Tác Giả: Chu Ngọc

Người Dịch: Greenrosetq

ĐẠO TÌNH

Phần 21
Chương 61
Người Bay Trên Không Trung

N

ghe tiếng quát của Bạch Ưng, Ly Tâm mới hồi phục lại thần trí. Cô bất

chấp tình thế trước mắt, nghiến răng điều khiển sợi dây trên chiếc nhẫn đâm vào
chỗ mỏng manh nhất ở trên đầu máy bay chiến đấu.
Máy bay của Jiaowen gần đến nơi, chứng kiến cảnh Ly Tâm treo người giữa
hai chiếc máy bay, thân hình cô không ngừng lắc lư. Ở bên trên, Lập Hộ nhoài
nửa người ra khỏi khoang sau, hai tay túm chặt hai chân Ly Tâm. Ly Tâm và
Lập Hộ giống như tạo thành một cây cầu bằng thân thể con người kết nối hai
chiếc máy bay. Cảnh tượng nguy hiểm đến mức Jiaowen chỉ còn biết há hốc
mồm.
Rất khó, rất mệt, nhưng Ly Tâm đã đâm xuyên vào bên trong. Ly Tâm định
thần trong một giây, tay trái cô nắm lấy tay phải dùng hết sức kéo sợi dây cắt
xuống bên dưới. Chỉ nghe thấy tiếng kẹt kẹt sắc nhọn, vỏ máy bay bị cưa đứt
từng chút một.
Lập Hộ không dấu vẻ vui mừng: “Thời gian không còn nhiều nữa. Cô chỉ có
hai mươi giây, cô hãy nhanh tay lên”.
Ly Tâm nghiến chặt răng dùng hết sức đâm vào vỏ máy bay. Cô biết thời
gian không còn nhiều, cô cũng đã dốc toàn lực. Nhưng đây là vỏ máy bay, nếu
có thể dễ dàng như cắt miếng đậu phụ thì chiếc máy bay cũng coi như đồ bỏ đi.
Bạch Ưng cố giữ thái độ bình tĩnh. Anh ta nhanh chóng nối liên lạc với Tề
Mặc: “Lão đại, mau đi giúp Ly Tâm. Tôi sẽ theo sát tốc độ của lão đại. Trong
hai mươi giây nữa, máy bay cũng chưa rơi xuống mặt đất”.
Trước đó, Tề Mặc nghe thấy tiếng kẹt kẹt ở vỏ máy bay. Bây giờ Bạch Ưng
nói vậy, hắn lộ vẻ kinh ngạc. Nhưng Tề Mặc lập tức lấy lại thần sắc như cũ, hắn
nhanh chóng lao vào làn khói mù mịt.
Ly Tâm mải cắt vỏ máy bay nên không để ý, nhưng Jiaowen ở trong chiếc
máy bay bên cạnh nhìn thấy rõ, máy bay của Tề Mặc đột ngột lao nhanh xuống
dưới. Trong khi đó, chiếc máy bay ở trên do Bạch Ưng điều khiển giữ tốc độ và
cùng hạ độ cao tương đương với máy bay của Tề Mặc. Vì vậy, hai chiếc máy
bay vẫn giữ nguyên khoảng cách. Dù tình hình hiện tại vô cùng căng thẳng
nhưng Jiaowen vẫn thầm tán thưởng trong lòng, kỹ thuật lái máy bay của Bạch
Ưng không còn gì để nói.
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Toàn thân không ngừng lắc lư trong không trung, Ly Tâm cảm thấy cô ngày
càng mất hết sức lực, tay yếu đến mức cô khó khăn lắm mới tiếp tục động tác
cắt vỏ máy bay. Ly Tâm biết cô có thể từ từ, nhưng Tề Mặc không còn nhiều
thời gian. Gió thổi khá mạnh, như lưỡi dao sắc tạp vào mặt và cánh tay Ly Tâm,
khiến toàn thân cô đau buốt không chịu nổi. Một áp lực to lớn đè nặng xuống
người Ly Tâm, hơi thở của cô ngày càng khó nhọc, mắt cô gần như không mở
nổi.
“Hãy kiên trì, cô nhất định phải kiên trì đến cùng”. Lập Hộ ở trên máy bay
nên có thể cảm nhận thấy hai chiếc máy bay đang rơi xuống. Anh ta càng giữ
chặt hai chân Ly Tâm, hét lớn tiếng động viên cô.
Ly Tâm cố gắng chống lại áp lực của gió, tay vẫn không tiếp tục đâm vào vỏ
máy bay. Ly Tâm đột nhiên cảm thấy bên dưới có một sức mạnh kéo sợi dây
của cô di chuyển. Ly Tâm hơi sững sờ rồi lại đâm toàn bộ sợi dây trên chiếc
nhẫn vào bên trong vỏ máy bay. Ly Tâm biết Tề Mặc giúp cô từ bên dưới. Tề
Mặc có sức mạnh hơn người, nhờ sự giúp sức của hắn, tốc độ cưa cắt tăng lên
gấp đôi so với bình thường.
“Nhanh lên, chỉ còn lại mười giây. Càng hít nhiều khói sẽ càng có hại cho cơ
thể. Ly Tâm hành động nhanh lên”. Nhìn vỏ trên đầu máy bay chiến đấu sắp bị
cắt một mảnh, Lập Hộ cất giọng vừa mừng rỡ vừa sốt ruột thúc giục Ly Tâm.
Đồng thời, Jiaowen cũng thấp thoáng thấy màu xanh của nước biển Thái
Bình Dương ở bên dưới. Jiaowen hét lớn: “Bạch Ưng, các anh đang làm gì vậy?
Còn rơi nữa là đâm xuống Thái Bình Dương đó”.
Gương mặt Bạch Ưng lúc này vô cùng nghiêm túc. Anh ta nói: “Tôi biết
rồi”, hai tay vẫn nắm chặt cần điều khiển, bám sát chiếc máy bay đang rơi mỗi
lúc một nhanh của Tề Mặc.
Một tiếng động vang lên, Ly Tâm ý thức cô đã cắt vỏ máy bay thành công.
Khói trắng từ bên trong tỏa ra, Ly Tâm theo phản xạ nhắm tịt hai mắt. Do không
nhìn thấy gì, Ly Tâm chỉ có thể giơ tay sờ soạng.
“Nhanh lên, máy bay sắp rơi xuống biển rồi”. Jiaowen thấy mặt biển mỗi lúc
một gần, anh ta liền đứng dậy nhoài người ra khỏi cửa sổ, hét lớn với Ly Tâm.
“Đã bắt được chưa, đã bắt được chưa?” Thấy khói từ chiếc máy bay chiến
đấu tỏa ra mù mịt, toàn thân Lập Hộ cứng đờ. Người ở đằng sau cũng ra sức giữ
chặt thân thể của anh ta.
Ly Tâm bị khói xộc vào mặt khiến cô không thể mở mắt, lồng ngực cô như
sắp nổ tung, cô cảm thấy vô cùng khó thở. Hai tay cô không ngừng sờ soạng lên
chỗ vừa bị cắt. Ly Tâm cất cao giọng: “Chưa thấy đâu...”.
Ly Tâm còn chưa nói hết câu, một bàn tay to lớn đột nhiên túm chặt tay Ly
Tâm. Ly Tâm giữ chắc bàn tay đó, cô lại hét lên: “Bắt được rồi”.
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Gió thổi mạnh khiến Ly Tâm không nghe thấy những lời của Lập Hộ. Lập
Hộ ngược lại nghe rõ mồn một câu nói của Ly Tâm. Anh ta quay đầu hô lớn:
“Bay lên đi”. Người ở đằng sau đang túm chặt thân hình Lập Hộ lập tức quay lại
nói với Bạch Ưng: “Bắt được rồi, bay lên cao thôi”.
Khói mù mịt khiến Jiaowen không nhìn rõ tình hình. Anh ta chỉ thấy mặt
biển ở dưới mỗi lúc một gần hai chiếc máy bay như không thể gần hơn.
“Còn chưa đầy một trăm mét”, Jiaowen thông báo, giọng nói hơi run run.
Nếu Bạch Ưng còn hạ thấp độ cao nữa, anh ta sẽ khó có thể cất cánh trở lại.
Bạch Ưng nghe thấy ba từ “bắt được rồi”, lập tức kéo cần điều khiển. Chiếc
máy bay sắp rơi xuống mặt biển trong chốc lát quay đầu cất cánh bay lên cao.
Máy bay của Jiaowen ở gần đó cũng tăng tốc lao trên trời. Hai chiếc máy bay
đồng thời bay vút lên không trung.
Cùng lúc đó, chiếc máy bay chiến đấu Tề Mặc vừa thoát ra rơi thẳng xuống
biển và nổ tung, hoa lửa bắn tung tóe khắp nơi. Sau đó, chiếc máy bay từ từ
chìm xuống.
Khói mù bay đi hết, Ly Tâm mới mở mắt nhìn xuống dưới. Cô đột nhiên
cảm thấy kinh hoàng đến mức mặt cắt không còn một hột máu. Ở bên dưới, Tề
Mặc hơi khép mi mắt, tay hắn vẫn nắm chặt tay cô. Ly Tâm nghiến răng giữ
chắc tay Tề Mặc. Chiếc máy bay mỗi lúc một bay cao, mặt biển bên dưới xa
dần, gió một lúc một lớn, tim Ly Tâm dường như ngừng đập.
“Sợ gì chứ?”. Ba từ lạnh lùng vọng đến từ phía dưới. Biết Tề Mặc đang ra
sức nắm chặt tay mình, Ly Tâm cũng cố gắng giữ tay hắn. Ở bên dưới, thân
hình Tề Mặc lượn đi lượn lại trong không trung, cả người Ly Tâm cũng bay
theo hắn. Ly Tâm bỗng cảm thấy trời đất đảo lộn, mạng sống cô chấm dứt vào
lúc này. Ly Tâm sợ đến mức không dám ngoảnh đầu về phía Lập Hộ. Cô nhắm
tịt mắt, không thể kìm chế tiếng thét kinh hoàng.
Ở chiếc máy bay bên cạnh, Jiaowen thở phào nhẹ nhõm. Nếu Bạch Ưng
không cất cánh kịp thời, máy bay của anh ta sẽ bị ảnh hưởng bởi uy lực từ vụ nổ
chiếc máy bay chiến đấu. Đến lúc đó, không biết hậu quả sẽ nghiêm trọng đến
mức nào.
Jiaowen ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài. Anh ta chỉ thấy hai thân hình đang
đung đưa trong gió. Cảnh tượng trước mắt khiến Jiaowen bất giác thót tim.
Không phải anh ta sợ Lập Hộ hay Tề Mặc không thể giữ đối phương, mà sợ
người bị kẹp ở giữa là Ly Tâm không túm nổi Tề Mặc. Nếu bị rơi xuống từ độ
cao này, chắc chắn sẽ thịt nát xương tan.
Chiếc máy bay từ từ bay lên cao. Hai thân hình không ngừng lắc đi lắc lại.
Máy bay càng lên cao, hình ảnh đó càng khiến người chứng kiến kinh hồn khiếp
vía.
Máy bay tới một độ cao nhất định, Bạch Ưng không tiếp tục bay lên mà giữ
trạng thái thăng bằng. Người ở đằng sau Lập Hộ ra sức kéo anh ta lên máy bay.
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Lập Hộ nhanh chóng được kéo lên. Ly Tâm cũng được lôi lên máy bay. Lúc
