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M

ột bóng đen lao thoăn thoắt trên cành cây nọ sang cành cây kia, rồi

nhanh như tia chớp nhảy xuống chiếc ô tô bánh xe tăng đỗ ở ngoài cùng. Mặc
cho súng đạn bắn không biết bao nhiêu phát vào người, mặc cho máu xối ra ướt
đẫm toàn thân, bóng đen đó dường như không biết đau đớn là gì. Hắn ngồi xổm
trên nóc xe ô tô, đấm mạnh vào trong ô tô.
Năm ngón tay hắn cứng như sắt, thậm chí còn sắc bén hơn lưỡi dao và có
sức mạnh vô cùng đáng sợ. Một âm thanh kinh thiên động địa vang lên, bóng
hình toàn thân đầy máu đó xé toang nóc ô tô, thò cánh tay dài vào trong túm
người ở bên dưới. Khi bị hắn lôi ra ngoài, chỉ thấy người trong tay hắn đã biến
dạng, toàn thân một màu máu đỏ. Cùng lúc đó, loạt đạn dày đặc bay đến, xé nát
bóng đen thành mảnh vụn.
Ly Tâm há hốc miệng nhìn cảnh tượng trên màn hình, bàn tay cô không
ngừng run rẩy khi cầm thiết bị liên lạc . Kẻ đó... rốt cuộc là thứ gì? Cảnh tượng
vừa rồi tàn nhẫn ngoài sức tưởng tượng của cô.
Thấy toàn thân Ly Tâm hơi run rẩy, Tề Mặc đặt một tay lên vai Ly Tâm giúp
cô trấn tĩnh. Hắn cất giọng trầm trầm: “Tiêu diệt toàn bộ”.
Sau khi Tề Mặc phát lệnh, tiếng súng ngày càng dữ dội hơn. Đạn pháo có
trên ba chiếc máy bay đủ hủy diệt một thành phố nhỏ, một mống cũng không
chừa chứ đừng nói là đám người này.
Trong chốc lát, lửa đạn sáng ngợp trời. Vũ khí loại nhỏ ngừng hoạt động,
nhường chỗ cho vũ khí loại lớn. Đạn pháo vừa bắn ra, cây cối ở khu vực xung
quanh đều bị hủy diệt. Mảnh đất màu trắng bạc một lúc sau biến thành màu
cháy đen. Không gian trống đến nỗi đám người biến dị không còn chỗ ẩn nấp.
Đến lúc này, Lập Hộ mới hơi hơi nhẹ nhõm. Cảnh tượng vừa rồi quả thực
đáng sợ. Những bóng đen đó có sức mạnh và sức kháng cự không thể tưởng
tượng nổi. Lẽ nào đây là người biến dị do bị nhiễm xạ? Nếu mảnh đất này thuộc
về bọn họ thì nhân loại không thể đặt chân đến đây cũng là chuyện dễ hiểu. Với
sức mạnh của loài dã thú đó, người bình thường khó có thể chống lại họ.
Tề Mặc mắt không rời khỏi màn hình, hắn ra lệnh: “Toàn lực canh phòng”.
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“Lão đại, bên chúng tôi...”. Hắc Ưng mới nói một nửa câu, liên lạc đột nhiên
bị cắt đứt. Ly Tâm biết có chuyện không hay xảy ra, cô lập tức hét lên: “Hắc
Ưng, Hắc Ưng, trả lời đi, trả lời đi”. Hai bàn tay Ly Tâm gõ rất nhanh trên bàn
phím.
“Trấn tĩnh”. Tề Mặc lại nắm lấy vai Ly Tâm khi thấy hai tay cô hơi run rẩy.
Ly Tâm hít một hơi sâu, không đáp lời Tề Mặc. Cô tìm mọi cách liên lạc với
Hắc Ưng. Bình tĩnh, nói ra thì dễ nhưng thực hiện rất khó. Có điều, dựa vào tình
hình trước mắt, cô chỉ có thể bình tĩnh, buộc phải bình tĩnh.
“Không có tín hiệu. Chỗ Hắc Ưng bị mất toàn bộ tín hiệu”. Thử liên lạc với
thuộc hạ của Hắc Ưng mà không thành công, sắc mặt Ly Tâm trở nên rất khó
coi.
Tề Mặc vẫn giữ thái độ lạnh lùng: “Kết nối lại đi”.
