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Phần 16
Chương 61

Đ

êm đến, trăng sáng sao thưa, màn đêm sáng mờ, trong thành Sở Châu

nhà nhà treo phướn trắng trước cửa, khắp nơi có thể nghe thấy tiếng khóc đau
thương. Quá nửa quân đội triều đình chết trên tường thành Sở Châu hôm nay là
trai tráng Sở Châu. Phó Thanh Mộ ngồi trên mái nhà lợp ngói xanh của sương
phòng Châu phủ, tay cầm vò rượu, vừa nghe tiếng khóc phía xa vừa lẳng lặng
uống rượu. Nhớ lại hai chiếc răng nanh trong miệng Nhẫm Cửu và hình ảnh
Nhẫm Cửu uống máu như đói khát khi đè lên Lâm Cẩm Phong và Sở Cuồng,
Phó Thanh Mộ không nhịn được che miệng, vẻ cà lơ phất phơ biến thành
nghiêm túc hiếm thấy, cụp mắt xuống, suy nghĩ sâu xa.
Uống máu sao!
Cửa phòng bên dưới mở ra kẽo kẹt. Phó Thanh Mộ đưa mắt nhìn. Nhẫm Cửu
từ trong phòng đi ra, bước chân lảo đảo, ngay cả giày cũng không đi, gần như là
gắng gượng đi ra ngoài sân. Phó Thanh Mộ tung người nhảy xuống chặn Nhẫm
Cửu lại: “Cửu cô nương, cô nương mới nghỉ được mấy canh giờ, chắc chắn vẫn
còn đau lắm. Cô nương đừng đi lung tung, mau về nằm nghỉ tiếp đi!”.
Nhẫm Cửu ngẩng đầu nhìn hắn, thân thể chợt ngã sang một bên. Phó Thanh
Mộ vội vàng đỡ lấy Nhẫm Cửu: “Ai da, đã nói là phải nghỉ ngơi...”.
Hắn còn chưa dứt lời, Nhẫm Cửu đã tóm cánh tay hắn, chỉ chỉ cổ họng mình.
Phó Thanh Mộ hiểu ý: “A, ta hiểu rồi. Cô nương lại không nói được đúng
không? Thế mới bảo cô nương phải về nằm nghỉ... Cô nương đi tìm Sở Cuồng
à? Sở huynh cũng đang nằm nghỉ trong phòng mình. Trước khi ngủ, Sở huynh
đã dặn người khác không được quấy rầy trong mười hai canh giờ gì đó, bây giờ
cô nương đến cũng không gặp được Sở huynh”.
Mười hai canh giờ... Nhẫm Cửu biết hắn đang tự chữa trị thân thể. Nhẫm
Cửu hiểu tính Sở Cuồng, nếu không phải bị thương cực kỳ nặng, hắn sẽ không
bao giờ tiến vào trạng thái ngủ đông trong “Thời kỳ chiến tranh” như hiện nay.
Đều tại nàng... Nhẫm Cửu nhớ mình đã làm gì. Khi đó nhìn thấy Atula cắn
vai Sở Cuồng hất đi, trong lòng Nhẫm Cửu chỉ có một ý nghĩ điên cuồng nổi
lên, không ai được làm Sở Cuồng bị thương, không ai được làm hại tính mạng
Sở Cuồng. Sau đó Nhẫm Cửu dường như trở lại căn phòng kim loại bị bắt đến
lần trước. Quý Thần Y tiêm một mũi thuốc vào người nàng, trái tim đau đớn
căng phồng như sắp nổ tung, máu trong người chảy rất nhanh, nhanh đến mức
như vô số mũi dao xé nát cơ thể từ bên trong. Nhưng tình hình lại không giống
hôm đó, Nhẫm Cửu không đau đến mức ngất xỉu. Kỳ thực ban đầu Nhẫm Cửu
vẫn có ý thức, phải đi đối phó Atula, phải triệt để diệt trừ con quái vật đe dọa
tính mạng Sở Cuồng này.
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Nhưng khi tính mạng Atula bị kết liễu trong tay nàng, tính hiếu sát trong
lòng nàng đột nhiên lại trỗi dậy. Nhẫm Cửu muốn bóp nát nhiều thứ hơn, khao
khát phát tiết sát ý nồng nặc trong người, thậm chí là muốn... hút máu.
Lúc lao về phía Lâm Cẩm Phong, Nhẫm Cửu gần như đã không khống chế
được thân thể mình nữa. Cho nên nàng tấn công Lâm Cẩm Phong chỉ để hút
dòng máu ấm áp của hắn, bổ sung cho trái tim gần như đã khát khô vì ngọn lửa
trong người. Sau đó... nàng... cắn Sở Cuồng... hút máu Sở Cuồng. Rõ ràng hắn
là người nàng muốn bảo vệ mà lại bị chính nàng làm bị thương. Vừa nghĩ đến
việc này, Nhẫm Cửu gần như không đứng vững được nữa.
Phó Thanh Mộ vội vàng đỡ Nhẫm Cửu: “Cửu cô nương, ta nói này, cô
nương nghe lời ngoan ngoãn về nằm nghỉ đi. Lúc Sở huynh tỉnh lại, nếu cô
nương còn nằm bẹp như vậy, Sở huynh nhất định sẽ quở trách cô nương”.
Nhẫm Cửu gật đầu, để cho Phó Thanh Mộ dìu mình về phòng. Đắp chăn cho
Nhẫm Cửu xong, Phó Thanh Mộ kéo ghế đến ngồi cạnh giường: “Biết cô nương
bây giờ không buồn ngủ, ta nói chuyện với cô nương một lát”.
Nhẫm Cửu chớp mắt nhìn hắn, sau đó vất vả đưa tay lên ra hiệu cho hắn giơ
tay về phía mình rồi viết vào lòng bàn tay hắn: “Lâm Cẩm Phong bị tôi cắn có
bị thương nặng không?”.
Phó Thanh Mộ cân nhắc một lát, đáp: “Cũng bình thường, bị thương không
nặng lắm, có điều mấy ngày nay thân thể chắc sẽ hư nhược một chút. Nhưng ta
thấy tên đó bị cô nương cắn mà hình như không tức giận gì cả, cô nương đừng
suy nghĩ nhiều”.
Nhẫm Cửu im lặng một lát. Trong phòng im lặng nên có thể nghe tiếng kêu
khóc của phụ nữ nhà nào đó từ bên ngoài truyền đến. Nhẫm Cửu quay đầu nhìn
ra cửa sổ, Phó Thanh Mộ gãi đầu: “Cả buổi tối đều như thế. Quân đội thành Sở
Châu đều là các thanh niên trẻ tuổi. Trong thành người đầu bạc tiễn người đầu
xanh, khó tránh khỏi bị thương”.
Nhẫm Cửu nghe vậy lặng lẽ siết chặt nắm đấm. Phó Thanh Mộ nói chuyện
với Nhẫm Cửu một lát rồi cáo từ. Hắn định đứng dậy ra về, Nhẫm Cửu giữ tay
hắn, viết vào lòng bàn tay: “Vì sao anh cũng phải uống máu?”.
Phó Thanh Mộ sững ra, cười nói: “Nhịn cả một buổi tối, cuối cùng cô nương
cũng hỏi ra câu này”. Hắn phất tay: “Không phải chuyện gì không thể nói ra.
Đến lúc Sở huynh cũng tỉnh lại, ta sẽ nói với hai vị luôn thể. Tối nay cô nương
đừng nghĩ ngợi gì, cứ ngủ đi”.
Nhẫm Cửu nằm trên giường, suy nghĩ hỗn loạn. Nàng vốn cho rằng đêm nay
mình sẽ không ngủ được, nhưng không ngờ vừa nhắm mắt lại thì cơn buồn ngủ
đã lập tức tràn tới. Chỉ một lát sau nàng đã ngủ thiếp đi.
Nhẫm Cửu ngủ rất lâu, tới lúc tỉnh lại thấy Sở Cuồng đã ngồi bên cạnh mình.
Hắn đang cầm một thứ kỳ quái đâm vào cánh tay Nhẫm Cửu. Nàng nhíu mày,
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thấy máu mình thoáng cái đã tràn vào một thứ bẹp bẹp làm nó phồng lên, không
khỏi tò mò: “Đây là cái gì?”.
Sở Cuồng ngẩng đầu nhìn Nhẫm Cửu: “Tỉnh rồi à? Đây là máy xét nghiệm
máu cỡ nhỏ, giúp anh phân tích tình hình cơ thể em”.
Nhẫm Cửu đương nhiên biết vì sao hắn phải đâm thứ này vào tay mình, thế
là lại đưa tay ra thêm một chút nữa: “Lấy nhiều máu một chút có thể phân tích
rõ ràng hơn không?”. Nhẫm Cửu còn muốn biết cơ thể mình bây giờ rốt cuộc ra
sao hơn cả Sở Cuồng, vì sao cơ thể lại không nghe theo sự khống chế của nàng
nữa? Ánh mắt Nhẫm Cửu bất giác nhìn vào cổ Sở Cuồng nhưng lại không nhìn
thấy vết thương của hắn vì cổ áo hắn dựng lên che khuất chỗ bị nàng cắn hôm
trước. Chắc là hắn cố tình không muốn để nàng nhìn thấy. Ánh mắt nàng trở
nên ảm đạm.
“Cơ thể em dường như có phản ứng ngoài dự tính với thuốc đồng hóa. Trước
đây anh đã chủ quan, không tìm hiểu tình hình cơ thể em kĩ hơn. Ngoài thử
máu, anh còn muốn lấy nhiều thông tin về cơ thể em hơn”.
“Thông tin gì?”.
“Sau khi tiêm thuốc đồng hóa, khi không chuyển đổi, thân thể em có gì khác
thường không? Chẳng hạn như cơ thể khó giữ thăng bằng hoặc chu kỳ sinh lý
không ổn định”.
Nghe thấy Sở Cuồng nghiêm túc thảo luận với mình những chuyện này,
Nhẫm Cửu đã hoàn toàn miễn dịch. Nàng chăm chú suy nghĩ một lát: “Từ lúc
rời núi Chi Lương, chúng ta cả ngày chạy ngược chạy xuôi, chu kỳ của em đã
không đều lắm, cho nên chuyện này không có gì lạ. Còn cảm giác thăng bằng gì
đó dường như tốt hơn trước kia một chút. Nếu nói có gì khác thường, ngũ quan
nhạy bén hơn trước có tính không?”.
“Đây là chuyện bình thường?”. Sở Cuồng thầm ghi nhớ trong lòng rồi lập
tức hỏi tiếp: “Lần đầu tiên tỉnh lại sau khi bị tiêm thuốc, cơ thể em có gì khó
chịu không?”.
“Khó chịu thì không, nhưng vì giác quan đột nhiên nhạy bén hơn rất nhiều
nên không quen được”. Nhẫm Cửu nghĩ một lát: “A, đúng rồi. Lần đầu tiên em
tỉnh lại trong nhà trọ, cổ họng không phát ra âm thanh được, nhưng sau đó lúc
chạy đến bờ suối, nhìn thấy anh thì đột nhiên lại có thể mở miệng nói chuyện.
Khi đó em không quá để ý, bây giờ đột nhiên anh hỏi đến, dường như đó chính
là chỗ khó chịu”.
“Không thể nói được?”, Sở Cuồng cau mày. Hắn bảo Nhẫm Cửu há miệng
ra, kiểm tra cổ họng cho Nhẫm Cửu: “Nói đến chuyện này, lần đầu tiên sử dụng
sức mạnh của người đồng hóa quá độ, sau khi cơ thể có thể cử động trở lại, hình
như em cũng không thể nói được”.
Nhẫm Cửu gật đầu: “Hôm qua cũng thế”.
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Sở Cuồng nhíu mày, nghiêm mặt nói: “Như vậy là thuốc có ảnh hưởng nhất
định với hệ thống phát âm của em. Bây giờ không biết có thiết bị khác nên
không thể kiểm tra toàn diện cho em đươc. Tóm lại trong tình hình hiện nay, sau
này em cố gắng ít chuyển hóa thành người đồng hóa thì tốt hơn”.
Nhẫm Cửu kinh ngạc, trợn mắt nhìn hắn: “Như vậy sao được...”. Như vậy
sao được, như vậy thì chẳng phải nàng sẽ trở thành một người hoàn toàn vô
dụng hay sao? Trong mắt Nhẫm Cửu không giấu nổi sự ủ rũ. Sau khi có được
năng lực của người đồng hóa, Nhẫm Cửu dần dần trở lại là Nhẫm Cửu ngông
nghênh trước kia, cũng càng ngày càng vui vẻ. Sở Cuồng biết đó là bởi Nhẫm
Cửu một lần nữa tìm được vị trí của mình trên cuộc đời này, tìm được giá trị của
bản thân đối với thế giới này. Chính sức mạnh của người đồng hóa đã mang đến
sự tự tin cho Nhẫm Cửu.
Nhưng bây giờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đột nhiên hắn nói với Nhẫm
Cửu sau này không thể sử dụng năng lực mà Nhẫm Cửu vẫn lấy làm tự hào nữa.
Điều này rõ ràng đã cướp đi sự tự tin của Nhẫm Cửu một lần nữa, buồn bã là
khó tránh khỏi. Sở Cuồng chỉ nghĩ đến đó, hắn mấp máy môi muốn an ủi nàng
mấy câu. Nhưng một người không thể hiểu rõ về chuyện tình cảm sao có thể
nhanh chóng nghĩ ra lời gì quan tâm dịu dàng để an ủi người khác? Thế là sau
một hồi yên lặng, hắn mở miệng nói: “Anh mang mẫu máu đi phân tích trước.
Vì phải thử máu nên vừa nãy anh không gọi em dậy ăn. Trên bàn có cháo, em
rửa mặt súc miệng xong thì ăn cho đỡ đói”.
Nhẫm Cửu ủ rũ gật đầu.
Sở Cuồng nhìn Nhẫm Cửu một lát, cuối cùng không nói gì nữa, xoay người
định bước ra ngoài.
“ Vết thương...”. Nhẫm Cửu sau lưng hắn nhỏ giọng cất lời: “Vết thương đã
đỡ chưa”.
Sở Cuồng nghiêm mặt trả lời: “Tự chữa trị mười hai canh giờ, nội thương cơ
bản đã khỏi hẳn. Có điều trong vòng mười ngày không thể chuyển sang trạng
thái người đồng hóa. Anh đã bàn bạc với Tiêu Phi và các trưởng môn, để tránh
lại gặp phải sinh vật không mang hình người, dự định tạm nghỉ ở Sở Châu nửa
tháng, chỉnh đốn quân đội, chờ xem diễn biến”.
Hắn trả lời nghiêm túc, Nhẫm Cửu cũng không có gì để nói nữa. Cuối cùng
lúc hắn bước ra ngoài, sắp sửa khép cửa phòng lại, Nhẫm Cửu mới khẽ nói một
câu: “Xin lỗi anh!”.
Sở Cuồng khựng lại, lúc này mới biết hôm nay Nhẫm Cửu buồn có lẽ không
phải chỉ vì không thể sử dụng sức mạnh của người đồng hóa nữa mà còn áy náy
vì đã dùng sức mạnh này làm hắn bị thương.