này, cô vẫn nhắm mắt và không ngừng la hét. Người leo lên máy bay cuối cùng
là Tề Mặc. Thấy Ly Tâm vẫn nắm chặt tay hắn, mặt mũi xanh lét, hai mắt nhắm
tịt, Tề Mặc cất giọng trầm trầm: “Mở mắt ra”.
Nghe giọng nói trầm ổn của Tề Mặc, Ly Tâm mới từ từ mở mắt. Cô phát
hiện bản thân đang ngồi trên sàn máy bay, đằng trước là Lập Hộ và Bạch Ưng
tươi cười nhìn cô. Tuy nhiên Ly Tâm vẫn không thể khống chế bản thân, cô
không chịu thả tayTề Mặc, miệng vẫn tiếp tục hét lớn.
Lập Hộ nhận xét một cách chuyên nghiệp: “Cô ấy sợ hãi quá ấy mà”.
“Im lặng”. Tề Mặc cau mày nhìn Ly Tâm. Hắn giơ tay kéo mạnh Ly Tâm
đến bên cạnh, cúi đầu phủ miệng lên đôi môi đang léo nhéo kia. Tiếng kêu lập
tức im bặt, lần này thì yên tĩnh hẳn. Lập Hộ và Bạch Ưng quay sang nhìn nhau,
ánh mắt họ chứa đầy sự kinh ngạc.
Ly Tâm chớp chớp mắt, Tề Mặc mới từ từ ngẩng đầu nhìn cô. Ly Tâm cuối
cùng cũng lấy lại bình tĩnh, cô trừng mắt với Tề Mặc, nói hụt hơi: “Lần sau...có
đánh chết tôi cũng không đi theo anh”. Nói xong, Ly Tâm ngất lịm trong lòng
Tề Mặc.
Lập Hộ khẽ khàng giải thích: “Cô ấy bị kinh sợ và mệt mỏi quá độ. Nghỉ
ngơi một lúc sẽ không sao”. Hai ngày nay liên tục lâm vào hoàn cảnh ngàn cân
treo sợi tóc, điều đó vượt quá giới hạn chịu đựng của Ly Tâm. Từ trước đến nay
sống yên bình, đột nhiên liên tục gặp phải tình huống nguy hiểm, nếu là người
bình thường có khả năng sợ chết khiếp, bây giờ Ly Tâm chỉ bị ngất đi là cũng
không tồi.
Tề Mặc ôm Ly Tâm định đứng dậy, nhưng hắn lảo đảo rồi lại ngồi phịch
xuống đất. Lập Hộ và Bạch Ưng đồng thời giơ tay đỡ Tề Mặc. Lập Hộ lên
tiếng: “Chúng tôi đã cử người đi lấy thuốc giải. Lão đại yên tâm, sức khỏe của
lão đại sẽ không bị ảnh hưởng”.
Tề Mặc ở bên trong chiếc máy bay chiến đấu khá lâu. Mặc dù hắn đã bịt mũi
và bịt miệng nhưng vẫn hít phải một lượng ít khí độc. Do Tề Mặc có sức khỏe
hơn người nên bây giờ hắn chỉ cảm thấy cơ thể bải hoải rã rời.
Lập Hộ và Bạch Ưng đỡ Tề Mặc ôm Ly Tâm đứng dậy ngồi vào vị trí.
Jiaowen cất giọng đầy lo lắng: “Thế nào rồi? Anh không sao đấy chứ?”.
Tề Mặc lắc đầu, Jiaowen liền gật đầu nhẹ nhõm: “Thế thì tốt. Ly Tâm bị làm
sao vậy?”. Trước đây, chứng kiến Tề Mặc có thái độ đặc biệt với Ly Tâm nên
Jiaowen tỏ ra hiếu kỳ. Sau sự việc xảy ra ngày hôm nay, anh ta đã có cái nhìn
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khác hoàn toàn về Ly Tâm. Bây giờ lại thấy Ly Tâm mặt trắng bệch nằm trong
lòng Tề Mặc, Jiaowen mới lên tiếng hỏi thăm.
“Không sao cả”. Tề Mặc cúi đầu nhìn Ly Tâm đang nằm ngủ trong lòng hắn,
tay cô vẫn nắm chặt tay hắn. Tề Mặc quay mặt Ly Tâm úp vào ngực mình, để
người khác không nhìn thấy cô.
Jiaowen thấy vậy nở nụ cười gian tà. Hệ thống thông tin trước mặt đột nhiên
phát ra tiếng nói của Hoàng Ưng: “Lão đại, Jiaowen lão đại. Hai người đang ở
đâu?”. Hoàng Ưng vừa hạ cánh xuống đất an toàn, thấy máy bay của Tề Mặc và
Jiaowen biến mất, anh ta liền kết nối liên lạc.
Bạch Ưng trả lời: “Ở đằng sau. Chúng tôi sẽ tới ngay. Tình hình thế nào rồi”.
Vừa nói, Bạch Ưng vừa điều khiển máy bay tăng tốc về phía trước.
Hoàng Ưng liền thông báo tình hình: “Mười hai chiếc máy bay vận chuyển
chúng ta đã khống chế được chín chiếc. Còn sáu máy bay chiến đấu...sao lại
thiếu mất một chiếc?”. Hoàng Ưng đến lúc này mới phát hiện ra điều bất
thường.
“Một chiếc bị hủy rồi”. Bạch Ưng nói nhỏ. Tề Mặc do bị nhiễm độc nên
không thể nói chuyện, vì vậy Bạch Ưng thay mặt hắn lên tiếng.
Hoàng Ưng liền tiếp lời: “Chúng ta đã khống chế bốn trên năm chiếc máy
bay chiến đấu”.
Jiaowen gật đầu: “Mau đẩy nhanh tốc độ giải quyết đối thủ”.
Hoàng Ưng hơi do dự: “Lão đại, chúng ta đã tiến sát đến biên giới Australia.
Hệ thống rada báo hiệu có ba chiếc máy bay đang bay về phía chúng ta. Họ
muốn nói chuyện với chúng ta”.
Đám Tề Mặc và Jiaowen nghe nói liền đoán ngay ra người nhận hàng đã tới.
Do bọn họ vẫn ở tít phía sau nên hệ thống rada không bắt được tín hiệu.
Jiaowen liền gật đầu: “Nối máy đi”.
“Các người là ai?” Hoàng Ưng vừa kết nối hệ thống liên lạc, đối phương đã
lên tiếng hỏi.
Jiaowen đáp lời: “Anh là ai?”
“Các anh đang động đến hàng của tôi”. Một giọng nói lạnh lùng truyền qua
hệ thống thông tin. Rõ ràng đối phương đã liên lạc với chiếc máy bay chưa bị
người của Tề Mặc khống chế nên nắm rõ tình hình.
Jiaowen cười nhếch mép: “Sai rồi. Chúng tôi chỉ lấy lại hàng của chúng tôi”.
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“Ý anh là gì?”
Jiaowen gõ gõ ngón tay lên bàn điều khiển, trả lời lãnh đạm: “Là vậy đó.
Các anh khi đã đặt mua hàng, chắc cũng nắm rõ quy tắc trong nghề. Hàng chưa
đến tay các anh thì không phải thuộc về các anh. Còn các anh và bên bán có
quan hệ gì? Đó không phải là việc của chúng tôi. Ai nhận tiền hàng của các anh,
các anh hãy đi tìm người đó tính sổ”. Jiaowen vừa nói dứt lời, ba chiếc máy bay
xuất hiện trên màn hình rada.
Đối phương không che dấu sự phẫn nộ: “Các anh có vấn đề gì với bên bán
thì tự đi mà giải quyết, tại sao động đến lô hàng này? Rốt cuộc các anh có mục
đích gì? Mau nói thật, các anh là ai? Nếu không nói đừng trách chúng tôi không
khách khí”.
Jiaowen nghe xong liền cười ha hả. Bọn họ dám nói không khách khí. Để
xem ai không khách khí với ai.
“Chính bên bán của các anh đã động đến hàng của tôi trước. Lô hàng này là
của tôi”. Một giọng nói lạnh lùng đột ngột vang lên. Tề Mặc mở miệng, Jiaowen
thấy vậy lặng thinh.
“Hàng của anh? Các anh rốt cuộc là ai?”. Đối phương có vẻ mất kiên nhẫn.
“Tề Mặc”. Tề Mặc bình thản trả lời, nhưng đủ khiến đối phương hỗn loạn.
Thông qua hệ thống liên lạc có thể nghe thấy tạp âm rè rè và hỗn loạn của đối
phương.
“Tề lão đại”. Một lúc sau, đối phương mới lên tiếng: “Tề lão đại, hóa ra là
anh. Chúng tôi có thể tin lời anh. Nhưng bây giờ chúng tôi cần gấp lô hàng này.
Hơn nữa hàng cũng đã tới đây, anh có thể bán lại cho chúng tôi? Về giá cả
chúng ta có thể thương lượng”.
Tề Mặc nói từ tốn: “Các anh cũng biết đây là lô vũ khí có trị giá lớn, nhất
định phải đặt hàng chúng tôi mới sản xuất. Bây giờ bán cho các anh, chúng tôi
sẽ ăn nói thế nào với bên mua của chúng tôi”.
Đối phương trầm mặc một hồi. Họ tất nhiên cũng hiểu đạo lý này. Một lượng
ít vũ khí có thể mua bán bất cứ lúc nào, nhưng lô hàng có trị giá lớn, nhất định
phải ký hợp đồng mua hàng nhà sản xuất mới tiến hành sản xuất. Những người
hoạt động trong giới buôn bán vũ khí đều nắm rõ quy tắc này.
Không thấy đối phương lên tiếng, Tề Mặc lại mở miệng: “Một khi bên bán
của các anh nhận đơn đặt hàng, chắc chắn họ sẽ sản xuất cho các anh. Lô hàng
này tôi sẽ đem đi. Nếu các anh không hài lòng với bên bán của các anh, các anh
có thể hủy hợp đồng, lần sau tìm đến chúng tôi”.
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Jiaowen nghe xong liền quay sang cười với Tề Mặc. Anh ta biết Tề Mặc
đang phá hoại chủ ý của đối phương. Một lô hàng lớn như vậy ngoài Lam Bang
không ai dám nhận. Trong giới buôn bán vũ khí, hai bên mua bán tương đối cố
định. Nếu một thế lực có khả năng đặt mua một lô vũ khí lớn đến như vậy mà
quay lưng lại với Lam Bang, chắc chắn sẽ có lợi cho Tề Mặc. Jiaowen mỉm
cười nói chêm vào: “Tôi có thể vận chuyển hàng giúp các anh. Tôi tin hàng
trong tay tôi sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì. À, quên mất không giới thiệu, tôi
tên là Jiaowen”.
Đối phương lại trầm mặc hồi lâu. Sau đó, vẫn là giọng nói lạnh lùng: “Có cơ
hội chúng tôi sẽ liên lạc với hai vị lão đại”. Nói xong, ba chiếc máy bay liền
quay đầu bay đi mất.
“Mau dừng lại, hãy cho biết danh tính. Nếu không chúng tôi sẽ coi là kẻ địch
xâm nhập lãnh thổ và sẽ nổ súng bắn rơi”. Tề Mặc và Jiaowen còn chưa lên
tiếng trả lời bên kia, một giọng nói uy nghiêm đột nhiên truyền qua hệ thống
thông tin.