Ly Tâm cắn môi, tiếp tục liên lạc với Hắc Ưng. Đầu bên kia chỉ có tiếng tạp
âm rè rè như cũ. Ly Tâm tìm mọi cách cũng không thấy tín hiệu ở chỗ Hắc Ưng.
Cô cuộn chặt bàn tay thành nắm đấm, ngẩng lên nhìn Tề Mặc lắc đầu. Phía Hắc
Ưng vừa rồi xảy ra đụng độ, bây giờ lại mất tín hiệu, không nói mọi người cũng
có thể đoán đã xảy ra chuyện gì.
“Lão đại, Hắc Ưng xảy ra chuyện rồi ạ?” Do hệ thống liên lạc kết nối ba bên,
Bạch Ưng cũng biết Hắc Ưng bị mất tín hiệu. Anh ta cất giọng đầy lo lắng.
“Hãy tập trung giải quyết chuyện của chú”. Tề Mặc không trực tiếp trả lời
câu hỏi của Bạch Ưng. Bạch Ưng liền vâng dạ. Tề Mặc ngừng một lát rồi nói
lạnh lùng: “Cho phép rút lui”.
Nghe Tề Mặc nói vậy, Lập Hộ ngẩng đầu nhìn Tề Mặc bằng ánh mắt khó
hiểu. Từ trước đến nay, Tề Mặc chưa bao giờ ra lệnh “rút lui” hoặc “lùi lại”. Tề
Gia chỉ có tiến lên phía trước chứ không có chuyện lui lại phía sau. Hơn nữa,
bọn họ đi đến đâu cũng không một ai có thể ngăn chặn. Vậy mà không ngờ, Tề
Gia cũng có ngày phải rút lui.
“Vâng ạ”. Bạch Ưng rõ ràng sững sờ trong giây lát, nhưng vẫn nghiêm chỉnh
tuân lệnh.
Sau trận mưa đạn, màn đêm trở lại không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi
vi vu và tàn dư của lửa cháy trên mặt đất.
“Đi thôi”. Tề Mặc nhìn mảnh đất bị cháy đen, cất giọng lạnh lùng.
Ly Tâm vẫn còn chưa kịp phản ứng với câu nói của Tề Mặc. Cô đứng ngây
người nhìn Lập Hộ truyền đạt một loạt mệnh lệnh qua tai nghe. Ba chiếc máy
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bay nằm ở giữa mở hết khoang sau, để xe ô tô lần lượt đi lên. Tất cả vũ khí cũng
được chuyển lên máy bay.
Đến lúc này, Ly Tâm mới hiểu ý Tề Mặc. Cô không cần đợi Tề Mặc nhắc
nhở, lập tức đánh tay lái, đưa chiếc xe chỉ hủy chui vào khoang sau máy bay.
Dưới đất vẫn giữ nguyên không khí yên lặng. Đám người biến dị dường như
cũng biết sợ, không thấy tiếp tục tấn công. Cả nhóm Tề Mặc nhanh chóng leo
lên máy bay. Ba chiếc máy bay đồng thời cất cánh, bay về phía Đông.
Ly Tâm ra khỏi chiếc xe chỉ huy, thấy máy bay không phải quay về mũi Hảo
vọng mà hướng đến phía Đông, cô bước tới hỏi Lập Hộ: “Đi tìm Hắc Ưng?”.
Lập Hộ gật đầu, gương mặt không dấu vẻ căng thẳng: “Hy vọng còn kịp”.
Do hai địa điểm cách nhau không xa, chỉ vài phút sau, máy bay của Tề Mặc
đã đến chỗ Hắc Ưng
Nhìn qua cửa sổ máy bay, Ly Tâm thấy bên dưới gần như bị thiêu rụi. Cây
cổ thụ bị đốn ngã và cháy đen, ô tô lai xe tăng đổ nhào trên mặt đất, chiếc xe chỉ
huy bị vỡ nát. Trong khi đó, hai chiếc máy bay chỉ còn lại bộ khung nham nhở.
Cảnh tượng trước mắt khiến Tề Mặc càng nhíu chặt lông mày.
“Hạ cánh”. Thấy máy bay cứ lượn đi lượn lại trên không trung, Tề Mặc liền
ra lệnh.