“Không cần tự trách mình. Đó không phải là ý muốn của em”, nói xong câu
này, hắn khép cửa lại. Hắn đứng yên trước cửa một lát, tiếng Phó Thanh Mộ
chợt vang lên bên cạnh: “Sở huynh cứ thế đi luôn à?”.
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Sở Cuồng quay lại nhìn hắn một cái: “Ờ. Mẫu máu cần phân tích kiểm
nghiệm thật sớm”. Như vậy hắn mới có thể sớm biết cơ thể Nhẫm Cửu rốt cuộc
đã xảy ra vấn đề gì, hắn mới có thể nhanh chóng tìm được phương pháp giải
quyết vấn đề này, mới có thể làm cho Nhẫm Cửu trở lại bình thường, mới có thể
bảo đảm sau này Nhẫm Cửu sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Phó Thanh Mộ thở dài một tiếng: “Cửu cô nương thật là đáng thương...”.
Sở Cuồng nhìn hắn.
“Sở Huynh tốt xấu gì cũng lên nói với cô ấy thêm mấy câu. Hôm qua Sở
huynh không thấy cô ấy...”.
“Nói nhiều cũng vô ích”. Sở Cuồng nói: “An ủi không có ý nghĩa bằng hành
động”.
Phó Thanh Mộ nắm tay lại: “Có lúc thật sự muốn thấy Sở huynh ăn quả
đắng”.
“Ta không ăn thứ đó”. Sở Cuồng nói xong quay người đi về phía phòng hắn.
Phó Thanh Mộ nhìn bóng lưng hắn, ngán ngẩm bĩu môi rồi mở cửa vào
phòng Nhẫm Cửu. Đi vòng qua bình phong, hắn thấy Nhẫm Cửu đang ngồi bên
bàn ăn cháo, nhưng nói chính xác thì không phải là ăn cháo mà chỉ làm động tác
ăn cháo.
Phó Thanh Mộ biết Nhẫm Cửu nghe thấy những lời hắn và Sở Cuồng nói
ngoài cửa.
“Cửu cô nương...”.
Nhẫm Cửu quay lại thoáng nhìn Phó Thanh Mộ, sau đó bưng cháo lên húp
một ngụm. “Tôi không sao”, Nhẫm Cửu giải thích: “Tôi biết Sở Cuồng vẫn luôn
như vậy”.
Từ đầu đến giờ vẫn luôn như thế.
Mấy ngày sau đó, ngoài bàn bạc các kế hoạch sau này với nhân sĩ võ lâm,
thời gian còn lại, Sở Cuồng gần như đều dùng để phân tích mẫu máu của Nhẫm
Cửu. Dù hắn đã rất cố gắng nhưng vì thiếu thốn thiết bị Sở Cuồng cũng đành
lực bất tòng tâm. Nếu có thể tìm được cơ giáp thì tốt rồi, ít nhất thiết bị trên cơ
giáp có thể phân tích được trong loại thuốc tiêm vào người Nhẫm Cửu có chứa
gen của chủng loại sinh vật không mang hình người nào.
Hắn đang suy nghĩ thì chợt nghe thấy tiếng ồn ào từ bên ngoài vọng vào, hắn
nhìn ra ngoài cửa sổ, qua tầng tầng trúc xanh có thể thấy Nhẫm Cửu đang chơi
trò bịt mắt bắt dê với một lũ trẻ con.
Nhẫm Cửu bình thường không có việc gì làm, ở một mình trong phòng thì
buồn nên thỉnh thoảng lại đi chơi trong châu phủ Sở Châu. Châu phủ vốn có thị
vệ tôi tớ, con cái những người này cũng ở trong phủ. Sau mấy ngày qua lại,
Nhẫm Cửu đã trở nên thân quen với đám trẻ con này, mấy hôm nay buồn chán
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quá nên thường chơi trò chơi với chúng. Một cô nương lớn hơn đám trẻ con
mười tuổi mà chơi với bọn chúng không có ngăn cách gì, nhanh chóng trở thành
thủ lĩnh của lũ trẻ.
Sở Cuồng nhìn Nhẫm Cửu từ cửa sổ. Dù bị bịt mắt những Nhẫm Cửu vẫn
bắt đám trẻ con phát nào trúng phát ấy, sau khi bắt được lại cù làm đứa trẻ bị bắt
vừa cười vừa giãy giụa trong lòng nàng. Nhẫm Cửu cũng vui vẻ cười khanh
khách: “Hổ Tử, em còn chạy nữa không? Lần này bị chị bắt được rồi nhé!”.
“Ha ha ha, Cửu gia nhận lầm người rồi, em là Hắc Tử!”. Đứa trẻ vùng thoát
khỏi tay Nhẫm Cửu, vừa chạy sang bên vừa cười. Nhẫm Cửu xắn tay áo cười to:
“Bắt lầm người cũng không sao! Hôm nay chị phải bắt hết lượt tất cả các em!”.
Sở Cuồng như mất hồn nhìn nụ cười của Nhẫm Cửu. Hắn tạm thời đặt số
liệu trên tay xuống, chăm chú nhìn nàng. Bên ngoài đang nắng đẹp, gió thổi hiu
hiu, những sợi tóc dính đầy mặt Nhẫm Cửu vì chơi đùa quá vui vẻ, nhưng
chuyện này không ảnh hưởng đến việc Sở Cuồng thấy hình ảnh này thật đẹp.
Nhìn Nhẫm Cửu như thế này, dường như tất cả mọi chuyện phiền lòng đều có
thể tạm thời dẹp qua một bên. Nhẫm Cửu vốn là người vui vẻ như vậy, chứ
không phải như hôm đó...
Sắc mặt Sở Cuồng hơi tối đi, lại nhìn về phía số liệu đang cầm trong tay. Kết
quả xét nghiệm máu đơn giản của Nhẫm Cửu không hề khác những người đồng
hóa thành công thông thường, nhưng rốt cuộc điều gì đã dẫn đến sự biến đổi lần
thứ hai của Nhẫm Cửu? Nghĩ đến đôi mắt đỏ sậm và mái tóc trắng tinh như
tuyết của Nhẫm Cửu hôm đó, sắc mặt Sở Cuồng không khỏi u ám.
Lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng cười sảng khoái của Nhẫm Cửu:
“Phó Thanh Mộ! Xem anh trốn đi đâu!”.
Ngay sau đó vang lên tiếng cười đùa của đám trẻ con.
Sở Cuồng ngước mắt nhìn ra ngoài sân, một tay Nhẫm Cửu tóm cổ áo Lâm
Cẩm Phong mới đi vào sân. Lâm Cẩm Phong cũng không cảm thấy khó xử,
thoải mái để Nhẫm Cửu tóm cổ áo mình, khẽ cười nói: “Cửu cô nương, cô
nương bắt nhầm người rồi!”.
“Nói bậy, tôi làm sao bắt nhầm người được”. Nhẫm Cửu bỏ tấm vải bịt mắt
xuống, cười tít mắt nhìn Lâm Cẩm Phong: “Hơ hơ, Phó Thanh Mộ, anh định lừa
tôi à!”.
Lâm Cẩm Phong sửng sốt, bị Nhẫm Cửu làm cho không hiểu ra sao. Đúng
lúc này Phó Thanh Mộ trốn trên nóc nhà kêu lên: “Cửu cô nương! Đạo sĩ ta ở
trên nóc nhà cơ mà! Bình thường cô nương động thủ với đạo sĩ ta cũng đành
chịu, nhưng bây giờ tại sao lại tóm cổ áo Lâm công tử người ta? Một đại cô
nương mà không biết e thẹn gì à?”.
Nhẫm Cửu ngẩng đầu nhìn, trông thấy Phó Thanh Mộ liền cau mày: “Sở
Cuồng, sao anh cũng biết nói đùa chứ?”.
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Phó Thanh Mộ sửng sốt: “Trời đất ơi!”. Hắn từ nóc nhà nhảy xuống trước
mặt Nhẫm Cửu: “Cửu cô nương nhìn kỹ đi. Khuôn mặt ta như hoa như ngọc,
đâu có điểm gì giống cái bản mặt lạnh như băng của Sở Cuồng chứ”.
Nhẫm Cửu ngoan ngoãn quan sát hắn, sau đó càng lúc càng cau mày chặt
hơn.
Đám trẻ con bên cạnh không hiểu chuyện gì, cũng hùa theo: “Cửu gia lại
nhận nhầm người rồi!”, “Trí nhớ của Cửu gia còn kém hơn cả nội em!”.
Sở Cuồng nghiêm mặt mở cửa ra ngoài, cất bước đi thẳng tới trước mặt
Nhẫm Cửu, sầm mặt nhìn Nhẫm Cửu chằm chằm. Sự xuất hiện đột ngột của hắn
làm đám trẻ con xung quanh im thin thít, dường như bọn chúng đều hơi sợ hắn.
Sở Cuồng không quan tâm đến thần sắc những người xung quanh, nghiêm mặt
hỏi Nhẫm Cửu: “Nhẫm Cửu! Anh là ai?”.
Nhẫm Cửu ngước mắt nhìn hắn một cái, bị vẻ mặt nghiêm nghị của hắn làm
cho do dự: “Sở... Sở Cuồng?”.
Lâm Cẩm Phong bên cạnh nhíu mày: “Sở huynh, huynh làm cô ấy sợ đấy”.
Sở Cuồng không đáp lời Lâm Cẩm Phong, lại đưa tay nhìn Lâm Cẩm Phong,
hỏi Nhẫm Cửu: “Hắn là ai?”.
“Này này, Sở huynh, huynh đang làm gì vậy?”, Phó Thanh Mộ cũng không
nhịn được mở miệng: “Mấy ngày không nhìn thấy mặt, vừa xuất hiện đã hù dọa
Cửu cô nương người ta rồi”.
Sắc mặt Sở Cuồng sầm xuống: “Yên lặng!”. Hắn nhìn Nhẫm Cửu chằm
chằm, không bỏ qua bất cứ biểu hiện nào trên mặt Nhẫm Cửu, nhưng lúc này vẻ
mặt Nhẫm Cửu rất ngỡ ngàng: “Bọn họ nói hắn là Lâm Cẩm Phong”.
Nghe thấy lời này, hai người đứng bên cạnh đều sững sờ. Thế nào là bọn họ
nói?
“Bản thân em cho rằng hắn là ai?”.
Nhẫm Cửu lại nhìn Lâm Cẩm Phong: “Hắn rõ ràng chính là Phó Thanh Mộ
mà”.
Thấy vẻ mặt cực kỳ hoang mang của Nhẫm Cửu, hai người bên cạnh mới ý
thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Phó Thanh Mộ thậm chí giơ tay huơ huơ
trước mắt Nhẫm Cửu: “Cửu cô nương, cô nương thật sự không phải đang đùa
với bọn ta đấy chứ?”.
Nhẫm Cửu nhìn hắn lắc đầu.
Sở Cuồng quay lại hỏi đám trẻ con đứng xung quanh: “Cô ấy bắt đầu nhận
nhầm người từ bao giờ?”.
Một đứa trẻ bạo dạn trả lời: “Cửu gia ngay từ đầu đã nhận nhầm người, từ
trước đến nay chưa bao giờ nhận đúng. Hôm nay nhận đúng thì ngày mai lại gọi
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sai”. Một đứa trẻ bên cạnh rụt rè tiếp lời: “Em đã nói với Cửu gia rất nhiều lần
rằng em tên là A Trụ, nhưng chị ấy lại luôn gọi em là Thiết Đản”.
Sở Cuồng nhíu mày nhìn Nhẫm Cửu: “Em nhận nhầm người, vì sao không
nói với anh?”.
Nhẫm Cửu gãi đầu: “Em còn chưa quen hết bọn nó, nhận nhầm là chuyện rất
bình thường mà. Em không để ý lắm, hơn nữa...”, Nhẫm Cửu cúi đầu xuống:
“Mấy ngày nay anh rất bận rộn mà...”.
Hắn bận rộn vì Nhẫm Cửu, nhưng lại lơ là chính bản thân Nhẫm Cửu. Sở
Cuồng yên lặng một lát: “Là sơ suất của anh. Em vào nhà đi, nói với anh thật tỉ
mỉ về những thay đổi của cơ thể em mấy ngày nay”.
Nhẫm Cửu không đi: “Không có thay đổi gì khác, cơ thể rất khỏe, không
bệnh tật gì”. Nhẫm Cửu giơ cánh tay lên nắn bóp: “Anh xem này, em khỏe
lắm”. Nói đến đây, Nhẫm Cửu hơi cúi đầu xuống: “Em không sao, em sẽ không
trở thành gánh nặng của anh đâu”.
Trái tim Sở Cuồng thắt lại như bị người nào đó bóp chặt: “Em...” sao lại là
gánh nặng của anh chứ?
Hắn còn chưa nói hết câu đã có người ngắt lời. “Sao cô nương có thể nghĩ
như vậy được?”. Lâm Cẩm Phong sốt ruột nắm cánh tay Nhẫm Cửu: “Cửu cô
nương sao có thể tự coi nhẹ mình như thế, nếu cô nương không khỏe thì đương
nhiên phải chữa trị, sao có thể coi là gánh nặng được?”.
Nhẫm Cửu quay sang nhìn hắn, sau đó gãi gãi đầu, ánh mắt hơi ngượng
ngùng nhìn bàn tay hắn đang nắm cánh tay mình
Lâm Cẩm Phong thấy thế mới rút tay lại.
Phó Thanh Mộ bên cạnh nhếch miệng nhìn, ánh mắt đưa qua đưa lại giữa Sở
Cuồng và Nhẫm Cửu. Thấy sắc mặt Sở Cuồng sa sầm đến mức đáng sợ, hắn
nghĩ bụng đáng đời gã họ Sở không biết ăn nói, sau đó cười giảng hòa: “Ai da ai
da, bây giờ không có chuyện gì quan trọng bằng tìm hiểu xem rốt cuộc Cửu cô
nương bị bệnh gì. Sở huynh xem xem, tại sao đang yên đang lành mà Cửu cô
nương cứ nhận nhầm người như vậy?”.
Sở Cuồng lắc đầu. Bây giờ nếu muốn dựa vào thiết bị thử máu đơn sơ để
phát hiện kiểu gene của Nhẫm Cửu rốt cuộc xảy ra thay đổi gì thì quả thực là
nằm mơ giữa ban ngày. Hắn cũng không đoán được bây giờ Nhẫm Cửu bị làm
sao, tình hình của Nhẫm Cửu không giống bất cứ người đồng hóa nào hắn từng
gặp. Vì vậy bây giờ cũng không thể chữa trị cho Nhẫm Cửu được. Hắn thở dài
một tiếng: “Đành phải quan sát xem thế nào đã. Trong lúc không có cách nào
khác, anh đã chế ra ba viên thuốc ức chế sức mạnh của người đồng hóa, mặc dù
chỉ trị phần ngọn nhưng có vẫn hơn không”. Hắn gọi Nhẫm Cửu: “Vào phòng
đi, anh cho em uống một viên xem sao”.
Nhẫm Cửu ngoan ngoãn đi theo hắn vào phòng.
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Trong phòng Sở Cuồng bừa bộn hơn bình thường rất nhiều. Trước kia bất kể
ở sơn trại trên núi Chi Lương hay là ở Kì Linh giáo, phòng Sở Cuồng bao giờ
cũng sạch sẽ gọn gàng. Đây là lần đầu tiên Nhẫm Cửu nhìn thấy giấy tờ bừa bãi
đầy dưới đất, trên bàn đầy những thứ kì quái như vậy. Nhẫm Cửu dẫm lên giấy
dưới nền nhà, thấy hơi kinh ngạc: “Giấy đắt lắm”.