Chương 62
Tìm Lại Tất Cả

J

iaowen trầm mặt nói nhỏ: “Là Hải quan phòng không cảnh giới”.

Tề Mặc ra lệnh cho Hoàng Ưng: “Tăng nhanh tốc độ, cần giải quyết bên
ngoài phạm vi an toàn của họ”. Hoàng Ưng vâng dạ rồi lập tức truyền lệnh cho
thuộc hạ.
Mặc dù đám Tề Mặc có mối quan hệ với một số quan chức cấp cao như Bộ
trưởng quốc phòng nhưng không có nghĩa quen biết tất cả mọi người. Bộ phận
Hải quan phòng không tuy thuộc Bộ quốc phòng nhưng một khi anh công khai
đột nhập vào lãnh hải của họ, họ có quyền tiêu diệt anh trước báo cáo sau. Hơn
nữa, dù Bộ quốc phòng nhận được tin, họ cũng không trực tiếp can thiệp. Có
những sự việc xảy ra trên lãnh thổ của bọn họ không thể công khai thảo luận.
“Rốt cuộc các anh là ai? Nếu còn không khai báo danh tính, chúng tôi sẽ lập
tức nổ súng”. Giọng nói uy nghiêm không khoan nhượng truyền qua hệ thống
liên lạc khiến Tề Mặc và Jiaowen bất giác nhíu mày.
Tín hiệu rada đột nhiên rung nhẹ. Đám Tề Mặc nhìn xuống màn hình hiển thị
rada. Hệ thống phòng không bên dưới đã bắt đầu khởi động, đầu pháo tập trung
về hướng này. Trên mặt biển, tàu tuần tra lao về phía bọn họ, bộ phận nhắm bắn
trên quân hạm hướng về đội máy bay đang tiến gần đến lãnh thổ Australia.
www.vuilen.com

