắn
lại đạp vào chỗ lồi ra của vách núi để mượn lực, tiếp tục tiến lên trên.
Hai chân Nhẫm Cửu quắp chặt vào eo Sở Cuồng, ôm lấy hắn như một con
gấu túi, đầu vùi chặt vào hõm cổ hắn, nhưng cho dù là vậy cơ thể của Nhẫm
Cửu cũng không rừng run rẩy.
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Sở Cuồng liếc nhìn cái đầu đang vùi vào cổ mình: “Cô gần phải rèn luyện
gan dạ.”
“Loại gan dạ này rèn để làm gì...” Nhẫm Cửu run rẩy nói, “Ta đâu có phải là
người chim.”
“Sau này cô phải cùng tôi trở về tinh hệ Sâm Long, cảm giác mất trọng lực
và siêu trọng lực sẽ càng mạnh hơn.”
Nhẫm Cửu lấy đầu ra khỏi cổ hắn: “Ta đồng ý về với chàng lúc nào chứ!”
Sở Cuồng dừng lại trên vách núi. Gió vù vù thổi qua mặt Nhẫm Cửu khiến
sắc mặt nàng khẽ tái xanh, bên trái là nước chảy ào ạt, bên phải là cỏ mọc ra từ
vách núi, bên dưới là đá phủ tầng tầng rêu xanh, nàng ôm Sở Cuồng chặt hơn,
lập tức chấp nhận nói: “Ta vừa mới quyết định đồng ý trở về cùng chàng rồi.”
Vậy là Sở Cuồng lại tiếp tục trèo lên: “Không phải tôi uy hiếp các hạ.” Hắn
giải thích, “Chỉ vì các hạ đã nuốt máy nhận dạng của tôi, máy bay phải nhờ vào
máy nhận dạng mới có thể khởi động, bởi vậy đây là tình huống bức bách.”
“Ừ, dù sao kết quả là phải cùng chàng trở về.”
Sở Cuồng im lặng, hồi lâu sau mới nói: “Xin lỗi.” Hắn nhìn về phía đích,
giọng khẽ trầm đi, “Vì tôi đến đây đã khiến các hạ gặp nhiều phiền phức, hạn
chế tự do của cô, ảnh hưởng đến trại của cô, cuối cùng e là còn phải phiền các
hạ đi xa, thật sự xin lỗi.”
Nhẫm Cửu nghiêng đầu nhìn hắn, mặt trời lên từ phía Đông, nắng sớm phủ
thêm một tầng ánh sáng lên gương mặt hắn, ở nơi không ai có thể làm phiền
này, hắn thần sắc nghiêm túc nói: “Theo lý thì các hạ đã giúp đỡ tôi rất nhiều,
tôi phải toàn lực báo đáp. Nhưng thứ lỗi cho Sở Cuồng nói thẳng, kỳ vọng của
các hạ cho dù hiện tại tôi có thể thỏa mãn nhưng chắc chắn cũng chỉ là lấp liếm
cho xong, là không tôn trọng đối với chúng ta, bởi vậy nếu các hạ đối với tôi có
nguyện vọng gì ngoài tình dục, tôi sẽ toàn lực thực hiện.”
Lúc nhảy lên khỏi vách núi, Sở Cuồng cũng vừa nói xong, Nhẫm Cửu ngẩn
ra nhìn hắn, lòng thầm nghĩ, nam nhân này đối với chuyện gì cũng đều vô cùng
nghiêm túc, không hề có chút ngụy tạo, bởi vậy hắn không thích thì thật sự là
không thích, không hề thích một chút nào, nếu có một ngày có thể được hắn
thích, vậy đó nhất định là thích hết lòng hết dạ, thật là một chuyện hạnh phúc
biết bao.
“Sở Cuồng.” Nhẫm Cửu nhẹ giọng gọi một tiếng, nhân lúc hắn quay đầu,
nàng “chụt” một cái hôn lên miệng hắn, sau đó lớn tiếng nói, “Bây giờ đối với
chàng ta chỉ có một nguyện vọng này thôi, bởi vậy chàng có thể làm được thì
làm, không làm cũng phải cố gắng mà làm, ta sẽ giúp chàng.” Nàng nói vô cùng
nghiêm túc, cũng giống như Sở Cuồng không cho nàng đường xoay chuyển,
nàng cũng không hề chừa đường xoay chuyển, không hề rút lui mà chui vào tim
Sở Cuồng.
Sở Cuồng nhìn nàng: “Các hạ sẽ thất vọng.”
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“Vậy chúng ta chờ đó mà xem.”
Ánh mắt tiếp xúc, va vào nhau trong ánh nắng ấm áp. Giống như một trận
kịch chiến, đôi bên đều vô cùng kiên định.
Lên khỏi vách núi chính là hồ nước hai người “tắm chung” hôm trước.
Lúc Nhẫm Cửu xuống khỏi lưng Sở Cuồng thì tay chân đều nhũn ra, quay
đầu nhìn xuống vách núi phía dưới, đầu nàng váng vất, liên tục đi về phía trước
ba bước, hất hất đầu nói: “Trời sáng rồi, chúng ta mau về trại đi.”
Sở Cuồng thu lại chiếc dĩa tròn, bước nhanh đến bên cạnh Nhẫm Cửu: “Tình
hình trên núi chưa rõ, cô đi phía sau tôi.” Nói xong hắn lại lấy ra một vật kim
loại màu bạc kỳ quái, bên trên có ký hiệu màu đỏ, lần này giọng nữ trên người
hắn lại nhảy ra, cứng đờ nhắc nhở: “Vũ khí quân dụng cần nhận dạng thân
phận.”
Hắn mặt không đổi sắc dùng ký hiệu màu đỏ trên vũ khí chạm nhẹ vào cánh
tay Nhẫm Cửu, nghe giọng nữ kia lại lên tiếng: “Nhận dạng thân phận thành
công.”
Nhẫm Cửu nhỏ giọng hỏi: “Thứ này lợi hại lắm sao?”
“Đương nhiên rồi, nhưng vũ khí này chỉ khiến người bị bắn trúng toàn thân
tê liệt trong vòng 72 giờ, không tổn hại đến tính mạng.”
Nghe ra cũng không phải lợi hại lắm, so với thứ biến người ta thành tro bụi
trước đó cũng không nguy hiểm lắm... Nhẫm Cửu còn đang thầm lẩm bẩm,
bỗng Sở Cuồng nhíu mày, trầm giọng hét lên: “Cúi xuống.”
Nhẫm Cửu theo phản xạ có điều kiện mà ôm đầu cúi xuống, lúc này, huấn
luyện sự ăn ý của họ mấy ngày trước lại có ích bất ngờ.
Nhưng nào còn thời gian để họ cảm thán, có tên xé gió bắn đến, Nhẫm Cửu
bỗng cảm thấy vai ấm lên, có một vòng tay ôm chặt lấy nàng, cho nàng cảm
giác an toàn...
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