Chương 62

S

ở Cuồng không để ý đến ý kiến này của Nhẫm Cửu, hắn ra hiệu bảo nàng

ngồi xuống rồi đưa cho nàng một viên thuốc hình bầu dục màu trắng: “Anh
không đảm bảo có thể chữa khỏi triệu chứng nhận nhầm người của em hiện nay.
Có điều sự thay đổi của em mới xuất hiện sau khi biến thành người đồng hóa.
Thuốc này áp chế sức mạnh của người đồng hóa trong thân thể em, chắc là có
thể ít nhiều giảm bớt triệu chứng này”.
Nhẫm Cửu cầm viên thuốc nhưng không cho vào miệng ngay mà ngẩng đầu
nhìn Sở Cuồng, đôi mắt vẫn đen trắng rõ ràng như trước kia. Ai có thể nghĩ rằng
khi đôi mắt này trở nên đỏ sậm, Nhẫm Cửu lại muốn uống máu người khác?
“Sở Cuồng! Nếu em uống viên thuốc này, sau này có sinh vật không mang
hình người đến tấn công thì làm thế nào?”.
“Để anh đối phó!”.
Bốn tiếng này rất mạnh mẽ kiên định. Nhẫm Cửu cụp mắt: “Dường như mỗi
lần đến thời khắc mấu chốt là em lại không giúp được gì...”.
Cảm giác trái tim như bị bóp nghẹt lại xuất hiện. Sở Cuồng lập tức nói:
“Không, em đã giúp anh rất nhiều. Trước giờ may mà có em giúp đỡ”.
Nhẫm Cửu ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực nhìn hắn.
Vốn khi nói câu này cảm thấy hơi ngượng mồm, nhưng nhìn thấy sắc mặt
Nhẫm Cửu như vậy, Sở Cuồng thấy chợt càng mềm lòng hơn. Kì thực chỉ là
một câu nói có thể làm cho Nhẫm Cửu vui vẻ như thế là đáng giá lắm rồi. Nếu
như Nhẫm Cửu thích nghe, có lẽ hắn nên học cách nói những lời có cánh không
có giá trị gì thực tế như thế này.
Nhẫm Cửu ngẩng đầu nuốt viên thuốc, sau đó nhìn Sở Cuồng nói nghiêm
túc: “Em không biết vì sao mình lại nhận nhầm người, nhưng em nhất định sẽ
không nhận nhầm anh”. Trong đôi mắt đen láy của Nhẫm Cửu chỉ có bóng dáng
Sở Cuồng: “Nếu như... Em nói là nếu như, nếu như có một ngày em không cẩn
thận nhận nhầm thì nhất định là không phải em cố ý”. Nhẫm Cửu đưa tay ra
nắm cánh tay Sở Cuồng: “Anh phải hứa không được giận em”.
Sở Cuồng cúi xuống nhìn, lúc này mới phát hiện hai tay Nhẫm Cửu đã trở
nên gầy yếu nhợt nhạt mà hắn không hề hay biết. Trước kia Nhẫm Cửu là một
cô gái rất khỏe mạnh. Sở Cuồng lại ngẩng đầu nhìn Nhẫm Cửu, trong giọng nói
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của hắn có một sự thương cảm mà chính hắn cũng không hề phát hiện: “Anh sẽ
không giận”.
Nhẫm Cửu toét miệng cười.
Hai ngày sau, cuối cùng Nhẫm Cửu cũng nhận nhầm Sở Cuồng. Hôm đó trời
âm u như sắp mưa, Nhẫm Cửu ở trong phòng nhìn rừng trúc bên ngoài đung
đưa theo gió. Sở Cuồng mang thuốc đến cho Nhẫm Cửu, gõ cửa đi vào, còn
chưa đi đến bên cạnh Nhẫm Cửu thì nàng đột nhiên mở miệng nói: “Phó Thanh
Mộ, anh nghĩ bây giờ Sở Cuồng đang làm gì?”.
Sở Cuồng chết sững, bởi vì lúc này trong phòng chỉ có hai người bọn họ, làm
gì có Phó Thanh Mộ nào ở đây? Hắn lắc đầu: “Nhận nhầm rồi. Uống thuốc đi!”.
Nhẫm Cửu quay lại, ngẩn ngơ nhìn Sở Cuồng rất lâu, sau đó nhíu mày: “Thế
anh là ai?”.
Sở Cuồng lại sững người: “Anh là Sở Cuồng”.
Nhẫm Cửu cau mày lắc đầu: “Anh là Sở Cuồng? Tôi sẽ không nhận nhầm
Sở Cuồng. Anh không phải anh ấy”.
Sở Cuồng khẽ thở dài: “Em cứ uống thuốc đi đã”.
Nhẫm Cửu tránh bàn tay hắn đưa tới, lúc đứng dậy làm đổ ghế, vẻ cảnh giác
lộ rõ trên mặt: “Bây giờ tôi không nhận rõ người khác, nhưng tôi tuyệt đối sẽ
không nhận nhầm Sở Cuồng. Anh định lừa tôi uống thuốc để hại tôi... Hứ”.
Nhẫm Cửu hừ lạnh một tiếng, đưa tay vào trong người rút ra khẩu súng màu bạc
Sở Cuồng cho mình.
Tình hình trở nên nghiêm trọng rồi. Sở Cuồng nghiêm mặt: “Đặt súng
xuống, không được sử dụng bừa bãi”.
“Biến ra ngoài!”.
Nghe thấy ba tiếng này từ miệng Nhẫm Cửu, nhìn sắc mặt lạnh như băng
trước mắt, Sở Cuồng nhất thời không phản ứng lại kịp. Lúc này tiếng Phó
Thanh Mộ vang lên ngoài cửa: “Ôi mẹ ơi, hai người định giết nhau đấy à?”.
Nhẫm Cửu nhìn ra ngoài cửa: “Phó Thanh Mộ?”.
Phó Thanh Mộ vỗ vỗ ngực: “Còn may mà hôm nay cô nương nhận ra đạo sĩ
ta, nếu không thì thật là xui xẻo”. Hắn vừa nói vừa hết sức thận trọng đi men
tường vào trong phòng: “Cửu cô nương, đồ vật trên tay cô nương quá nguy
hiểm, cô nương cất đi rồi nói tiếp”.
Nhẫm Cửu nhìn Phó Thanh Mộ rồi lại nhìn Sở Cuồng vẻ mặt vẫn cảnh giác
nhưng lại lộ rõ sự không tin tưởng đối với bản thân mình và cả vẻ hoang mang:
“Hắn nói hắn là Sở Cuồng, nhưng tôi không quen hắn”.
Phó Thanh Mộ cũng ngẩn ra. Mấy ngày nay Nhẫm Cửu luôn nhận nhầm
người nhưng chưa bao giờ nhận nhầm Sở Cuồng. Hôm nay đột nhiên xảy ra
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chuyện này, Phó Thanh Mộ cũng rất ngạc nhiên: “Nhưng người này... đúng là
Sở Cuồng, Sở huynh. Không sai đâu, cô nương nhìn bản mặt lạnh như xác chết
đó xem, đúng là Sở huynh”.
Nhẫm Cửu cực kỳ hoài nghi nhìn Sở Cuồng một lát, sau đó chậm rãi hạ khẩu
súng trên tay xuống, cất vào trong áo.
Lúc này Phó Thanh Mộ mới thở phào, nhỏ giọng nói: “Sở huynh, lúc nào
Cửu cô nương nhận ra Sở huynh, Sở huynh phải tìm cơ hội lấy lại vũ khí của
Cửu cô nương. Nếu không biết đâu có lúc Cửu cô nương bắn chết ta hoặc những
người khác thì không hay lắm”.
Sở Cuồng không lên tiếng. Hắn có thể tưởng tượng được, khi nào Nhẫm Cửu
tỉnh táo, nếu hắn đòi lại khẩu súng đó thì vẻ mặt Nhẫm Cửu sẽ buồn bã thế nào.
Hoặc là không cần hắn đến đòi Nhẫm Cửu thứ gì, khi Nhẫm Cửu có thể nhận ra
hắn, nhớ lại chuyện này, nhất định Nhẫm Cửu sẽ cảm thấy cực kì đau khổ và
bất lực. Bởi vì Nhẫm Cửu đã chĩa súng vào hắn, đây là chuyện ngay cả hắn
cũng không ngờ đến.
“Các hạ đưa thuốc cho cô ấy”. Sở Cuồng đưa cho Phó Thanh Mộ viên thuốc
màu trắng: “Bây giờ cô ấy vẫn đề phòng ta”. Bỏ lại câu này, hắn xoay người đi
ra ngoài, sắc mặt không có gì khác thường.
Phó Thanh Mộ đưa viên thuốc cho Nhẫm Cửu, Thấy Nhẫm Cửu vẫn nhìn
theo bóng dáng Sở Cuồng bên ngoài cửa sổ, Phó Thanh Mộ thở dài: “Bây giờ
biết mình nhận nhầm người rồi chứ?”.
Nhẫm Cửu cầm lấy viên thuốc, lắc đầu: “Mặc dù anh đã nói như vậy nhưng
tôi vẫn không tin hắn là Sở Cuồng. Tôi không quen hắn”. Từ khuôn mặt đến
thần sắc, Nhẫm Cửu đều cảm thấy kẻ trước mặt là một người xa lạ.
Phó Thanh Mộ cũng nhìn ra bên ngoài, đúng lúc thấy Sở Cuồng quay lại
nhìn về phía phòng Nhẫm Cửu. Phó Thanh Mộ sờ sờ mũi: “Lần này cô nương
cho hắn ăn quả đắng thật rồi”.
Đến tối, bên ngoài bắt đầu mưa to như trút. Sở Cuồng đến cùng ăn cơm với
Nhẫm Cửu, Nhẫm Cửu ngoan ngoãn ngồi bên bàn cầm đũa chờ cơm ăn, dường
như đã quên chuyện đuổi Sở Cuồng ra ngoài sáng nay. Sở Cuồng ngồi xuống
bên cạnh Nhẫm Cửu, Nhẫm Cửu lại nhìn ra ngoài: “Hôm nay Sở Cuồng lại
không đến ăn cơm với chúng ta sao? Mấy ngày nay anh ấy cứ ở lì trong phòng
làm gì vậy?”.
Tiếng lầm bầm khe khẽ lọt vào tai khiến hắn chết sững. Hắn ngẩng đầu nhìn
Nhẫm Cửu, định mở miệng giải thích nhưng nghĩ đến chuyện sáng nay lại ngậm
miệng không nói gì. Đến tận lúc Phó Thanh Mộ từ ngoài cửa đi vào, trên gương
mặt Nhẫm Cửu lập tức lộ ra nụ cười: “Sở Cuồng, ăn cơm thôi!”. Phó Thanh Mộ
ngẩn người, vừa định mở miệng giải thích lại thấy Sở Cuồng bên cạnh Nhẫm
Cửu khẽ lắc đầu. Nghĩ đến cảnh Nhẫm Cửu chĩa súng vào Sở Cuồng sáng nay,
Phó Thanh Mộ nuốt nước bọt đi tới, không nói một lời.
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Bát đũa trên bàn đã bày xong, Nhẫm Cửu múc cho Phó Thanh Mộ một bát
canh, sau đó bắt đầu cười tít mắt ăn cơm. Trong bữa cơm, hai người đàn ông
cực kì lặng lẽ, chỉ có Nhẫm Cửu luôn mỉm cười, ánh mắt còn thỉnh thoảng nhìn
về phía Phó Thanh Mộ. Phó Thanh Mộ thật sự cảm thấy khó nuốt. Nhẫm Cửu