223

Tác Giả: Chu Ngọc

Người Dịch: Greenrosetq

ĐẠO TÌNH

“Nhanh lên”. Jiaowen lên tiếng thúc giục. Còn lại hai chiếc máy bay vẫn
chưa giải quyết xong, những máy bay khác đã bị khống chế đều giảm tốc độ tối
đa, gần như giữ nguyên vị trí. Chỉ có hai chiếc máy bay vẫn không ngừng tiến
về phía trước.
“Cảnh cáo, cảnh cáo. Có vật nguy hiểm tiến lại gần, có vật nguy hiểm tiến
đến”. Bộ phận tự động dò tìm và máy quét trên máy bay Hoàng Ưng liên tục
đưa ra thông báo. Đám Tề Mặc và Jiaowen đều nghe rõ qua hệ thống thông tin.
“Lái qua bên đó”. Jiaowen đột nhiên ra lệnh. Chiếc máy bay của Jiaowen
vốn đang dừng trên không trung phía sau lập tức tăng tốc, lao đến chiếc máy
bay chở hàng bay đầu tiên. Jiaowen cầm khẩu súng bắn tỉa loại hình mới nhất,
chĩa ra ngoài cửa sổ nhắm thẳng vào cơ trưởng trên chiếc máy bay chở hàng
đang hỗn loạn.
Pằng, một tiếng nổ nhẹ vang lên. Loạt đạn từ khẩu súng của Jiaowen bay
xuyên qua cửa sổ làm bằng chất liệu đặc biệt trúng đầu tên cơ trưởng. Chiếc
máy bay chở hàng không người điều khiển khựng lại rồi nhanh chóng rơi xuống
dưới.
“Lão đại, khống chế thành công”. Chiếc máy bay đang rơi đột nhiên giữ
thăng bằng rồi lại cất đầu bay lên cao, Jiaowen biết người của anh ta đã khống
chế được chiếc máy bay chở hàng anh ta vừa ra tay.
“Toàn bộ máy bay chở hàng quay đầu”. Jiaowen truyền lệnh qua hệ thống
liên lạc nội bộ. Máy bay của anh ta cũng quay về khu vực an toàn.
“Chúng tôi cảnh cáo lần cuối, chúng tôi cảnh cáo lần cuối”. Hải quan cảnh
giới ở bên dưới cũng nhận thấy, đội máy bay trên bầu trời đang tấn công lẫn
nhau. Họ không hiểu chuyện gì xảy ra, đành lên tiếng cảnh cáo.
“Lui lại”. Tề Mặc cất giọng lạnh lùng, Những chiếc máy bay chở hàng được
khống chế đã quay về điểm tập kết, nơi Hồng Ưng chờ sẵn để chuẩn bị đưa đi
Trung Đông. Trên không trung chỉ còn lại máy bay chiến đấu, đặc biệt chiếc
cuối cùng vẫn tiếp tục lao về phía trước.
“Thông báo cho Hắc Ưng, đi tổng bộ điều một chiếc máy bay chiến đấu loại
hình mới nhất, gặp nhau ở Trung Á”. Tề Mặc vừa theo dõi tình hình, vừa ra lệnh
cho Bạch Ưng. May mà lúc sản xuất, người của hắn chế tạo thêm một chiếc
máy bay nên bây giờ mới có thể bù vào chiếc bị nổ tung. Hắn không thể hủy
thêm chiếc máy bay nào vì trong tay hắn không còn hàng tồn. Đây cũng là
nguyên nhân khiến Tề Mặc chưa thể bỏ đi.
Lô máy bay chiến đấu này vừa đắt tiền vừa có yêu cầu rất cao nên chỉ sản
xuất theo đơn đặt hàng. Tề gia thừa tiền sẵn của nên gặp những lô hàng có giá
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trị, họ thường sản xuất thêm để tự sử dụng. Do đó, một chiếc máy bay bị hủy
cũng không sao, nhưng không thể nhiều hơn.
“Chuẩn bị bắn”. Một mệnh lệnh lạnh lùng vang lên, Tề Mặc nhíu chặt đôi
lông mày. Đội máy bay của hắn nằm ngoài khu vực an toàn thì không sao,
nhưng chiếc máy bay chiến đấu kia đã lọt vào phạm vi tập kích.
Một đường màu trắng mắt thường không nhìn thấy bay thẳng lên không
trung về phía đội máy bay. Hệ thống rada phát hiện bị tập kích liền rung nhẹ.
Một tiếng nổ lớn vang lên trong không trung. Chiếc máy bay của Hoàng Ưng ở
phía trước kịp thời phát hiện điều bất thường liền phóng một quả tên lửa vào
đạn pháo đang bay từ mặt đất, chặn đứng hiểm nguy ngay tức thì.
Hoa lửa thắp sáng không gian, những tín hiệu lấm chấm như các vì sao phủ
kín màn hình rada. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, sắc mặt của Tề Mặc và
Jiaowen trở nên rất khó coi. Họ biết hành động đáp trả cuộc tấn công của hệ
thống phòng vệ Australia vừa rồi là một hành vi khiêu khích. Lúc này, hệ thống
pháo phòng không ở bên dưới đã khởi động, các loại máy bay chuẩn bị cất cánh.
Phía Australia coi tất cả máy bay đang lượn lờ trên không trung là kẻ thù của
họ.
“Tôi cho các anh mười giây. Nếu giải quyết không xong, tôi sẽ bắn tên lửa
tiêu diệt các anh”. Tề Mặc cất giọng bá đạo, gửi thông điệp cuối cùng đến người
của Jiaowen đang ở trên chiếc máy bay chiến đấu chưa khống chế thành công.
“Tề... anh...”. Jiaowen biết trong tay Tề Mặc không còn hàng dự trữ, lập tức
hét lên ngăn cản. Nhưng chứng kiến vẻ mặt băng giá như không thể lạnh hơn
của Tề Mặc, Jiaowen nuốt những lời còn lại. Lúc này, tốt nhất không nên nghi
ngờ quyết định của Tề Mặc. Hắn dám ra lệnh hủy chiếc máy bay chiến đấu, tức
là hắn đã có cách giải quyết hậu sự.
“Sáu giây, năm giây, bốn giây...”. Tề Mặc chậm rãi đếm ngược, tất cả mọi
người không nhúc nhích, chỉ căng mắt chăm chú theo dõi chiếc máy bay chiến
đấu lắc đi lắc lại ở phía trước.
“Đối phương đã cất cánh rồi”. Bạch Ưng nãy giờ quan sát phản ứng của Hải
quan Australia, quay lại báo cáo với Tề Mặc.
“Chuẩn bị quay về”. Tề Mặc ra lệnh, tất cả những chiếc máy bay đã quay
đầu nhưng vẫn đang tạm dừng trên không trung lập tức tăng tốc sau khi có lệnh
của Tề Mặc.
“Còn ba giây nữa, chiếc máy bay chiến đấu sẽ tiến vào tầm bắn của đối
phương”. Jiaowen lên tiếng, gương mặt anh ta căng thẳng vô cùng.
“Hai giây, một giây. Chuẩn bị...”
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“Đã khống chế được rồi, chúng tôi sẽ quay về ngay”. Đúng lúc Tề Mặc đặt
tay lên phím bắn tên lửa, hệ thống liên lạc đột nhiên truyền đến tiếng nói gấp
gáp và hơi thở hổn hển. Chiếc máy bay chiến đấu phía trước đã quay đầu, bay
theo của Tề Mặc.
“Quay về”. Tề Mặc nói lạnh lùng.
Trong chốc lát, tất cả máy bay trên không trung lao nhanh về hướng ngược
với đất Australia. Cũng vào lúc này, hệ thống phòng không Australia đang đếm
tới giây cuối cùng để bắn pháo. Những người dưới mặt đất sững sờ khi thấy đội
máy bay xâm nhập trên bầu trời đột ngột quay đầu bay đi mất.
“Đuổi...”. Hải quan Australia còn chưa kịp ra lệnh, họ bỗng nhận được mệnh
lệnh từ Bộ quốc phòng và Cục an ninh quốc gia, yêu cầu họ rút quân ngay lập
tức. Vì vậy, họ chỉ còn cách khoanh tay đứng nhìn đội máy bay không rõ tung
tích, đến bất thường, rồi đột nhiên biến mất.
Trên máy bay, Tề Mặc tựa người vào thành ghế phía sau, tay vẫn ôm chặt Ly
Tâm. Hắn từ từ nhắm mắt, cảm nhận thấy trên đùi ướt rượt. Quần âu đen của
hắn ướt đẫm, từng giọt từng giọt chảy xuống sàn máy bay.
“Lão đại, chân lão đại...”
“Lão đại bị thương rồi”.
Tề Mặc lịm đi trong tiếng thét hỗn loạn. Lúc nhảy xuống chiếc máy bay
chiến đấu, một viên đạn đã găm vào đùi hắn. Bao nhiêu năm không bị thương,
hôm nay đúng là dịp hiếm có.


 

T

rong tòa lâu đài của Jiaowen ở Italy. Ly Tâm chống tay lên cằm nhìn Tề

Mặc đang nằm ngủ trên chiếc giường lớn. Cô thật sự không bao giờ nghĩ đến
chuyện hắn bị thương. Sau một loạt hành động của ngày hôm qua, Ly Tâm đánh
giá Tề Mặc không phải người bình thường. Nếu trên thế giới này tồn tại siêu
nhân, Ly Tâm tin chắc Tề Mặc là một trong những người đó. Thế mà giờ đây
siêu nhân lại bị thương. Dù chỉ là một viên đạn găm vào đùi nhưng cũng đủ
khiến Ly Tâm cảm thấy không thể tin nổi.
Ly Tâm vặn đi vặn lại cổ đã bị cứng đờ. Cô tỉnh giấc sau khi máy bay về đến
Italy. Vừa mở mắt, Ly Tâm liền chứng kiến cảnh Lập Hộ đang gắp viên đạn
trên đùi Tề Mặc và cho hắn uống thuốc giải độc tố số không năm. Tề Mặc vẫn
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giữ bộ mặt bình thản như thường lệ, đến lông mày của hắn cũng không động
đậy. Ly Tâm không thể không khâm phục sức chịu đựng của Tề Mặc.
Cúi xuống thấy Tề Mặc nắm chặt tay mình, Ly Tâm bất giác vuốt mũi. Đến
khi tỉnh dậy, Ly Tâm vẫn nắm tay Tề Mặc. Do đó cô không thể không thừa
nhận, Tề Mặc nắm tay cô cũng chẳng có gì là sai. Bàn tay to lớn của hắn bóp
chặt tay cô, đến mức Ly Tâm cảm thấy rất mệt. Cô không thể động đậy, cũng
không thể đi chỗ khác, toàn thân cứng đờ.
“Đây là thuốc giải, cô mau cho lão đại uống đi”. Lập Hộ lên tiếng phá vỡ
không khí yên tĩnh. Ly Tâm chưa kịp quay lại, thuốc giải đã được đưa vào tay
cô.
“Sao vẫn phải uống?”. Nhìn lọ thuốc nước trong tay, Ly Tâm hơi nhíu mày.
Tề Mặc mỗi tiếng uống một lần, đã sáu tiếng trôi qua rồi, hắn vẫn tiếp tục uống
sao?
Lập Hộ vừa kiểm tra vết thương của Tề Mặc vừa giải thích: “Bởi vì lão đại
hít một lượng không nhỏ độc tố số không năm, vì vậy cần mỗi tiếng đồng hồ
uống thuốc một lần. Uống liền tám tiếng mới có thể hoàn toàn loại bỏ độc tố
khỏi cơ thể”.
Ly Tâm nhăn mặt, nhìn Tề Mặc đang ngủ say lại nhìn xuống lọ thuốc. Cô
đột nhiên lên tiếng: “Lô hàng thế nào rồi?” Cô gần như đánh cược cả mạng sống
để lấy lại đống vũ khí đó, dù sao cũng nên tỏ ra quan tâm một chút.
Lập Hộ mỉm cười: “Jiaowen lão đại đích thân đưa hàng đi Trung Đông rồi.
Nếu còn xảy ra vấn đề gì nữa, không cần cô ra oai, đến lúc đó lão đại sẽ giải
quyết anh ta”. Nói xong Lập Hộ dọn số thuốc thừa rồi đi ra ngoài.
Ly Tâm gật đầu. Thảo nào chẳng thấy bóng dáng Jiaowen, hóa ra anh ta đi
thẳng đến Trung Đông. Tốt nhất anh ta đừng để xảy ra chuyện gì. Nếu lại có
chuyện cần tìm đến Tề Mặc, rồi cô lại bị đưa vào chỗ chết. Đến lúc đó không
cần Tề Mặc động thủ, cô cũng sẽ xơi tái Jiaowen trước.
Thấy Tề Mặc vẫn ngủ say sưa, Ly Tâm nhún vai. Sao Lập Hộ lại bắt cô cho
Tề Mặc uống thuốc nữa, người bác sỹ là anh ta không biết tồn tại để làm gì.
Nghĩ thì nghĩ vậy, Ly Tâm vẫn rút ống hút nhựa ở bên cạnh đưa vào miệng Tề
Mặc. Cô đổ thuốc nước vào ống hút rồi cúi đầu ngậm một đầu ống thổi thuốc
vào miệng Tề Mặc.
Độc tố số không năm có tác dụng phá hoạt thần kinh con người. Lượng độc
tố lọt vào cơ thể Tề Mặc sau khi phát tán không đến nỗi khiến hắn mất mạng
nhưng cũng đủ khiến hắn lịm đi. Lần đầu tiên Ly Tâm cho Tề Mặc uống thuốc,
cô không biết làm thế nào để cạy miệng hắn. Cuối cùng, Ly Tâm đành phải tìm
ống hút nhét vào mồm hắn. Lúc đó Lập Hộ đứng bên cạnh còn cười ngoác
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miệng: “Tôi tưởng cô sẽ cho lão đại uống thuốc thuốc bằng phương pháp hô hấp
nhân tạo”.
Ly Tâm liếc Lập Hộ đầy khinh bỉ. Bây giờ là thế kỷ hai mươi mốt, thứ gì
chẳng có. Nhân loại phát triển đến ngày hôm nay, hơn động vật cao cấp khác ở
chỗ biết sử dụng công cụ. Nếu việc cỏn con này cũng phải dùng đến cơ thể,
nhân loại trở về thời kỳ vượn người mất.
Nghĩ đến đây, Ly Tâm lại thấy khinh thường Lập Hộ. Tề Mặc đột ngột mở to
hai mắt, khiến Ly Tâm liền bị mắc nghẹn ở cổ họng. Cô ngậm thuốc của Tề
Mặc, nhổ ra không được, nuốt vào cũng không xong.
Tề Mặc đảo mắt nhìn Ly Tâm. Hắn ném chiếc ống hút nối giữa miệng hai
người sang một bên rồi giơ tay kéo mạnh gáy Ly Tâm xuống và phủ miệng lên
đôi môi đỏ mọng của cô.
Ly Tâm ngây người. Cô còn chưa kịp phản ứng, thuốc trong miệng đã bị Tề
Mặc mút hết. Sau khi hút hết thuốc trong miệng Ly Tâm, Tề Mặc nhấc cổ Ly
Tâm lên cao một chút.
Ly Tâm cau mày. Đây là nụ hôn đầu của cô. À quên... không đúng, nụ hôn
đầu đã bị Tề Mặc cướp mất lúc ở trên máy bay. Nếu nói chuyện này với Tề
Mặc, chắc chắn cô sẽ bị hắn ném bay đi. Dù sao Tề Mặc cũng không phải loại
người hạ lưu, về điểm này Ly Tâm rõ hơn ai hết.
“Bỏ tôi ra”. Ly Tâm bị Tề Mặc xách cổ áo treo trên đầu hắn. Cô nghiến răng
hét lớn. Lần này đúng là cô đã cứu hắn, cô có quyền hung hăng một tý.
Tề Mặc không thay đổi sắc mặt. Hắn ấn đầu Ly Tâm xuống, khiến cô nằm đè
lên ngực hắn. Tề Mặc liền ôm chặt Ly Tâm vào lòng.
“Bỏ tôi ra, tôi không muốn ngủ”. Ly Tâm ngủ liên tục hơn một ngày, bây giờ
cô tỉnh táo hơn lúc nào hết, cô không buồn ngủ chút nào. Bị Tề Mặc ôm chặt,
Ly Tâm bất giác giãy giụa, miệng la hét lớn tiếng.
“Tôi không hỏi cô”. Giọng nói lạnh lùng của Tề Mặc vang bên tai Ly Tâm.
Ly Tâm lập tức ngậm miệng, ngẩng cổ nhìn ngược lên cằm Tề Mặc. Ly Tâm
than trời, sao cô có thể quên bản tính độc tôn của hắn, hắn nghĩ đến cô mới là
chuyện lạ.
Nằm trên ngực Tề Mặc, cảm nhận bàn tay của hắn đang vuốt tóc cô, vừa
theo một quy luật vừa dịu dàng. Tuy so với người khác vẫn là nặng tay, nhưng
đối với một người có sức mạnh như Tề Mặc, đây tuyệt đối là động tác dịu dàng.
Nghe nhịp tim đập bình ổn trong lồng ngực Tề Mặc, cảm nhận được cơ bắp rắn
chắc của hắn, Ly Tâm bất giác bị thu hút. Cô vô ý thức sờ tay lên bộ ngực trần
của Tề Mặc. Cảm nhận được sức mạnh từ bắp thịt rắn chắc như pho tượng
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đồng, Ly Tâm có chút cảm khái. Làm thế nào mới có thể tạo ra một thân hình
cường tráng như Tề Mặc, nếu cô cũng có thì tốt quá. Đến lúc đó cô sẽ chẳng sợ
Tề Mặc, mà sẽ dùng nắm đấm đấu trực tiếp đấu với hắn, xem ai sợ ai.
“Cô muốn thưởng gì?” Tề Mặc đột ngột lên tiếng. Ly Tâm đang nằm trên
ngực Tề Mặc sững người trong giây lát. Hiếm có dịp Tề Mặc chủ động nhắc đến
chuyện thưởng cho cô, Ly Tâm liền ngẩng đầu nhìn cằm hắn, miệng cười hỉ hả:
“Anh biết rồi còn gì? Lần này chắc anh có thành ý đấy chứ?”
Trước đó, Tề Mặc nói Ly Tâm chỉ tình cờ cứu hắn nên không tính công lao.
Lần này tuy Ly Tâm bị Lập Hộ đẩy xuống dưới chứ không phải cô tự nguyện
nhưng trên thực tế, cô cũng hơi hơi muốn cứu hắn. Hơn nữa, tình huống lần này
vô cùng nguy hiểm nên coi như cô lập công lớn.
“Đổi thứ khác”. Vẫn là ngữ khí lãnh đạm của Tề Mặc.
Ly Tâm nhìn Tề Mặc bằng ánh mắt đầy thất vọng. Cô chỉ có một nguyện
vọng là tìm hiểu tung tích của Tùy Tâm, tại sao lần nào cô cũng phải thương
lượng với hắn. Ly Tâm không che dấu sự phẫn nộ: “Tại sao? Lẽ nào mạng sống
của anh không đủ để đổi lấy tung tích của Tùy Tâm?”
Tề Mặc lên tiếng: “Chỉ vì tung tích của cô ta, cô mới bán mạng cứu tôi?”.
Giọng nói hắn hạ xuống mức không độ.
Ly Tâm sờ mũi: “Cũng không hẳn như vậy. Ở vào hoàn cảnh đó nếu tôi có
thể cứu, tôi sẽ không quản ngại. Tôi đâu có thời gian nghĩ ngợi nhiều. Tề lão
đại, anh rộng lượng tha cho Tùy Tâm có được không?”. Ly Tâm giở chiêu nũng
nịu, nhưng không biết có tác dụng với Tề Mặc.
Tề Mặc có thể nhận thấy những lời nói của Ly Tâm là thật lòng. Hắn vỗ nhẹ
lên đầu Ly Tâm, ngữ khí đỡ băng giá hẳn: “Tôi có thể hứa sẽ không lấy mạng
cô ta”.