nhận nhầm hắn thành Sở Cuồng, nhìn hắn chằm chằm đã đành. Nhưng Sở
Cuồng tại sao cũng đặt đũa xuống nhìn hắn chằm chằm chứ? Sắc mặt này chẳng
phải là cố tình không cho hắn ăn cơm sao.
Cố chịu đựng đến lúc Nhẫm Cửu ăn no đặt bát xuống, Phó Thanh Mộ thở
phào một hơi, đang định mau chóng đặt bát ra về, Nhẫm Cửu lại sáng mắt nhìn
hắn: “Ngày mai cũng đến cùng ăn cơm chứ?”.
Phó Thanh Mộ liền cảm thấy cực lì khó xử. Không đến? Không đến thì hắn
đi đâu ăn cơm? Hắn không thể sai người nấu cơm đưa đến phòng mình như Sở
Cuồng. Nhưng nếu đến... Nhỡ đâu Nhẫm Cửu vẫn nhận nhầm hắn thành Sở
Cuồng thì làm thế nào? Bữa cơm này ăn như tra tấn, hắn đã khổ lắm rồi. Phó
Thanh Mộ đảo mắt, thôi thì mặc kệ, ngày mai ai biết Nhẫm Cửu sẽ nhận nhầm
ai thành Sở Cuồng chứ? Bây giờ cứ đồng ý để Nhẫm Cửu vui mới là quan
trọng.
“Ờ”. Phó Thanh Mộ nhận lời: “Ngày mai lại đến cùng ăn cơm”.
Nhẫm Cửu cũng không phát hiện sắc mặt hay giọng điệu của hắn có gì
không đúng, vui sướng đi về phòng mình.
Phó Thanh Mộ thở phào nhẹ nhõm: “Sở huynh, huynh đừng nhìn ta bằng
ánh mắt như vậy. Cửu cô nương coi ta là huynh, ta có thể làm thế nào khác
được? Lúc đầu huynh lại không cho ta nói...”.
Sở Cuồng trầm mặc rất lâu: “Ta sợ cô ấy có hành vi quá khích”.
Phó Thanh Mộ thở dài: “Loại thuốc đó của huynh rốt cuộc có tác dụng
không? Sao ta thấy không có hiệu quả gì?”.
Sở Cuồng lắc đầu. Hắn cũng không biết, bây giờ thậm chí hắn không biết vì
sao Nhẫm Cửu lại biến thành như vậy, đừng nói đến chuyện chữa khỏi cho
Nhẫm Cửu.
Cơn mưa rào kéo dài suốt đêm. Sáng hôm sau trời nắng đẹp, không khí hết
sức trong lành, mang đến một chút tươi sáng cho thành Sở Châu sau mấy ngày u
ám. Đám trẻ con trong châu phủ vui vẻ chạy ra sân, chạy đến trước cửa phòng
Nhẫm Cửu, vừa gõ vừa gọi to: “Cửu gia, Cửu gia, chúng ta ra ngoài chơi đi!”.
Tiếng gọi đánh thức Sở Cuồng đang nhắm mắt dưỡng thần sau một đêm
không ngủ. Hắn đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Nhẫm Cửu mở cửa, cười hì
hì với đám trẻ con: “Hôm nay không chơi với các em nữa. Chị phải đến nhà bếp
nấu cơm trưa”.
“Ơ... Bây giờ còn lâu mới đến giờ ăn trưa, Cửu gia đi chơi với bọn em một
lát đi!”.
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Nhẫm Cửu lắc đầu, đám con nít lại ồn ào lôi kéo. Đến tận lúc Nhẫm Cửu
nghiêm mặt gõ vào đầu mấy cậu bé nghịch ngợm, lũ trẻ mới chịu chạy đi. Nhẫm
Cửu vừa đi đến nhà bếp vừa hát. Sở Cuồng nhìn tài liệu xếp đầy trong phòng,
suy nghĩ một hồi, cuối cùng mở cửa ra đi theo Nhẫm Cửu.
Từ lúc chiến sự bắt đầu, Sở Cuồng càng ngày càng ít khi ở bên Nhẫm Cửu
như trước. Dường như đã lâu lắm rồi hắn không nhìn thấy Nhẫm Cửu vui vẻ
hoạt bát vào sáng sớm như vậy. Nhẫm Cửu vừa đi vừa chào những người hầu
trong châu phủ gặp trên đường, xem ra mấy ngày nay đã làm quen với không ít
người. Đi vào nhà bếp, các sư phụ nấu bếp đã làm xong bữa sáng, đang rửa bát.
Nhẫm Cửu hỏi mượn một kệ bếp rồi bắt đầu đi qua đi lại chọn nguyên liệu nấu
ăn, dáng vẻ hết sức chăm chú.
Nghĩ kĩ lại thì Sở Cuồng dường như chưa bao giờ ăn một bữa cơm Nhẫm
Cửu nấu. Lúc trước ở sơn trại núi Chi Lương, tuy cũng là Nhẫm Cửu nấu cơm
nhưng khi đó hắn không quen với thói quen ăn uống ở tinh cầu này nên không
ăn miếng nào. Sau đó rời khỏi núi Chi Lương, hối hả ngược xuôi, nếu không ăn
uống tạm bợ trên đường thì cũng ăn trong phủ của người khác. Hắn chưa bao
giờ từ từ thưởng thức những món ăn Nhẫm Cửu nấu.
Giấu mình sau một bụi cây bên ngoài nhà bếp, Sở Cuồng yên lặng nhìn
Nhẫm Cửu trong bếp vui vẻ nấu nướng, vừa hát vừa cười như bất cứ người bình
thường nào khác trên tinh cầu này. Nếu không gặp hắn, có lẽ cuộc sống của
Nhẫm Cửu bây giờ vẫn vui vẻ và đơn thuần như vậy.
“Ơ, Sở huynh, sao huynh lại ở đây?”, Phó Thanh Mộ cầm một hồ lô rượu đi
tới sau lưng Sở Cuồng: “Vừa rồi thấy Tiêu Phi đi tìm huynh đấy”.
“Hắn có việc gì à?”.
“Không biết”. Phó Thanh Mộ nhún vai: “Ta hết rượu nên vội đến nhà bếp
lấy rượu uống, không có thời gian hỏi hắn”.
Sở Cuồng lại nhìn Nhẫm Cửu đang bận rộn trong bếp, dặn dò Phó Thanh Mộ
một câu rồi rời khỏi đó: “Để ý cô ấy nhé!”.
Tiêu Phi báo cho Sở Cuồng không ít tin tốt. Mấy ngày hôm trước bọn họ
tung tin thánh thượng thất đức dung túng yêu vật, các thành trấn xung quanh Sở
Châu, Từ Châu và Giang Châu có phản ứng cực kỳ có lợi đối với phản quân, đã
có mấy thành trấn lần lượt ủng hộ khẩu hiệu giệt gian thần của bọn họ, cũng có
không ít thổ hào nông dân đứng lên khởi nghĩa. Vài ngày nữa tin tức truyền đi
xa hơn, có lẽ tình thế còn tốt hơn bây giờ. Đến lúc đó thiên hạ đại loạn, chuyện
ép hoàng đế thoái vị sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian.
Sở Cuồng nghe xong liền nói: “Ta không có ý định can thiệp vào việc nội
chính của các vị. Mục đích của ta chỉ là bắt được Bạch Quý, áp giải về liên
minh để liên minh trừng phạt. Còn bây giờ ta đối phó với quân vương của các vị
là vì hắn gây trở ngại cho ta. Ta chỉ cần hủy bỏ năng lực hành chính của hắn để
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hắn không có khả năng giúp Bạch Quý nữa là được. Còn chuyện ép thoái vị hay
lật đổ chính quyền là chuyện của các vị”.
Tiêu Phi khẽ cười: “Tả hộ pháp quả thực không phải người thường, ngay cả
hoàng đế cũng không muốn làm”.
“Ta không hứng thú với việc làm vua một cõi”. Nói xong hắn nhìn sắc trời
bên ngoài: “Sắp trưa rồi, ta đi ăn cơm. Nếu có chuyện quan trọng để buổi chiều
bàn tiếp”.
Tiêu Phi uống một ngụm trà, đưa mắt nhìn Sở Cuồng đi khỏi đó.
Từ lúc biến thành người đồng hóa phục vụ cho hạm đội Bình Minh, Sở
Cuồng rất ít khi chờ mong chuyện gì. Thắng lợi của chiến sự chẳng qua là kết
quả của kế hoạch tác chiến chu đáo trước đó. Xua đuổi sinh vật không mang
hình người ra khỏi phạm vi thiên hà chẳng qua là kết quả khi từng bước thực
hiện kế hoạch. Thậm chí hắn cũng không chờ mong gì về cuộc sống sau khi
xuất ngũ. Trong cuộc xâm lấn quy mô lớn của sinh vật không mang hình người
lần đó, hắn đã mất cha mẹ, mất quê hương, biến thành quái vật bị người đời sợ
hãi. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, lúc Sở Cuồng đã chết. Sau khi bị tiêm thuốc
đồng hóa, tỉnh lại trong phòng bệnh, sự tồn tại của hắn là thừa thãi. Hắn chỉ
đang dùng thời gian dư thừa để làm những việc trong kế hoạch. Cho nên đâu có
gì đáng chờ mong.
Nhưng bây giờ dường như hắn bắt đầu có một chút chờ mong, chờ mong
xem thức ăn Nhẫm Cửu nấu sẽ như thế nào, chờ mong xem lúc nhìn thấy hắn,
Nhẫm Cửu có thể tươi cười gọi tên hắn hay không.
Đứng bên cạnh bàn ăn, Sở Cuồng nhìn thấy những món Nhẫm Cửu làm cũng
đơn giản và khoáng đạt như tính tình nàng. Tất cả các món ắn đều đựng trong
đĩa to, trên bàn chỉ bày được năm đĩa đã không còn chỗ trống. Mỗi món ăn
đương nhiên đều không đẹp mắt tinh tế như đầu bếp châu phủ, nhưng ngửi mùi
thơm, nhìn màu sắc phối hợp cũng biết Nhẫm Cửu đã dụng tâm. Hơn nữa cả
năm đĩa đều là các món chay. Nhẫm Cửu vẫn nhớ hắn không bao giờ động vào
thịt. Nhưng vấn đề duy nhất là Nhẫm Cửu không nhận ra hắn.
Nhẫm Cửu ngồi trên ghế, tay chống cằm, chớp mắt nhìn ra cửa rồi lại nhìn
Sở Cuồng lẩm bẩm: “Tiêu Phi hôm nay anh cũng đến phòng tôi ăn cơm, sao Sở
Cuồng còn không tới?”.
Sở Cuồng không trả lời. Đợi một lát nữa, cuối cùng Sở Cuồng đứng lên, ra
sân đi một vòng, lôi Phó Thanh Mộ từ trên nóc nhà xuống, sầm mặt ra lệnh cho
hắn: “Đi ăn cơm!”.
Phó Thanh Mộ hơi đỏ mặt vì uống rượu: “Cửu cô nương hôm nay vẫn không
nhận ra huynh à?”.
Sở Cuồng im lặng lôi Phó Thanh Mộ vào nhà.
www.vuilen.com