Chương 63
Uyên Ương Hí Thủy (Tắm Uyên Ương)

N

ghe Tề Mặc nói vậy, Ly Tâm không dấu vẻ vui mừng. Cô định nhoài

người lên trên để đối diện với Tề Mặc nói chuyện nhưng bị hắn giữ chặt ở trên
ngực. Ly Tâm lườm Tề Mặc: “Anh không được hành hạ chị ấy”. Cô không
muốn Tùy Tâm rơi vào hoàn cảnh tội chết có thể miễn, tội sống không tha.
“Chờ xem biểu hiện của cô thế nào”. Tề Mặc trả lời lãnh đạm.
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Ly Tâm thầm rủa Tề Mặc trong lòng. Trong khi đó, cô ngẩng đầu nở nụ cười
rạng rỡ khiến gương mặt cô sáng bừng. Ly Tâm cười nói với Tề Mặc: “Tôi sẽ là
một người hầu tốt của lão đại”.
Tề Mặc lạnh lùng hừm một tiếng rồi xoay người nằm nghiêng, giữ chặt Ly
Tâm trong lòng: “Ngủ thêm đi”.
Ly Tâm bất giác cau mày. Lúc này, cô nằm đối diện với Tề Mặc, hắn đã
nhắm mắt ngủ. Ly Tâm chớp chớp mắt, ngủ thì ngủ, Tề Mặc là lão đại, còn cô
là người hầu của hắn nên chỉ có thể tuân lệnh.
Một đêm trôi qua rất nhanh. Ánh nắng ban mai chiếu qua cửa sổ vào trong
phòng. Bị ánh sáng chiếu vào mặt, Ly Tâm liền mở mắt, vươn vai.
“Lão đại, đến giờ thay thuốc rồi”. Lập Hộ gõ cửa cộc cộc và lên tiếng.
“Vào đi”. Tề Mặc nói lạnh lùng. Ly Tâm quay đầu thấy Tề Mặc đang ngồi
bên bàn sách cách giường cô không xa, hắn đang chăm chú xem thứ gì đó.
“Lão đại, vết thương...”.
“Lại đây”. Lập Hộ chưa nói hết câu, Tề Mặc đột ngột lên tiếng mà không hề
quay đầu. Ly Tâm bất giác sờ trán, hắn vừa gọi cô?
“Cô làm đi”. Vẫn là giọng nói lãnh đạm của Tề Mặc. Ly Tâm nhìn khay vải
băng, kéo và thuốc trên tay Lập Hộ. Tề Mặc ra lệnh cô thay thuốc cho hắn sao?
Lập Hộ nghe vậy liền cười híp mắt với Ly Tâm. Anh ta tự giác đưa khay đồ
cho cô và tỏ ra nghiêm túc: “Tôi giao lão đại cho cô đấy”. Nói xong, Lập Hộ
liền đi lùi ra phía sau rồi nhanh chóng mất hút.
Tề Mặc đứng dậy ngồi lên giường, hắn bình thản nhìn Ly Tâm đang đứng
chết lặng một chỗ. Ly Tâm nhăn nhó nói với Tề Mặc: “Tề lão đại, tôi không
thạo công việc này. Nếu làm đau anh, anh cũng đừng trách tôi đấy”. Nói xong
cô liền mỉm cười đi đến bên Tề Mặc.
Có câu “Ba mươi năm ở phía đông Hoàng hà, ba mươi năm ở phía tây
Hoàng Hà” (một câu trong “Nho lâm ngoại sử”, ý nói sông Hoàng Hà thường
đổi dòng, nơi vốn ở phía Đông sau khi đổi dòng biến thành phía Tây), chuyện
đời thay đổi trong chớp mắt. Ly Tâm mới bị Tề Mặc dày vò vài hôm trước, bây
giờ cô đã có cơ hội báo thù. Lần này, cô có thể quang minh chính đại ra tay, cả
thù cũ thù mới trả cho hắn một lượt.
Tề Mặc cau mày giục: “Nhanh lên”.
Ly Tâm liền gật đầu: “Ok, tôi sẽ làm ngay”. Vừa nói cô vừa bước nhanh tới.
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Tề Mặc ngồi im trên giường, hắn không hề có ý tự cởi quần để Ly Tâm thay
thuốc. Ly Tâm lườm hắn, đúng là lão đại có khác. Cô đặt khay thuốc và với tay
cởi dây đai quần hắn.
Vết thương của Tề Mặc nằm ở đùi phải. Ly Tâm từ từ tụt quần Tề Mặc.
Thấy vết máu đọng xung quanh lớp vải băng, Ly Tâm cúi đầu nhếch mép cười
và bắt đầu xử lý vết thương.
“Tôi xin lỗi, Tề lão đại, tay nghề của tôi kém lắm”. Đang ấn ấn vào vết
thương, Ly Tâm cảm thấy cơ bắp dưới tay cô rung nhẹ. Ly Tâm vội vàng nói lời
xin lỗi, bàn tay cô vẫn giữ nguyên một chỗ.
“Chảy máu rồi. Lão đại, anh cố chịu đựng nhé”.
“Tôi xin lỗi...”
“A... xin lỗi anh”.
Trong căn phòng rộng ngoài tiếng kêu của Ly Tâm, không có bất cứ một
tiếng động nào khác.
Một lúc sau, Ly Tâm ngẩng đầu nhìn Tề Mặc: “Sao lại như vậy? Tôi phải
băng bó thế nào đây?”. Vết thương vốn đã khép miệng, bị Ly Tâm vần vò một
hồi, bây giờ không ngừng rỉ máu. Dù Ly Tâm xử lý kiểu gì, máu từ vết thương
vẫn cứ tuôn ra, chảy xuống đùi Tề Mặc và nhuốm đỏ hai bàn tay Ly Tâm.
Tề Mặc lạnh lùng nhìn Ly Tâm: “Giỡn đủ chưa?”. Nghe Tề Mặc nói vậy, Ly
Tâm bất giác đỏ mặt. Tề Mặc không ngăn cản hành động của cô, Ly Tâm còn
tưởng hắn tin cô thật sự không thạo việc xử lý vết thương. Ai ngờ Tề Mặc đã
nhìn ra ý đồ của cô. Bị Tề Mặc hỏi câu đó, Ly Tâm không biết trả lời thế nào.
Dù sao hắn cũng hại cô nằm trên giường mất mấy ngày, khiến cô đau đớn lâu
như vậy. Nhưng có lẽ... Tề Mặc cũng không phải cố ý.
“Tôi đi gọi Lập Hộ”. Ly Tâm cắn môi, quay người đi ra ngoài. Cô chỉ là
muốn khiến Tề Mặc chịu khổ giống như cô chứ không có mục đích nào khác.
Nhưng nếu để Tề Mặc mất nhiều máu, không biết hậu quả sẽ như thế nào.
Từ nhỏ, Ly Tâm toàn tự mình băng bó vết thương. Mặc dù không phải bị đạn
bắn nhưng cũng là vết thương tóe máu. Hành động vừa rồi của cô nằm trong
tầm kiểm soát, cùng lắm chỉ mất tý máu. Nhưng không hiểu tại sao vết thương
của Tề Mặc chảy nhiều máu như vậy. Ly Tâm chưa gặp tình huống tương tự
nên hơi hoảng loạn.
“Lại đây”. Thấy Ly Tâm quay người bước đi, Tề Mặc cất giọng lạnh lùng:
“Việc cỏn con này còn xử lý không xong, cô có tư cách gì làm người của tôi?
Lại đây giải quyết đi”.
www.vuilen.com

231

Tác Giả: Chu Ngọc

Người Dịch: Greenrosetq

ĐẠO TÌNH

Nhìn vẻ kiên định trong ánh mắt Tề Mặc, Ly Tâm bất giác cắn môi rồi quay
lại ngồi xuống bên cạnh Tề Mặc. Cô nói khẽ: “Tôi không biết thật đấy. Anh hãy
dạy tôi”. Cô thật sự không biết cách xử lý vết thương kỳ lạ này.
“Viên đạn m16 có lực rất mạnh, lại tự động phát nổ khi gặp cản trở nên càng
gia tăng phạm vi bị thương”. Tề Mặc cúi đầu nhìn Ly Tâm đang nỗ lực cầm
máu. Hắn nói bình thản như không phải hắn là người bị thương: “Vết thương ở
bề mặt da rất nhỏ, nhưng bên trong càng sâu hơn. Khi bị vần vò, vết thương sẽ
không ngừng lan rộng và chảy máu”.
Nghe Tề Mặc giải thích, Ly Tâm nghiến răng nghiến lợi, đôi bàn tay cô
nhanh chóng băng bó vết thương theo cách đặc biệt của cô.
Sau một hồi, vết thương trên đùi Tề Mặc cuối cùng cũng cầm máu. Hai bàn
tay Ly Tâm nhuộm một màu đỏ đáng sợ. Cô lau tay rồi đứng dậy nhìn Tề Mặc:
“Xin lỗi, Tề lão đại”.
Tề Mặc nói lãnh đạm: “Hủy bỏ công lao của cô lần này”.
Ly Tâm sa sầm mặt. Thảo nào Tề Mặc để yên khi cô giở trò trên vết thương
của hắn. Với tính cách của Tề Mặc, hắn không đánh cô một trận rồi ném cô ra
ngoài mà để mặc cô giày vò vết thương thì đúng là chuyện lạ. Hóa ra Tề Mặc
muốn khấu trừ công lao của cô. Tề Mặc ác thật, chiêu này còn tàn nhẫn hơn
việc đánh đòn hoặc ném Ly Tâm ra ngoài. Tề Mặc đã tìm thấy nhược điểm của
cô.
Ly Tâm cười giả lả: “Tề lão đại. Sao anh có thể làm vậy, anh vừa hứa với tôi
rồi”.
“Tôi nhớ tôi đã hứa với cô. Đó là do cô không muốn”. Tề Mặc lạnh lùng
nhìn Ly Tâm. Hắn vốn có ý định thưởng cho cô. Dù sao lần này cô cũng lập
công lớn, cứu hắn thoát chết. Hắn không phải hạng người không chịu thừa nhận
công lao của thuộc hạ. Hắn luôn công minh trong việc thưởng phạt nên mới hỏi
Ly Tâm xem cô muốn nhận phần thưởng gì. Có điều, người phụ nữ này trí nhớ
không tốt, dám giở trò với hắn, vậy thì đừng trách hắn không giữ lời.
Nghe Tề Mặc nói vậy, Ly Tâm tái mét mặt. Tề Mặc đã hứa không động đến
Tùy Tâm, còn có thể cho cô thêm phần thưởng khác. Lần này coi như xong rồi.
Nếu sớm biết Tề Mặc cứng rắn như vậy, cô sẽ không thèm nhanh tay băng bó
cho hắn.
“Đổi chiếc khác”. Nhìn xuống thấy quần lót bị dính đầy máu, Tề Mặc cau
mày lên tiếng. Ly Tâm chuẩn bị đi lấy quần lót mới nhưng cô khựng lại khi thấy
Tề Mặc đi thẳng vào nhà tắm.
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“Anh không thể tắm rửa”. Ly Tâm nhanh chóng vớ một chiếc quần lót rồi
chạy theo Tề Mặc vào nhà tắm. Vết thương không thể bị dính nước. Lúc cô bị
thương, Tề Mặc cũng không cho cô tắm rửa.
Tề Mặc đứng ở bên cạnh bồn tắm đưa mắt qua Ly Tâm. Hắn ngồi xuống bệ
màu trắng sứ trên bồn tắm, cất giọng lạnh lùng: “Cô tắm cho tôi”.
“Anh nói đùa đấy à, tôi...”. Ly Tâm chưa nói hết câu phản đối, bị ánh mắt
băng giá của Tề Mặc làm cho cứng họng.
“Nhanh lên”. Thấy Ly Tâm đứng im một chỗ, Tề Mặc lên tiếng thúc giục.
Thấy sắc mặt Tề Mặc có vẻ mất kiên nhẫn, Ly Tâm liền nắm chặt tay bước
về phía hắn. Ly Tâm giúp Tề Mặc cởi quần áo. Làn da màu đồng và cơ bắp rắn
chắc thể hiện sức mạnh hơn người của Tề Mặc dần lộ ra trước mắt Ly Tâm. Tề
Mặc nhắm mắt ngồi tựa vào bồn tắm. Đối diện với thân hình không một chút
che đậy của hắn, Ly Tâm bất giác đỏ mặt.
Tuy Ly Tâm từng chứng kiến Tề Mặc khỏa thân, cũng từng giúp hắn mặc
quần áo nhưng đó chỉ là khoảnh khắc rất nhanh. Đây là lần đầu tiên cô giúp hắn
tắm rửa. Mặc dù biết Tề Mặc không có hứng thú với phụ nữ nhưng vẫn khiến
Ly Tâm cảm thấy vô cùng ngượng ngùng.
Ly Tâm cầm chiếc khăn mặt ướt lau vết máu xung quanh chỗ bị thương của
Tề Mặc. Ly Tâm biết Tề Mặc khó chịu khi thấy chân dính đầy máu nên mới đòi
đi tắm. Đây là sai sót của cô nên cô còn cách nào khác ngoài việc tuân lệnh.
Dòng nước ấm từ từ chảy qua ngực Tề Mặc. Làn da màu đồng, cơ bắp rắn
chắc và thân hình có tỷ lệ hoàn hảo của hắn khi ướt đẫm mang lại cảm giác vô
cùng gợi cảm. Sự gợi cảm toát ra từ cơ thể Tề Mặc pha trộn sức mạnh và sự
hoang dã tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt. Ly Tâm càng đỏ mặt hơn, Tề Mặc gợi
cảm quả là một ý nghĩ kỳ quái.
Bên đùi bị thương của Tề Mặc được Ly Tâm gác lên thành bồn, để tránh bị
nước dính vào. May mà vết máu còn chưa khô hẳn nên Ly Tâm dễ dàng lau
sạch. Từng giọt nước như hạt thủy tinh đọng trên cơ thể trần truồng của Tề Mặc,
khiến gương mặt Ly Tâm càng đỏ ửng.
“Quay người lại”. Ly Tâm đang nhẹ nhàng lau người Tề Mặc, hắn đột ngột
cất giọng lạnh lùng ra lệnh cho cô. Ly Tâm hơi ngây người. Tề Mặc bắt cô quay
lại thì cô tắm cho hắn kiểu gì? Tuy nhiên, Ly Tâm vẫn làm theo lời Tề Mặc
quay lưng về phía hắn.
Xoạt xoạt, tiếng xé vải vang lên. Ly Tâm chỉ cảm thấy bờ lưng cô lạnh toát,
hai mảnh áo cô nổi lên trên mặt nước. Ly Tâm theo phản xạ giơ hai tay che
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ngực rồi quay đầu hét lớn: “Anh làm gì... Á á á...”. Một cơn đau dội tới khiến cô
không thể nói hết câu.
Tề Mặc ở đằng sau ôm chặt eo Ly Tâm và kéo cô đến trước ngực hắn. Hắn
giữ chặt người Ly Tâm không cho cô động đậy. Tề Mặc chăm chú nhìn vết tím
bầm trên lưng Ly Tâm. Tối qua lúc ôm Ly Tâm ngủ, hắn phát hiện mỗi khi nằm
thẳng, cả người cô liền run nhẹ. Tề Mặc đoán vết thương trên lưng cô có lẽ
nghiêm trọng hơn hắn tưởng. Lúc này, nhìn cổ tay Ly Tâm nổi gân xanh khi bị
hắn túm chặt, còn trên lưng cô là di chứng của vụ thủy áp dưới tàu ngầm, Tề
Mặc đột nhiên xuất hiện một cảm xúc khó nói thành lời.
“Đau quá”. Ly Tâm giãy giụa, hòng thoát khỏi sự đụng chạm của Tề Mặc.
“Không được động đậy”. Tề Mặc càng siết chặt eo Ly Tâm. Biểu bì trên
lưng Ly Tâm nứt toác, máu đọng chảy ra ngoài. Nếu không kịp thời xử lý, vết
thương trên lưng cô sẽ ngày càng nghiêm trọng. Tề Mặc một tay kẹp chặt thân
hình không ngừn giãy giụa của Ly Tâm, một tay ra sức bóp nặn máu đọng trong
vết thương.
Hai tay Ly Tâm nắm chặt cánh tay Tề Mặc đang vòng qua eo cô. Cô đau đến
mức toàn thân lấm tấm mồ hôi. Vết thương trên lưng cô vốn tê liệt không có bất
cứ cảm giác nào, bây giờ bị Tề Mặc động vào, nỗi đau dường như xuyên qua
tim. Ly Tâm lắc đầu quầy quậy: “Đừng, đừng mà”.
Thấy một tay không tiện xử lý vết thương của Ly Tâm, Tề Mặc cau mày.
Hắn dùng hai tay xoay người Ly Tâm đối diện với hắn. Hắn ấn đầu Ly Tâm
xuống vai mình rồi cất giọng lạnh lùng: “Ôm chặt lấy tôi, vết thương trên lưng
cô cần xử lý ngay”.
Đầu Ly Tâm gục xuống vai Tề Mặc. Nghe hắn nói vậy, cô liền giơ hai tay
ôm chặt thắt lưng hắn và nghiến răng cố gắng chịu đựng sự đau đớn tột cùng.
“Đau, đau quá. Đau thật đấy”. Nỗi đau dội từ lưng đến trước lồng ngực,
khiến Ly Tâm không thể kìm chế tiếng rên la. Vết thương để một thời gian càng
trở nên đau hơn khi bị Tề Mặc nắn bóp.