320

Tác Giả: Cửu Lộ Phi Hương

CỬU GIA ĐỪNG LÀM VẬY

Hai người bước vào cửa, Nhẫm Cửu nhìn mặt hai người rồi lại tiếp tục
chống cằm nhìn ra ngoài cửa. Phó Thanh Mộ thấy thế nhỏ giọng thì thầm: “Tài
nhỉ, hôm nay cũng không nhận nhầm ta thành Sở huynh, xem ra Cửu cô nương
sẽ phải đợi cả ngày rồi. Chúng ta đi đâu để bắt một Sở Cuồng đến cho Cửu cô
nương đây?”.
Sở Cuồng yên lặng một hồi lâu: “Gọi Lâm Cẩm Phong tới đây”.
Phó Thanh Mộ chớp mắt: “Không phải chứ? Gã thiếu chủ nhà họ Lâm đó có
ý đồ với Cửu cô nương mà! Đến lúc đó Cửu cô nương nhận nhầm Lâm Cẩm
Phong thành Sở huynh... tên nhóc con nhà họ Lâm đó không phải chính nhân
quân tử như ta, biết đâu hắn lợi dụng lúc Cửu cô nương nhận nhầm mà làm
chuyện gì đó bất lợi, đến lúc mất vợ không biết Sở huynh khóc với ai?”.
Khóe miệng Sở Cuồng giật giật. Thực ra nếu theo tính toán của hắn trước
kia, có một người như Lâm Cẩm Phong động lòng với Nhẫm Cửu là một
chuyện không thể tốt hơn được nữa. Hắn có gia thế, có ngoại hình, gần như
hoàn toàn phù hợp với một đống tiêu chuẩn tìm tướng công mà Nhẫm Cửu nói
với hắn. Quan trọng nhất là người này được Nhẫm Cửu cứu hai lần, trong lòng
không chỉ nảy sinh tình yêu mà còn có ngưỡng mộ và cảm kích, tình cảm như
vậy sẽ tương đối khó biến chất. Quả thực là lựa chọn tốt nhất cho mùa xuân thứ
hai của Nhẫm Cửu.
Nhưng không biết vì sao, rõ ràng thời gian chưa qua bao lâu, Sở Cuồng lại
đã hoàn toàn không muốn giao phó Nhẫm Cửu cho người khác nữa. Cho dù biết
tâm tư của Lâm Cẩm Phong, biết Lâm Cẩm Phong là người thích hợp với Nhẫm
Cửu, hắn cũng hoàn toàn không muốn... giao Nhẫm Cửu cho Lâm Cẩm Phong.
Thân thể cô gái này là của hắn, trái tim là của hắn, tính mạng lấy lại được
sau khi chết cũng là của hắn, hắn đã vô cùng vất vả khổ sở bới xác Nhẫm Cửu
từ giữa đống xác chết. Hắn và Nhẫm Cửu đã đi quãng đường rất dài, đã có quá
nhiều kỉ niệm, hắn đâu nỡ để những kí ức về một người khác ghi đè lên kí ức về
hắn? Nhưng khi đã vứt bỏ tất cả mọi vấn đề khác, bây giờ quan trọng nhất là
Nhẫm Cửu không nhận ra hắn.
Thức ăn trên bàn nguội dần theo thời gian, ánh mắt Nhẫm Cửu cũng dần dần
trở nên ảm đạm. Nhớ lại hình ảnh Nhẫm Cửu vừa khẽ hát vừa rửa rau trong bếp,
Sở Cuồng quay sang nói với Phó Thanh Mộ: “Người nào cũng được. Chỉ cần
Nhẫm Cửu cho rằng hắn là ta thì cứ bắt hắn ngồi xuống ăn cơm”. Hắn không nỡ
để Nhẫm Cửu thất vọng. Cho dù phải tìm người thay thế cũng được. Hắn không
muốn Nhẫm Cửu thất vọng về hắn.
Phó Thanh Mộ nhìn Sở Cuồng: “Hê hê, hôm nay Sở huynh đã biết thương
người ta rồi đấy”. Thấy Sở Cuồng liếc mắt nhìn, Phó Thanh Mộ vội nói: “Được
được được, ta đi tìm người. Ôi... Đều là lỗi của ta, chỉ vì để Cửu cô nương vui
vẻ nhất thời mà hôm qua tự nhiên lại nhận lời cô ấy trưa nay đến ăn cơm”.
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Phó Thanh Mộ ra ngoài tìm hai gã sai vặt đến, làm bộ làm tịch đi qua trước
cửa, nhưng Nhẫm Cửu đều không nhận nhầm bọn họ là Sở Cuồng. Thế là Phó
Thanh Mộ lại chạy đi tìm Lâm Cẩm Phong tới. Nhẫm Cửu cũng nhận Lâm Cẩm
Phong là Sở Cuồng. Cuối cùng Phó Thanh Mộ cắn răng đi lôi cả Tiêu Phi đến,
nhưng Nhẫm Cửu chỉ coi hắn là người lạ, nhìn hắn một cái rồi lại chăm chăm
nhìn ra ngoài, sống lưng chùng xuống ủ rũ, miệng cũng phụng phịu vì tủi thân.
Một đám đàn ông trong phòng lúng túng nhìn nhau. Tiêu Phi nói mình
không giúp được gì nên đi trước. Lâm Cẩm Phong lại ân cần ngồi xuống, nhìn
Nhẫm Cửu, vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng khuyên bảo: “Cửu cô nương, hay là cô
nương cứ ăn trước đi”.
Nhẫm Cửu không động đậy.
Trơ mắt nhìn thức ăn dần nguội lạnh, Sở Cuồng đi tới bên cạnh bàn, vừa lấy
bát đũa cho Nhẫm Cửu vừa nói: “Không cần chờ hắn, các hạ cứ ăn cơm trước,
thức ăn nguội rồi”. Hắn xới một bát cơm đặt trước mặt Nhẫm Cửu, Nhẫm Cửu
cũng không từ chối, ngoan ngoãn bưng bát cơm lên.
“Chắc là Sở Cuồng bận chuyện gì đó”. Nhẫm Cửu nói: “Anh ấy bận, tôi
biết”.

Chương 63

S

ở Cuồng nghe thấy lời này, trái tim hắn khó chịu như bị đạp một cước:

“Nhẫm Cửu...”. Hắn không kìm được muốn nói với Nhẫm Cửu, Nhẫm Cửu đã
nhận nhầm người rồi, Sở Cuồng đã đến, Sở Cuồng không hề lỗi hẹn.
Bốn người đều ngồi xuống, yên lặng bưng bát ăn cơm.
Thức ăn lúc bày lên bàn vẫn nóng hổi mà bây giờ đã nguội ngắt, rau dưa
cũng không còn màu sắc tươi tắn như ban đầu, ủ rũ cuộn tròn thành đống trong
đĩa, thoạt nhìn giống như một đống rau bị ném dưới đất chờ đến lúc thối rữa.
Sở Cuồng lại ăn hết hơn nửa số thức ăn trên bàn, no đến mức hệ thống phục
vụ cũng phải nhắc nhở hắn không được ăn nữa, hắn mới dừng lại. Vừa ngẩng
đầu lên, hắn nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của ba người còn lại. Nhẫm Cửu sững
sờ nói: “Là lỗi của tôi, tôi đã để đại tế ti đói đến mức này. Đại tế ti ăn no
chưa?”.
Phó Thanh Mộ cũng sững sờ nhìn hắn: “Huynh không sao chứ?”. Lâm Cẩm
Phong cũng yên lặng nhìn hắn.
Sở Cuồng không để ý đến bọn họ, chỉ nhìn chằm chằm Nhẫm Cửu nói:
“Ngon lắm!”.
Nhẫm Cửu sững ra.
Hắn lại nói tiếp: “Thức ăn rất ngon”.
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Khóe miệng Nhẫm Cửu dần lộ ra một nụ cười, tiếp đó dẩu môi hứ một tiếng:
“Sở Cuồng không đến thì thôi, lần sau có xin tôi nấu cơm tôi cũng không nấu.
Để tôi dùng số cơm thừa canh cặn này trộn một bát cơm cho anh ấy buồn nôn
chết luôn”. Nhẫm Cửu vừa nói vừa thu dọn bát đũa: “Đi thôi đi thôi. May mà đồ
ăn cũng gần như là hết rồi”.
Lâm Cẩm Phong vội vàng đứng dậy giúp đỡ: “Cửu cô nương, để tại hạ
giúp”.
“Không cần không cần”. Hai người tranh nhau làm, dần dần đi ra ngoài.
Nghe tiếng hai ngườỉ càng lúc càng xa, Phó Thanh Mộ quay lại nhìn thẳng
vào Sở Cuồng: “Có thương không?”.
Sở Cuồng im lặng không đáp.
Phó Thanh Mộ dựa vào lưng ghế: “Từ góc độ của một người ngoài, mỗi lần
ta nhìn thấy Cửu cô nương như thế này lại cảm thấy rất thương”.
Sở Cuồng cau mày: “Mỗi lần?”.
Phó Thanh Mộ thở dài, đi tới bên cạnh Sở Cuồng, vỗ vỗ vai hắn. “Ta cũng
coi như đã đồng hành với các vị một thời gian dài. Sở huynh là người chậm
hiểu, ta biết, ta biết hết”. Sở Cuồng đưa mắt liếc hắn, Phó Thanh Mộ lại không
nhìn Sở Cuồng, vừa nói vừa đi ra ngoài cửa: “Mấy ngày tới nếu Sở huynh có
thời gian thì nên thường xuyên đến chơi với Cửu cô nương. Không biết chừng
Cửu cô nương nhìn thấy huynh nhiều lại có thể nhận ra huynh. Nhưng từ một
phương diện khác mà nói, thực ra ta nghĩ Cửu cô nương không nhận ra huynh
thì tốt hơn. Cứ để Cửu cô nương coi người khác là Sở Cuồng, như vậy huynh
mới có thể nhìn nhận Cửu cô nương rõ ràng hơn”.
Nhìn nhận Nhẫm Cửu rõ ràng hơn? Trong vấn đề này Sở Cuồng cho rằng
mình dường như không có gì cần học tập. Hắn cho rằng mình đã nhìn nhận
Nhẫm Cửu rất rõ ràng rồi. Nhẫm Cửu là người bạo dạn, ương ngạnh, nhưng lại
rất chu đáo với người mình quan tâm.
Sở Cuồng nghĩ hắn đã nhìn thấu Nhẫm Cửu từ một góc độ rất khách quan.
Nhưng đến hôm sau, Sở Cuồng bắt đầu hoài nghi ý nghĩ này của mình. Sáng
sớm hôm sau, Nhẫm Cửu nhận nhầm Phó Thanh Mộ thành Sở Cuồng. Phó
Thanh Mộ cũng đã quen nên chẳng buồn giải thích. Nhưng hắn cũng không giả
làm Sở Cuồng, mọi ngày thường làm gì thì hôm nay cũng làm như vậy. Hắn kéo
Nhẫm Cửu đi: “Phía tây thành Sở Châu hôm nay có chợ phiên, cô nương ở nhà
mấy ngày liền rồi, hôm nay có muốn ta dẫn cô nương đi chơi không?”.
Câu nói này hoàn toàn không phải lời Sở Cuồng bình thường có thể nói ra,
nhưng Nhẫm Cửu lại không hề phát hiện, chỉ nhìn Phó Thanh Mộ chằm chằm
với đôi mắt long lanh: “Anh định dẫn em đi à? Hôm nay anh không bận à?
Không cần bàn bạc công chuyện với những người khác sao?”.
Phó Thanh Mộ xua tay: “Những chuyện đó đều không phải vấn đề”.
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Nhẫm Cửu cũng không truy cứu nguyên nhân hôm trước hắn lỡ hẹn đến ăn
cơm, vui vẻ vào trong phòng trang điểm rồi hào hứng cùng Phó Thanh Mộ đi
chợ.
Sở Cuồng nghiêm mặt đi sau lưng bọn họ, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Sau trở
ngại năng lực nhận thức lại đến trở ngại năng lực logic”.
Quan sát hai ngày, Sở Cuồng đưa ra một kết luận: Nhẫm Cửu hiện nay
dường như chỉ công nhận thứ mình cho là đúng, không nghĩ đến chuyện có phải
mình đã nhận nhầm người hay không, cũng không bao giờ so sánh “Sở Cuồng”
hiện nay với Sở Cuồng trước kia. Nhẫm Cửu căn bản không hề phân tích Sở
Cuồng thật sự có nói chuyện như vậy, làm việc như vậy hay không.
Xem ra đã sinh ra ảnh hưởng nhất định đối với thần kinh não. Sở Cuồng
ngẫm nghĩ, trước đây Nhẫm Cửu đã nói khi biến từ người đồng hóa thành người
bình thường sẽ có một thời gian không thể nói được, chắc chính là bởi trung khu
thần kinh... xảy ra vấn đề. Biết được nguyên nhân bệnh đại khái nhưng Sở
Cuồng lại không hề vui mừng. Không phải vấn đề ở chỗ khác mà lại là vấn đề ở
đầu óc. Với những trang thiết bị và kĩ thuật của hắn hiện nay, hắn hoàn toàn
không có cách nào trị liệu cho Nhẫm Cửu.
Sở Cuồng trầm ngâm. Nhẫm Cửu đã biến thành người đồng hóa, thuốc sẽ
càng ngày càng ngấm sâu vào người, triệt để thay đổi bộ gene vốn có của Nhẫm
Cửu. Bệnh tình của Nhẫm Cửu cũng sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Bây giờ
mới chỉ là nhận nhầm người và mất một phần năng lực logic, nếu thêm một thời
gian nữa...
“Cửu cô nương, có ăn kẹo hồ lô không?”. Đi đến chợ Phó Thanh Mộ đột
nhiên chỉ một người bán kẹo hồ lô.
Đôi mắt vốn đã sáng ngời của Nhẫm Cửu trong nháy mắt càng trở nên lấp
lánh. “Có!”, Nhẫm Cửu trả lời rất to như một đứa trẻ con.
Phó Thanh Mộ mua kẹo hồ lô, cười tít mắt đưa cho Nhẫm Cửu, sau đó xoa
đầu Nhẫm Cửu: “Ăn xong ta lại mua cho cô nương nữa”.
Mắt Nhẫm Cửu sáng lấp lánh: “Sở Cuồng, hôm nay anh thật hào phóng”.
Nghe Nhẫm Cửu nói như thế, cho dù biết là không đúng lúc, nhưng Sở
Cuồng vẫn không nhịn được trầm tư. Trước đây hắn keo kiệt với Nhẫm Cửu thế
nào... mà một xâu kẹo hồ lô đã có thể làm cho Nhẫm Cửu vui như thế...
Phó Thanh Mộ nghe vậy cũng cười: “Kì thực ta cảm thấv bình thường ta rất
bủn xỉn”.
Nhẫm Cửu gật đầu: “Cuối cùng anh cũng nhận ra à?”.
Sở Cuồng:
Phó Thanh Mộ vui hết cỡ: “Không sai không sai, ta trời sinh lòng dạ hẹp hòi.
Cô nương xem, cùng đi với cô nương bao nhiêu lâu, ngay cả một xâu kẹo hồ lô
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cũng chưa bao giờ mua cho cô nương, khỏi phải nói đến quà cáp gì khác. Ta
đúng là quá tồi”.
Nhầm Cửu gãi gãi đầu: “Cũng không phải. Anh đã tặng em sao trên trời
mà”.
Phó Thanh Mộ mấp máy môi: “Sao trời?”. Hắn thoáng nhìn lên trời. Thấy
Phó Thanh Mộ kinh ngạc như thế, Sở Cuồng lập tức cảm thấy nở mày nở mặt
một cách rất hẹp hòi.
Nhưng Nhẫm Cửu lại cúi đầu, liếc Phó Thanh Mộ vài lần, lại gãi gãi đầu, nói
một cách gian nan: “Nhưng mà... trước đây em vẫn không dám nói với anh...”.
“Sao? Nói cái gì?”.
Nhẫm Cửu vặn vẹo ngón tay: “Em làm mất sao rồi...”. Nhẫm Cửu vội vàng
giải thích: “Không phải em sơ ý làm rơi mất... Thôi được, thực ra cũng coi như
là em sơ ý làm mất. Nhưng tình hình khi đó khẩn cấp, sau khi bị cái đĩa bay gì
đó bắt đi, em chỉ một lòng một dạ nghĩ đến tính mạng mình, không để ý đến sợi
dây chuyền đó. Sau khi về mới phát hiện không thấy nó đâu...”.
Quả thật sau khi tìm được Nhẫm Cửu đã không thấy sợi dây chuyền đeo trên
cổ nàng nữa. Sở Cuồng thấy Nhẫm Cửu cúi đầu xin lỗi Phó Thanh Mộ: “Em đã
tìm rất lâu mà không thấy. Sau đó bận rộn nhiều việc nên mãi không nói với
anh... Thực ra là em sợ anh biết...”.
“Không sao”. Phó Thanh Mộ nói ngay mà không suy nghĩ: “Mất rồi thì thôi,
có gì to tát đâu”.
Sở Cuồng bên cạnh nghe xong liền nắm chặt nắm đấm. Viên thiên thạch đó
quả thật rất hiếm có, nếu bán đấu giá ở liên minh không biết chừng có thể bán
được giá một chiếc tàu chiến. Nhưng Sở Cuồng không để ý đến tiền tài. Hắn đã
tặng Nhẫm Cửu hòn đá thì đó là đồ của Nhẫm Cửu, giờ nàng làm mất Sở Cuồng
cho rằng mình vốn không có lập trường gì để trách cứ nàng. Nhưng giọng điệu
gã đạo sĩ này không ổn. Nhẫm Cửu xin lỗi Sở Cuồng, hắn dựa vào cái gì mà trả
lời sảng khoái như vậy?
“Vốn em muốn giữ viên đá đó, sau này nếu anh ở lại với em, viên đá này
chính là tín vật đính ước. Nếu anh về quê hương anh, em tốt xấu gì cùng có một
viên đá làm kỉ niệm. Nhưng bây giờ...”, Nhẫm Cửu cười gượng: “Dường như
em chẳng bao giờ giữ được thứ gì...”.
Sở Cuồng sững sờ. Hắn không ngờ Nhẫm Cửu lại nghĩ như vậy
Phó Thanh Mộ thở dài, vuốt tóc Nhẫm Cửu, sau đó nắm tay nàng: “Thôi kệ
những chuyện đó. Chuyện sau này để sau này nói tiếp. Hôm nay cô nương cứ
việc chơi cho thoải mái, thích thứ gì cứ nói với ta, ta sẽ mua cho cô nương”. Phó
Thanh Mộ quay người đi về phía trước, Nhẫm Cửu được hắn kéo tay, hoàn toàn
không xem hàng hoá xung quanh, không nghe thấy tiếng rao của những người
bán hàng rong, chỉ nhìn chằm chằm hai bàn tay nắm lấy nhau, sau đó gương mặt
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dần đỏ bừng, ngượng ngùng như lá cây xấu hổ chỉ chạm vào là co lại. Nhưng nụ
cười bên khóe miệng Nhẫm Cửu lại ngọt ngào không sao che giấu được, lén lút
vui mừng như một em bé ăn vụng kẹo.
Chỉ là một cái nắm tay lại đổi được vẻ mặt hạnh phúc như vậy của Nhẫm
Cửu, Sở Cuồng đột nhiên vỡ lẽ, trước kia hắn chưa từng nhìn thấy vẻ mặt Nhẫm
Cửu như vậy là bởi hắn không bao giờ quay lại vào những lúc này. Hắn quả thật
còn chưa hiểu rõ về Nhẫm Cửu.
Đi chơi hơn nửa ngày, sau giờ Ngọ, phiên chợ náo nhiệt cũng tan dần, hai
người bắt đầu đi về, Nhẫm Cửu luôn vui vẻ tươi cười. Về đến châu phủ, Phó
Thanh Mộ cần đi kiếm rượu uống, dặn Nhẫm Cửu về phòng nghỉ ngơi trước,
buổi tối không có việc gì sẽ đến chơi với Nhẫm Cửu.
Nhẫm Cửu vui vẻ về phòng, nằm trên giường ngủ một giấc. Buổi chiều ngủ
dậy cảm thấy trong người hơi mệt, Nhẫm Cửu định ra vườn hoa trong châu phủ
dạo chơi một lát. Nhưng vừa ra khỏi viện, Nhẫm Cửu đụng ngay phải Lâm Cẩm
Phong mang đồ ăn đến cho mình. Nhẫm Cửu hơi sững người nhìn Lâm Cẩm
Phong, cười nói: “Chẳng phải anh nói buổi tối đến chơi với em sao? Sao bây
giờ đã tới rồi? Hôm nay anh không bận à?”.
Nụ cười trên gương mặt Nhẫm Cửu khiến Lâm Cẩm Phong nhìn đến ngây
ngốc, mặt hắn hơi đỏ lên, hắn đưa hộp bánh ngọt trong tay cho Nhẫm Cửu:
“Cầm Tố mang bánh ngọt đến cho tại hạ. Tại hạ nghĩ mấy ngày nay ở châu phủ
buồn tẻ, chắc là Cửu cô nương cũng buồn chán nên mang đến cho cô nương. Cô
nương muốn ăn thử không?”.
Nhẫm Cửu chớp mắt nhìn hắn: “Không buồn chán đâu. Chẳng phải sáng nay
chúng ta ra ngoài chơi rất vui sao?”.
Lúc này Lâm Cẩm Phong mới biết Nhẫm Cửu đã nhận nhầm người. Hắn
cười gượng mấy tiếng: “Cửu cô nương...” Hắn định giải thích, nhưng những lời
định nói đột nhiên biến mất trong cổ họng dưới ánh mắt sáng ngời của Nhẫm
Cửu. Nhẫm Cửu rất vui vẻ, không được phá vỡ sự vui vẻ của nàng, Lâm Cẩm
Phong đặt hộp bánh vào tay Nhẫm Cửu: “Cô nương thử xem. Nếu cô nương
thấy ngon, tại hạ sẽ mang đến cho cô nương nhiều hơn”.
Nhẫm Cửu ngẩng đầu lên, đôi mắt dường như cảm động đến mức sắp rơi lệ:
“Sở Cuồng, hôm qua có phải anh bị người khác bắt nạt không?”.
Lâm Cẩm Phong không biết tại sao Nhẫm Cửu lại đột nhiên hỏi một câu như
vậy. Hắn dở khóc dở cười, dứt khoát đổi chủ đề: “Bây giờ cô nương định ra
ngoài à?”.
Nhẫm Cửu gật đầu: “Ngủ trưa dậy thấy người hơi mệt, em định vào vườn
hoa đi dạo”.
Lâm Cẩm Phong ngẫm nghĩ: “Tại hạ đưa cô nương đi!”.
Mắt Nhẫm Cửu lập tức lấp lánh sao trời: “Vâng!”.
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Sau khi hai người ra khỏi tiểu viện, một bóng người màu đen từ trên tán cây
nhảy xuống, lặng lẽ nhìn bóng hai người đi xa, suy nghĩ hồi lâu rồi đi theo.
Hoa trong vườn nở rộ, hương thơm ngào ngạt, bướm bay rập rờn. Nhẫm Cửu
ngồi trên tảng đá bẻ nhỏ từng miếng bánh màn thầu rồi ném xuống ao xem cá
chép dưới ao tranh nhau ăn. Cho cá ăn một lát, Nhẫm Cửu cảm thấy bẻ nhỏ
bánh ra quá phiền phức nên ném cả chiếc bánh xuống ao.
Lâm Cẩm Phong đưa tay cản nhưng không cản được, đành ngồi xuống bên
cạnh Nhẫm Cửu, bật cười nói: “Chiếc bánh màn thầu to như vậy, cá không thể
ăn được. Sau này chúng phơi bụng đầy ao thì nơi này sẽ không còn thanh nhã
nữa”.
“Bánh màn thầu gặp nước sẽ tan. Bao nhiêu cá tranh nhau ăn, không bội
thực được đâu”. Nhẫm Cửu quay sang, đột nhiên vô tình nhìn thấy trên cổ Lâm
Cẩm Phong có hai vết thương nhỏ đã đóng vẩy, nàng nhớ đó là vết răng của
nàng. Nàng nhất thời hơi thất thần, đưa tay sờ vết thương trên cổ hắn: “Là hôm
đó em cắn...”.
Lâm Cẩm Phong sững người, vội vàng nghiêng người kéo cổ áo lên che vết
thương: “Không có vấn đề gì nữa rồi”.
Nhẫm Cửu thì thào: “Không ngờ vẫn chưa khỏi”.
“Sắp khỏi rồi”. Lâm Cẩm Phong định đổi đề tài: “Chúng ta qua bên kia
ngắm hoa đi”.
Nhẫm Cửu không cử động. Đến lúc Lâm Cẩm Phong định kéo Nhẫm Cửu
đi, Nhẫm Cửu lại đột nhiên dùng hai tay vỗ lên mặt Lâm cẩm Phong. “Không
được cử động!”, Nhẫm Cửu nói, sau đó xáp đến gần xem vết thương trên cổ
hắn: “Em cắn sâu quá...”.
Họ cách nhau quá gần. Lâm Cẩm Phong khẽ quay đầu, nhìn thấy nửa bên
mặt Nhẫm Cửu. Hắn không khỏi nhớ đến buổi tối ở thành Giang Châu đó,
Nhẫm Cửu tóc bạc mắt đỏ như yêu ma, lại như tiên nữ giáng trần cứu mạng hắn.
“Nhất định là rất đau”, Nhẫm Cửu thì thầm.
Ánh mắt Lâm Cẩm Phong dịu dàng: “Không đau”.
Đầu ngón tay Nhẫm Cửu hơi nóng hơn nhiệt độ cơ thể người thường nhẹ
nhàng vuốt ve vết thương trên cổ Lâm Cẩm Phong, không nói lời nào lại hơn
ngàn vạn câu âu yếm dịu dàng. Thấy Nhẫm Cửu cúi đầu, Lâm Cẩm Phong khẽ
gọi một tiếng: “Cửu cô nương!”. Hắn suýt nữa không kìm được đưa tay kéo
Nhẫm Cửu vào lòng. Hắn muốn khẽ khàng an ủi để Nhẫm Cửu thôi tự trách
mình...
“Em xin lỗi”. Nhẫm Cửu hơi lạc giọng: “Sở Cuồng, em xin lỗi!”.
Cánh tay Lâm Cẩm Phong khựng lại giữa không trung. Một hồi lâu sau hắn
mới lặng lẽ hạ tay xuống: “Không sao”. Hắn không phải Sở Cuồng, vốn không
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nên trả lời vấn đề này thay Sở Cuồng. Nhưng Lâm Cẩm Phong cảm thấy cho dù
là Sở Cuồng thật sự nhìn thấy Nhẫm Cửu lúc này cũng sẽ nói không sao. Chỉ có
điều... chỉ có điều trong lúc như thế này, hắn phải thay một người khác nói ra
hai chữ đó, hắn thật sự... vừa ghen tị vừa không cam lòng.
Lúc ăn tối, Phó Thanh Mộ và Lâm Cẩm Phong đều không đến. Sở Cuồng
ngồi đối diện với Nhẫm Cửu, cùng nàng ăn cơm, nhưng Nhẫm Cửu lại chỉ cho
rằng Sở Cuồng là Vương đại thúc chuyên mổ lợn dưới nhà bếp. Nhẫm Cửu hôm
nay rất vui vẻ nên chào hỏi hắn nhiệt tình: “Vương đại thúc ăn nhiều một chút
đi. Đại thúc xem, con lợn đại thúc thịt rất ngon”.
Sắc mặt Sở Cuồng u ám đến cực điểm. Bất kể Nhẫm Cửu nói gì với hắn, hắn
đều không trả lời. Nhưng tâm tình Nhẫm Cửu vui đến mức gần như không chú ý
đến chuyện người khác không vui, vẫn vừa ăn vừa vui vẻ nói: “Đã lâu lắm rồi
cháu không ở cạnh Sở Cuồng một thời gian dài như vậy.”