Máu đen từ vết thương chảy xuống lưng Ly Tâm, sau đó dòng máu đỏ trào
ra. Tề Mặc giữ đầu Ly Tâm nói nhỏ: “Cố gắng chịu một lúc, sẽ rất đau đấy”.
Vừa nói, hắn vừa mở vòi nước lạnh ở bên cạnh phun vào lưng Ly Tâm.
“A... Tề Mặc, đau quá...”. Dòng nước lạnh dội xuống làn da bỏng rát của Ly
Tâm. Cô bất giác dùng toàn lực ôm chặt lấy Tề Mặc và há miệng cắn vào đầu
vai hắn.
Lưng Ly Tâm được dòng nước lạnh gột rửa sạch máu đen. Nhìn bộ dạng
thảm thương của cô và những vết tím đen nổi bật trên làn da trắng muốt rất khó
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coi, Tề Mặc bất giác cau mày. Từ khi đi theo hắn, cô mới bị thương tích đầy
mình. Nhớ đến chuyện Ly Tâm từng đỡ hộ hắn một viên đạn, Tề Mặc vô ý thức
đưa tay vuốt tóc Ly Tâm nói nhỏ: “Sau này sẽ không xảy ra nữa”.
Trong cơn mê man vì đau đớn, Ly Tâm không chú ý đến câu nói của Tề
Mặc. Cô chỉ ôm chặt người hắn, cứ như việc ôm hắn sẽ giúp cô giảm bớt nỗi
đau.
Tề Mặc đưa hai tay ôm Ly Tâm vào lòng, chỉnh lại tư thế cô trước người
hắn. Tề Mặc vẫn để mặc Ly Tâm cắn vai hắn. Hắn từ từ cúi đầu ngoạm vào cổ
Ly Tâm, day đi day lại như dã thú thưởng thức mùi vị thơm ngon của con mồi,
giống như hắn đang nâng niu món đồ quý giá, càng giống trạng thái chiếm hữu
tuyệt đối.
Đau đớn ở trên lưng giảm nhẹ, Ly Tâm cảm thấy trong miệng cô có mùi máu
tanh nên ngẩng đầu. Đúng lúc này, Tề Mặc đột ngột nghiến rất mạnh cổ Ly Tâm
khiến cô đau đến mức giật nảy mình.
“Anh làm gì đó? Bỏ tôi ra”. Bị Tề Mặc cắn cổ, Ly Tâm chỉ biết đập tay liên
hồi vào lưng Tề Mặc. Đi theo Tề Mặc một thời gian, khả năng chịu đau của Ly
Tâm tăng lên tương đối. Bị Tề Mặc cắn, Ly Tâm chỉ thấy đau đớn trong giây
lát, còn lại là cảm giác tê tê. Chỉ có điều, tư thế thân mật khiến cô không mấy dễ
chịu.
Ly Tâm đột nhiên cảm thấy Tề Mặc giống như một con sư tử, còn cô là con
mồi bị hắn bắt được. Hắn đang thưởng thức miếng mồi ngon miệng. Cô không
thể kêu rên, cũng không thể động đậy, chỉ có thể chờ chết hoặc là thuần phục
hắn vĩnh viễn.
Đến khi hai hàm răng bập sâu vào da thịt Ly Tâm, Tề Mặc mới nhả ra. Lúc
này, vết răng trên cổ cô rớm máu. Ánh mắt hắn lóe lên một đốm lửa, phát sáng
đến kinh hồn. Tề Mặc vẫn ôm chặt Ly Tâm, hắn từ từ cúi xuống liếm mút vệt
máu trên cổ cô và hôn lên vết cắn.
“Tề Mặc, anh muốn gì?” Ly Tâm cố gắng giãy giụa nhằm thoát khỏi đôi
cánh tay cứng như thép của hắn. Cô càng bị Tề Mặc siết chặt hơn, đến mức cô
có cảm giác tức thở. Đồng thời, Tề Mặc tiếp tục cúi đầu hôn cổ Ly Tâm, khiến
cô càng có cảm giác buồn buồn. Ly Tâm đập tay liên hồi lên lưng Tề Mặc trong
sự kinh ngạc và hoảng loạn.
Tề Mặc ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt Ly Tâm, hắn cất giọng trầm trầm:
“Mộc Ly Tâm! Em đã mang dấu ấn của Tề Mặc tôi. Cả đời này, dù có chết em
cũng chỉ có thể chết trong tay tôi”. Vừa nói, hắn vừa vuốt nhẹ lên vết răng. Từ
trước đến nay, Tề Mặc không biết thế nào là dịu dàng. Hắn chỉ biết một khi hắn
muốn, hắn nhất định sẽ đánh dấu riêng của hắn, để trở thành vật sở hữu của hắn.
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Nhìn ngọn lửa có thể đốt cháy người và vẻ kiên quyết không thể cự tuyệt
trong đáy mắt Tề Mặc, Ly Tâm bất giác toát mồ hôi lạnh. Trước đây, mặc dù
biết Tề Mặc là người bá đạo nhưng Ly Tâm không bao giờ có cảm giác hắn sẽ
giết chết cô hoặc khôngbuông tha cô một khi cô rời khỏi hắn. Hôm nay, nghe Tề
Mặc tuyên bố một cách trịnh trọng như vậy, Ly Tâm đột nhiên có cảm giác
chẳng lành, có lẽ cả đời này cô cũng không thể thoát khỏi hắn.
Thấy Ly Tâm nhìn mình chăm chú, Tề Mặc nhếch mép nở nụ cười lạnh lùng
pha trộn vẻ vui mừng hiếm thấy. Hắn cúi xuống rút chiếc nhẫn hình con chim
ưng đang bay trên tay rồi đeo vào ngón tay Ly Tâm.
Tề Mặc nhấc cằm Ly Tâm nói rành rọt từng từ một: “Đây là thứ tượng trưng
cho thân phận của Tề Gia. Hôm nay, tôi trao nó cho em, đồng nghĩa với việc
thừa nhận em trở thành một thành viên của Tề Gia, thành người của tôi. Sau
này, em có thân phận tương đương đám Hồng Ưng. Em đừng làm tôi thất
vọng”. Nói xong hắn ôm Ly Tâm đi ra khỏi nhà tắm.
Vào lúc Ly Tâm nắm chặt tay Tề Mặc trên máy bay, hắn thật sự cảm nhận
thấy sự nương tựa và phó thác của cô dành cho hắn. Chỉ cần cô một lòng theo
hắn, coi hắn là chủ nhân, là thượng đế của cô thì dù cô còn khiếm khuyết cũng
không sao cả. Tề Mặc sẽ không bỏ qua người phụ nữ tên Mộc Ly Tâm. Người
hắn lựa chọn cả đời này hắn tuyệt đối không từ bỏ.
Ly Tâm bị Tề Mặc bế đi, hai thân thể ở trần không ngừng ma sát. Cảm thấy
da Tề Mặc không ngừng đụng chạm vào da thịt mình, Ly Tâm bất giác đỏ mặt.
Cô không kịp tiêu hóa lời Tề Mặc vừa nói, chỉ biết hét lớn: “Mau thả tôi xuống.
Tôi có thể tự đi, anh mau bỏ tôi xuống đi”. Đáng tiếc, Tề Mặc không phải loại
người nghe lời cô.
Tề Mặc để Ly Tâm nằm úp sấp trên giường, nhẹ nhàng bôi thuốc lên lưng
cô. Ly Tâm đảo mắt một lượt quanh căn phòng trống rồi lại nhìn chiếc nhẫn trên
tay. Cô vùi đầu vào gối, thở một hơi dài. Tại sao mọi chuyện ngày càng xa rời
suy nghĩ ban đầu của cô? Càng sống lâu với Tề Mặc, cô càng chứng kiến sự bá
đạo và lợi hại của Tề Mặc, nhưng cơ hội thoát thân của cô cũng nhỏ hơn.
Một lúc sau, bụng Ly Tâm sôi òng ọc. Bị hành hạ cả buổi sáng mà chưa có
thứ gì nhét vào bụng, Ly Tâm đói đến mức quên cả mỏi mệt. Cô quyết định
không tiếp tục nghĩ ngợi. Dù sao bây giờ giải quyết cơn đói là chuyện quan
trọng nhất, mọi việc khác tính sau. Nghĩ đến đây, Ly Tâm liền xuống giường
định đi ra ngoài.
“Lại đây”. Tề Mặc đang cúi đầu xem thứ gì đó ở phòng khách. Hắn nói với
Ly Tâm mà không ngẩng đầu nhìn cô. Ly Tâm biết Tề Mặc là người vô cùng
nhạy cảm nên lặng lẽ đi về phía hắn.
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“Tôi đói rồi”. Ly Tâm ngồi xuống bên cạnh Tề Mặc, vỗ nhẹ lên bụng ra hiệu
cho Tề Mặc.
Tề Mặc không lên tiếng. Ly Tâm vừa định mở miệng, một quản gia trung
niên không biết xuất hiện từ bao giờ cúi người cung kính với Ly Tâm: “Tiểu thư
muốn ăn món gì, thích khẩu vị như thế nào? Tiểu thư cứ dặn dò”.
Ly Tâm hơi cau mày. Kể từ lúc đi theo Tề Mặc, cô chưa nhận được sự tiếp
đãi như thế này bao giờ. Đưa mắt nhìn chiếc nhẫn con chim ưng trên tay, Ly
Tâm ngồi thẳng người nói rành rọt: “Gà cung bạo, miến cay, mực thiên hương,
xách bò mẫu đơn, canh đơn hồng”.
“Vâng ạ. Tiểu thư hãy đợi một lát”. Người quản gia vẫn cúi người, đi giật lùi
về phía sau rồi nhanh chóng mất dạng. Ly Tâm bất giác vuốt mũi, đãi ngộ đúng
là tốt hơn nhiều.
“Lão đại, có kết quả xét nghiệm máu của Ly Tâm rồi”. Lập Hộ đi nhanh về
phía hai người, trong tay anh ta cầm một tờ giấy.
“Có vấn đề gì không?”. Ly Tâm liền quay sang hỏi Lập Hộ.
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