Chương 64

L

ời Nhẫm Cửu làm mặt “Vương đại thúc” bên cạnh tối sầm đi.

“Đại thúc biết Sở Cuồng chứ?”, Nhẫm Cửu cười tít mắt nói: “Chính là người
đàn ông đẹp trai nhất mà đại thúc có thể nhìn thấy ở châu phủ này”.
Nghe thấy Nhẫm Cửu giới thiệu hắn như vậy, Sở Cuồng sững người, hơi mất
tự nhiên cúi đầu và miếng cơm.
“Anh ấy là đại anh hùng anh dũng vô địch. Anh ấy có võ công cao cường,
lợi hại hơn tế ti Tiêu Phi và cả người của tứ đại thế gia gì đó nhiều. Anh ấy cũng
rất thông minh, cháu cho rằng anh ấy có lẽ là người vô địch trên đời này”.
Nhẫm Cửu vui vẻ nghiêng đầu: “Đại thúc có tin không? Một người như vậy lại
rất tốt với cháu. Bây giờ anh ấy là người tốt nhất với cháu trên đời này”.
Sở Cuồng cảm thấy miếng cơm nghẹn lại ở cổ họng. Hắn ngẩng đầu nhìn
Nhẫm Cửu, Nhẫm Cửu cũng đang nhìn hắn, gương mặt mang nét cười ấm áp.
Nhưng trong mắt Nhẫm Cửu, hắn không phải Sở Cuồng. Sở Cuồng cảm thấy
hắn không xứng với lời khen ngợi đó của Nhẫm Cửu. Hắn không hề tốt với
Nhẫm Cửu. Đặc biệt là mấy hôm nay, hắn phát hiện bản thân trước kia đối xử
rất không tốt với Nhẫm Cửu.
“Cháu thích anh ấy, rất thích anh ấy”. Nhẫm Cửu nói khẽ: “Thích anh ấy
nhất”.
Sở Cuồng nhìn vẻ mặt Nhẫm Cửu lúc này, dường như có thể xóa nhòa mọi
thứ xung quanh. Hắn từng nghe Nhẫm Cửu tỏ tình rất nhiều lần, tỏ tình bằng đủ
mọi cách, tỏ tình lung tung, tỏ tình khắp nơi, mỗi lần đều làm hắn chấn động
nhưng chưa lần nào khiến hắn chấn động như lần này. Giống như con đê vững
chắc nhất trong lòng hắn cuối cùng bị một con sâu đục thủng, sụp đổ tan tành.
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Nhưng hắn lại không hề cảm thấy buồn, hắn chỉ cảm thấy thương con sâu nhỏ
này. Vì sao trước đây hắn phải đắp một con đê dày như vậy? Đối với Nhẫm
Cửu, hắn nên...
“Cửu cô nương, ta mang rượu đến cho cô nương này. Chúng ta uống rượu
nào...”. Tiếng Phó Thanh Mộ dừng lại ở cửa.
Nhẫm Cửu lập tức quay lại nhìn ra cửa, sau đó đặt đũa xuống, cười dịu dàng
chạy tới nhìn Phó Thanh Mộ: “Sở Cuồng, hôm nay anh xong việc sớm thế à?
Không có việc gì nữa à?”.
Phó Thanh Mộ đứng sững ở cửa, cảm thấy mình quả thật tới quá sớm. Hắn
cảm thấy một chân vừa bước vào cửa sắp bị ánh mắt Sở Cuồng băm nát rồi...
Hắn thật sự không cố ý mà...
Nhẫm Cửu giới thiệu Sở Cuồng với “Vương đại thúc”, sau đó không để ý
“Vương đại thúc” đi đâu, cầm nậm rượu và ly rượu ra bàn đá ngoài sân uống
với Phó Thanh Mộ. Lúc đầu Phó Thanh Mộ rất bất an, nhưng thấy Nhẫm Cửu
vui vẻ nên cũng không nói gì thêm, chỉ yên lặng ngồi với nàng tới lúc sao lên
đầy trời.
Nhẫm Cửu nhìn trời sao lấp lánh, thở dài một tiếng: “Nếu không có sinh vật
không mang hình người và những chuyện rắc rối do gã Bạch Quý gì đó gây ra
thì thật là tốt. Thật không hiểu vì sao mấy kẻ đó phải hại người khác. Rõ ràng
thế gian có bao nhiêu chuyện tốt đẹp có thể hưởng thụ, có bao nhiêu việc hay để
làm, vậy mà bọn chúng lại lựa chọn cách sống xấu nhất, mệt nhất”.
Phó Thanh Mộ lắc lắc rượu trong nậm: “Con người sống trên đời, trong lòng
suy nghĩ thế nào thì sẽ nhìn đời thế ấy. Cửu cô nương thấy trời sao lấp lánh đẹp
đẽ, nhưng trong mắt người khác, trời sao lại kém xa vẻ lấp lánh của vàng bạc.
Cũng tương tự như vậy, gia đình và tính mạng là quý giá trong mắt cô nương,
nhưng trong mắt bọn chúng lại hoàn toàn không đáng nhắc tới. Những kẻ đó
không coi người ta là người, không coi tính mạng là tính mạng. Trái tim bọn
chúng đã thối nát, chuyện bọn chúng làm ra đương nhiên cũng xấu xa và dơ
bẩn”. Phó Thanh Mộ cười, giọng nói lại có chút lạnh lẽo: “Cô nương không nên
so sánh mình với bọn chúng”.
Nhẫm Cửu nhất thời yên lặng, một hồi lâu sau mới nói: “Sở Cuồng, sau khi
giải quyết xong tất cả mọi việc ở đây, anh sẽ về đúng không?”.
Phó Thanh Mộ sững ra, không theo kịp sự thay đổi đề tài đột ngột như vậy:
“Chuyện này...”. Chuyện này... hắn phải trả lời thế nào?
“Em cũng có thể đoán được, anh sẽ không ở lại đây vì bất cứ chuyện gì”.
Phó Thanh Mộ yên lặng đảo mắt, muốn tìm một cớ gì đó để chuồn đi, lúc
đứng lên không ngờ lại bị Nhẫm Cửu tóm tay áo giữ lại. Nhẫm Cửu nhìn hắn,
ánh mắt vừa hy vọng vừa bất an: “Anh không ở lại đây, vậy em đi cùng anh
được không?”
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Phó Thanh Mộ toát mồ hôi, lùi lại từng bước một: “Cái này thì...”
“Em cũng không còn gì quyến luyến ở đây. Hơn nữa anh xem, bây giờ em
cũng biến thành người đồng hóa, hình như là có chút không thành công nhưng
chuyện này không hề gây trở ngại chuyện em đi cùng anh đến quê hương anh.
Ngày trước phu tử vẫn dạy em tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu. Trước kia em
muốn tìm một tướng công về ở rể, cùng em bảo vệ sơn trại. Nhưng bây giờ em
không cần kén rể nữa, em sẵn sàng đi cùng anh đến sao San San gì đó”.
Ánh mắt Phó Thanh Mộ trốn tránh Nhẫm Cửu, trong lòng cân nhắc không
biết có nên gạt tay Nhẫm Cửu ra rồi chạy mất hay không. Không ngờ Nhẫm
Cửu chờ một hồi lâu không thấy hắn trả lờỉ lại chủ động buông tay trước, cụp
mắt nhìn xuống bàn không nói gì nữa.
Phó Thanh Mộ cảm thấy không đành lòng: “Cửu cô nương... Thực ra ta...”
Hắn còn chưa nói xong lại thấy Nhẫm Cửu đột nhiên ngẩng đầu uống một
hớp rượu lớn, sau đó đặt cộp nậm rượu xuống bàn đá. Dường như vừa mới lấy
hết dũng khí, Nhẫm Cửu vỗ bàn đứng lên, tóm lấy vạt áo Phó Thanh Mộ:
“Không thương lượng với anh nữa! Dù thế nào cũng không cho anh đi!”.
Phó Thanh Mộ khóc không ra nước mắt: “Ta có đi hay không đều không
quan trọng”.
“Em biết em đánh không lại anh. Nếu anh nhất quyết đòi đi, em có ngăn
cũng không ngăn được, vậy anh phải để lại một thứ cho em!”. Nhẫm Cửu nói
rồi xáp tới hôn lên miệng Phó Thanh Mộ.
Phó Thanh Mộ cả kinh trợn tròn mắt. Nhưng lúc hai người còn cách nhau chỉ
một ngón tay, một bàn tay bỗng dưng từ phía sau đưa tới che miệng Nhẫm Cửu
rồi kéo nàng lùi ra thật xa.
Nhẫm Cửu cho rằng mình bị đánh lén, vừa đứng vững lại đã vung tay hất tay
kẻ đó ra, xoay người lại đá thẳng về phía kẻ đó nhưng không trúng đích. Vừa
quay người lần nữa, hai tay lại bị khống chế, Nhẫm Cửu tức giận ngẩng đầu
nhìn người trước mặt, nổi giận quát: “Ngươi là cái thá gì mà dám quấy rầy bản
cô nương tình tứ?”.
Chớp mắt một cái là lại không nhận ra hắn nữa. Sở Cuồng nghe thấy Nhẫm
Cửu nói vậy, cảm thấy gân xanh trên trán giật không ngừng vì tức giận. Hắn
trong vai Vương đại thúc vừa rời khỏi tiểu viện đã vòng lại, nhảy lên nóc nhà
im lặng nghe hai người nói chuyện.
Nhẫm Cửu nói muốn cùng đi với hắn làm hắn chấn động ngây người. Hắn
từng nghĩ đến chuyện đưa Nhẫm Cửu về sao Santa, nhưng chỉ định để Nhẫm
Cửu ở lại một thời gian ngắn để gỡ bỏ thiết bị nhận biết thân phận của hắn trong
người Nhẫm Cửu, để giải trừ khế ước hôn nhân của hai người. Hắn chưa bao
giờ nghĩ tới chuyện sẽ cùng Nhẫm Cửu sống ở sao Santa. Trước đây là vì Nhẫm
Cửu là cư dân của tinh cầu này, chưa trải qua huấn luyện, về lí thuyết thì không
www.vuilen.com

330

Tác Giả: Cửu Lộ Phi Hương

CỬU GIA ĐỪNG LÀM VẬY

thể thích ứng với môi trường khí hậu của sao Santa. Trong thời gian ngắn có thể
dùng biện pháp bảo vệ nhân tạo, nhưng sống thời gian dài thì cơ thể Nhẫm Cửu
đương nhiên sẽ không chịu nổi. Nhưng bây giờ thì khác, bây giờ... Nhẫm Cửu
đã là người đồng hóa rồi! Cơ năng cơ thể và các phương diện khác của Nhẫm
Cửu đều mạnh hơn người bình thường quá nhiều, việc thích ứng với khí hậu của
sao Santa đương nhiên cũng không có gì phải nói. Đưa Nhẫm Cửu về sao Santa,
sau khi hạm đội Bình Minh chấm dứt chiến tranh với sinh vật không mang hình
người sẽ sống với nhau, cùng nhau già đi, đây có lẽ cũng là một chuyện đáng
chờ mong.
Nhưng trong lúc Sở Cuồng đang suy nghĩ về tính khả thi của chuyện này,
Nhẫm Cửu lại tóm áo Phó Thanh Mộ định... hôn hắn?
Đây là chuyện liên quan đến khế ước hôn nhân! Cô nàng thổ phỉ vô ý này
nhận nhầm người đã đành, sao lại có thể lầm cả những chuyện hồ đồ như vậy
được? Sở Cuồng lập tức tung người nhảy từ nóc nhà xuống, che miệng Nhẫm
Cửu kéo về phía sau. Không ngờ Nhẫm Cửu không nhận ra Vương đại thúc, lập
tức động thủ, còn trách hắn quấy rầy bọn họ... tình tứ? Chuyện này quả thực...
không thể nhẫn nhịn được nữa!
Sở Cuồng ngước mắt lạnh lùng nhìn Phó Thanh Mộ, Phó Thanh Mộ nào còn
tâm tư nhìn hắn, vội vàng bỏ chạy. Nhẫm Cửu sốt ruột định đuổi theo, Sở
Cuồng nhíu mày đưa tay cản lại. Lửa giận bốc cao trong lồng ngực, Nhẫm Cửu
gạt tay Sở Cuồng ra, tức giận so hai chiêu với Sở Cuồng nhưng tất nhiên lại bị
hắn khống chế.
Nhẫm Cửu cực kì giận dữ: “Gã Trình Giảo Kim nhà ngươi mọc ở đâu ra, phá
rối nhân duyên của người ta sẽ bị đày xuống mười tám tầng địa ngục, không ai
nói với ngươi chuyện này à?”.
Nhẩm Cửu đã bao giờ lớn tiếng ầm ĩ với Sở Cuồng như vậy đâu. Bình
thường lúc giận dữ, Nhẫm Cửu luôn chắn trước mặt Sở Cuồng, một mình xông
lên phía trước liều mạng với kẻ khác. Bây giờ đột nhiên Nhẫm Cửu đứng về phe
đối lập với mình, Sở Cuồng cảm thấy việc này thật sự là... không thể nhẫn nhịn
được nữa.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn kiềm chế tâm tình trong lòng, nhìn Nhẫm Cửu
chằm chằm, lạnh giọng nói: “Muộn rồi, nên về phòng ngủ”.
“Người ta có ngủ hay không thì liên quan gì đến ngươi?”, Nhẫm Cửu rất tức
giận: “Vừa rồi ta còn chưa hôn được. Đi đi, đừng cản trở việc của ta”. Nhẫm
Cửu bực bội hất tay ra, lẩm bẩm mấy câu rồi lại quay người định đi ra ngoài,
xem ra vẫn muốn đi tìm Phó Thanh Mộ.
Gân xanh trên trán Sở Cuồng giật giật. Hắn trầm giọng quát lớn: “Quay lại!”.
Nhẫm Cửu quay đầu lại trợn mắt nhìn hắn hết sức khinh thường.
Trợn mắt? Nhẫm Cửu có thể nhận nhầm Lâm Cẩm Phong thành Sở Cuồng,
có thể nhận nhầm Phó Thanh Mộ thành Sở Cuồng, có thể để hai người đó giở
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trò với mình mà không phản kháng, thậm chí còn định hôn... hôn bọn họ...
Nhưng Nhẫm Cửu lại sống chết không thể nhận ra hắn mới là Sở Cuồng thật sự,
lúc này lại còn... trợn - mắt với hắn?
Giỏi lắm! Sở Cuồng cảm thấy khả năng kiềm chế luôn lấy làm tự hào dường
như trong nháy mắt bị lửa giận không thể ngăn chặn trong lòng đốt sạch. Hắn
bước tới tóm tay Nhẫm Cửu, không phân trần gì kéo thẳng Nhẫm Cửu vào
phòng nàng. Mới đầu Nhẫm Cửu còn vùng vẫy, sau khi phát hiện vùng vẫy thế
nào cũng không thoát được lại đột nhiên im lặng một lát rồi lạnh lùng lên tiếng:
“Nếu ngươi còn không buông tay thì đừng trách ta không khách sáo”.
Sở Cuồng quay lại, thấy hai mắt Nhẫm Cửu lấp lánh trong đêm tối, sắp sửa
biến thành màu đỏ. Sở Cuồng lạnh lẽo nói: “Không nhớ anh đã dặn em không
được sử dụng sức mạnh của người đồng hóa à?”.
Nhẩm Cửu sửng sốt: “Ngươi... Rốt cuộc ngươi là ai?”.
“Anh là Sở Cuồng”. Hắn sầm mặt, nói vô cùng nghiêm túc.
Nhầm Cửu lập tức ngẩn ra: “Ngươi... ngươi lừa ai chứ? Ta sẽ không nhận
nhầm Sở Cuồng! Ta phải đi tìm anh ấy...”.
Sự bất mãn tích lũy cả ngày dường như bùng nổ trong khoảnh khắc, Sở
Cuồng đập tay lên cột nhà chặn Nhẫm Cửu lại. “Đó là Phó Thanh Mộ”. Hắn
nói, nhất thời mặc kệ Nhẫm Cửu có hành vi quá khích gì không: “Buổi sáng là
Phó Thanh Mộ, buổi chiều là Lâm Cẩm Phong, vừa rồi kẻ đó cũng không phải
anh! Em đã nhận nhầm hết rồi!”.
Nhẫm Cửu sững sờ nhìn hắn, khóe môi khẽ run lẩy. “Anh... mới là Sở
Cuồng?”.
Hắn nhìn Nhẫm Cửu chằm chằm: “Đúng thế!”.
Nhẫm Cửu nhìn hắn, dường như chết sững vì sợ hãi. Nàng đã nhận nhầm
người? Nàng bắt đầu nhận nhầm cả Sở Cuồng rồi sao? “Sao có thể thế được...”
Nhẫm Cửu lắc đầu. Nhưng cảm giác sợ hãi và bất an trong lòng còn chưa kịp
lan rộng, bờ môi Nhẫm Cửu đã mềm ra. Một nụ hôn cưỡng ép mang ý nghĩa
trừng phạt thoáng chạm vào môi Nhẫm Cửu, sau đó Sở Cuồng cắn mạnh vào
môi nàng giống như nhân cơ hội thể hiện sự bất mãn của mình.
“Vừa rồi chẳng phải em nói chưa hôn được hay sao?”, sắc mặt Sở Cuồng
không thay đổi: “Bây giờ đã hài lòng chưa? Về đi ngủ!”.
Thừa dịp Nhẫm Cửu còn chưa phản ứng lại kịp, Sở Cuồng kéo nàng vào
phòng, đẩy nàng xuống giường rồi xoay người đi ra ngoài.
Ra khỏi cửa, hắn lại đứng yên thật lâu. Ánh sao lấp lánh chiếu xuống tiểu
viện bị mái hiên xé rách khiến hắn đứng trong bóng tối. Trong bóng đêm, không
ai có thể thấy rõ vẻ mặt hắn, nhưng hắn lại cảm thấy rõ tim hắn đập nhanh hơn
bình thường vài phần, nhiệt độ trên mặt dường như cũng đang tăng cao.
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Hắn vừa làm gì vậy? Sở Cuồng ngẩng đầu nhìn trời. Hắn đã hôn Nhẫm Cửu.
Mặc dù không phải lần đầu tiên hôn nhưng là lần đầu tiên hắn chủ động. Hôn có
ý nghĩa phi phàm đối với người sao Santa. Sao Santa cực kì coi trọng “cá thể
độc lập”, ngay cả đụng chạm cũng chỉ những người thân thiết mới được làm.
Mà miệng thông với nội tạng, hôn môi là việc chỉ người có khế ước hôn nhân
mới có thể làm. Nhẫm Cửu có lúc hứng lên, hành động quá nhanh trong lúc hắn
chưa chuẩn bị nên hôn trộm được mấy lần, nhưng hắn đều ra sức cự tuyệt trừ
lần ở hoa lâu. Nhưng lần đó về cơ bản cũng là Nhẫm Cửu gây sự trước.
Tuy nhiên vừa rồi hắn đã chủ động hôn Nhẫm Cửu. Hẳn không thể không
thừa nhận, sau khi nghe thấy lời Nhẫm Cửu nói, khi biết bọn họ cũng có thể có
tương lai, Sở Cuồng đã khó có thể kiềm chế sự động lòng của mình. Thế là cuối
cùng hẳn đã cho Nhẫm Cửu một câu trả lời chính diện. Nhưng với tình hình
Nhẫm Cửu hiện nay, dường như Nhẫm Cửu hoàn toàn không thể hiểu được ý
nghĩa của nụ hôn vừa rồi. Ánh mắt Sở Cuồng từ từ lắng xuống. Bất kể muốn
làm gì, bây giờ chuyện quan trọng nhất vẫn là giúp Nhẫm Cửu khỏi bệnh.
Sở Cuồng suy nghĩ suốt đêm, cảm thấy mình nên sửa đổi kế hoạch tác chiến
một chút. Nhẫm Cửu rất quan trọng đối với hắn. Về công, Nhẫm Cửu là sức
chiến đấu trọng yếu, ngoài sức mạnh của người đồng hóa, trong thân thể Nhẫm
Cửu còn có thiết bị nhận biết thân phận của hắn. Về tư... về tư, có lẽ không có lí
do gì, chỉ là hắn muốn làm cho Nhẫm Cửu nhận ra mình.
Sở Cuồng tách bản thân và Nhẫm Cửu ra khỏi kế hoạch tác chiến tiếp theo.
Hắn muốn mang Nhẫm Cửu tới kinh thành. Hắn phải lấy lại cơ giáp của hắn
trước, mặc dù kế hoạch này mạo hiểm hơn kế hoạch trước rất nhiều. Nhưng hắn
cảm thấy không thể kéo dài thời gian được nữa, sợ rằng tình hình của Nhẫm
Cửu sẽ ngày càng nghiêm trọng...
Nhưng Sở Cuồng còn chưa kịp thông báo với mọi người về kế hoạch mới,
tình hình của Nhầm Cửu đã chuyển biến xấu ngoài dự đoán của mọi người.
Buổi sáng, Sở Cuồng nghe thấy dám trẻ con trong viện đến gõ cửa gọi Nhẫm
Cửu ra ngoài chơi, đây là chuyện thường xảy ra nên Sở Cuồng không để ý.
Nhưng hôm nay sau khi mở cửa để đám trẻ con đi vào, Nhẫm Cửu lại nói không
cùng bọn chúng ra ngoài chơi. Có đứa hỏi Nhẫm Cửu phải như thế nào mới chịu
ra ngoài. Nhẫm Cửu nói mình chỉ đi cùng Sở Cuồng. Lập tức có một đứa bé reo
lên: “Em chính là Sở Cuồng! Cửu gia cùng bọn em ra ngoài chơi đi!”.
Nhẫm Cửu bỡ ngỡ nhìn đứa bé đó rất lâu, cuối cùng vẫn để nó dắt tay kéo ra
ngoài. Nhưng sau khi chơi một lát, Nhẫm Cửu lại như thể đột nhiên tỉnh ngộ,
nói đứa bé đó không phải Sở Cuồng, vừa nói phải đi tìm Sở Cuồng vừa đi xa,
sau đó mọi người không tìm thấy Nhẫm Cửu nữa.
Đến tối vẫn không thấy Nhẫm Cửu đâu, đám trẻ hoảng sợ, lúc này mới chạy
đến gõ cửa phòng Phó Thanh Mộ, kể lại mọi chuyện với hắn. Phó Thanh Mộ
đến tìm Sở Cuồng. Lúc này Sở Cuồng đang định bàn công chuyện với các
chưởng môn. Nghe Phó Thanh Mộ nói vậy, mặt Sở Cuồng biến sắc, không nói
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lời nào đi thẳng ra ngoài. May mà trên người Nhẫm Cửu có thiết bị nhận biết
của hắn, một lát sau Sở Cuồng đã tìm thấy Nhẫm Cửu trốn sau hòn giả sơn
trong vườn hoa.
Nhẫm Cửu ôm gối, ngồi dựa vào tường, nước mắt ướt đẫm gương mặt. Sở
Cuồng đi tới, lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh Nhẫm Cửu. Ánh đèn trên vai Sở
Cuồng quá mạnh làm đôi mắt đã khóc sưng đỏ của Nhẫm Cửu càng không mở
được. Nhẫm Cửu dứt khoát không nhìn xem người tới là ai, chỉ gục đầu xuống
gối khóc thút thít. Tiếng khóc nức nở nghẹn ngào như cắt xé tim gan Sở Cuồng.
“Nhẫm Cửu”. Hắn gọi tên nàng: “Đừng khóc nữa!”.
“Tôi...”, Nhẫm Cửu khóc nức nở: “Tôi hu hu hu...”.
Sở Cuồng dỏng tai nghe cho rõ. Nhẫm Cửu lặp đi lặp lại rất nhiều lần, Sở
Cuồng mới nghe rõ lời nàng. Nhẫm Cửu khóc là vì đau lòng, nhưng trước sau
chỉ lặp lại một câu.
“Tôi không tìm được Sở Cuồng nữa”.
“Tôi không tìm được Sở Cuồng nữa...”.
Giọng nàng hoang mang, đáng thương, tủi thân, lại đau đớn đến cùng cực
như bị người khác bỏ rơi. Sở Cuồng khó có thể kiềm chế sự mềm mại và đau
đớn trong lòng, đưa tay ôm Nhẫm Cửu vào lòng: “Nhẫm Cửu, anh ở đây!”.
Chạm vào người Nhẫm Cửu, hắn mới biết Nhẫm Cửu đang run rẩy dữ dội.
Áp sát vào người Nhẫm Cửu, hắn mới biết tiếng khóc nghẹn ngào của Nhẫm
Cửu ẩn chứa nhiều sự sợ hãi như vậy.
“Anh ở đây”. Trừ câu này, Sở Cuồng không biết làm thế nào để xoa dịu sự
đau lòng và sợ hãi của Nhẫm Cửu: “Anh ở đây. Anh không đi đâu cả”.
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