“Lão đại, chỗ này không dễ hạ cánh. Khoảng đất trống bên dưới bị hai chiếc
máy bay nằm chắn, không còn khoảng trống nào đủ để hạ cánh an toàn”. Người
phi công kính cẩn trả lời.
Ly Tâm lại đưa mắt nhìn xuống bên dưới, cô phát hiện môi trường ở nơi này
không giống với nơi cô vừa thám hiểm dù hai địa điểm cách không xa. Ở nơi
này, cây cối rất to lớn lại vô cùng rậm rạp, giống như độ nhiễm xạ không những
không gây tổn thương đến chúng mà ngược lại trở thành yếu tố nuôi dưỡng
chúng.
Tề Mặc đi hai bước tới chỗ viên phi công. Hắn giơ tay túm người phi công
ném sang một bên rồi ngồi xuống vị trí lái máy bay. Chiếc máy bay đảo một
vòng và lao vút xuống một khoảng trống khá nhỏ ở bên dưới.
Tề Mặc đúng là lợi hại thật. Dưới mặt đất chỉ có một khoảng trống duy nhất
lại không lớn lắm, vậy mà Tề Mặc vẫn có thể hạ cánh. Hai chiếc máy bay còn
lại không còn chỗ đỗ xuống, đành phải quần thảo trên bầu trời. Hai máy bay
trên không trung bật hết đèn pha, chiếu sáng cho Tề Mặc.
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Sau khi máy bay đáp xuống đất, cả nhóm người trang bị vũ khí từ đầu đến
chân, Tề Mặc cũng cầm loại súng tiên tiến nhất. Ly Tâm nghiến răng đón khẩu
súng từ tay Lập Hộ. Máy bay của nhóm Hắc Ưng bị hủy đến mức này, đây
không phải là nơi an toàn.
“Hãy nhớ đi phía trước tôi”. Tề Mặc lạnh lùng ra lệnh cho Ly Tâm. Ly Tâm
không nói một lời nào, từ từ mở cửa khoảng sau rồi nhảy xuống đất. Cô hiểu ý
Tề Mặc, khi cô đi đằng trước Tề Mặc, hắn sẽ luôn nhìn thấy cô, có thể bảo vệ
cô. Nếu cô ở phía sau hắn, một khi xảy ra nguy hiểm, Tề Mặc sẽ không phản
ứng kịp thời. Trong hoàn cảnh đối thủ là kẻ lợi hại như đám người biến dị, sai
một ly dễ đi xa cả ngàn dặm.
Lúc ra khỏi máy bay, mùi cháy khét lẹt xộc vào mũi khiến Ly Tâm nhíu
mày. Đâu đâu cũng thấy thi thể không còn nguyên vẹn. Máu nhuộm đỏ cả mặt
đất bốc mùi tanh ngòm, cảnh tượng kinh hoàng đến mức Ly Tâm dựng tóc gáy.
Tề Mặc đứng sát sau lưng Ly Tâm, vẻ mặt của hắn khó coi chưa từng thấy.
Hắn cất giọng trầm trầm: “Đi về phía trước”.
Từ trước đến nay Ly Tâm chưa từng chứng kiến cảnh tượng này bao giờ, dù
cô đã chuẩn bị tinh thần nhưng hai chân vẫn mềm nhũn. Nhìn thấy người của Tề
Mặc nằm rải rác ở đây, xác không còn nguyên vẹn, Ly Tâm xuất hiện một nỗi
sợ hãi không nói thành lời.
“Sức phá hoại kinh hồn thật”. Tề Mặc lên tiếng khi thấy cây cổ thụ bị đốn
ngã dưới đấy, trên thân cây có vết cào rõ mồn một.
“Có dấu vết gì không?” Lập Hộ đột ngột mở miệng hỏi.
“Không có ạ”.
“Không có ạ”.
Đám thuộc hạ liên tục lên tiếng. Mặc dù Lập Hộ không nói rõ nhưng mọi
người đều biết đường đi tìm thi thể Hắc Ưng.
“Ư... Ư...”. Một tiếng rên nhẹ như không thể nhẹ hơn vang lên trong không
khí yên tĩnh. Tất cả mọi người đều quay đầu về hướng phát ra tiếng động.
Người nằm dưới đất mặt bị cháy đen, cánh tay bị bẻ gãy, máu vẫn không
ngừng rỉ ra. Xem ra anh ta đang thoi thóp, chỉ còn lại hơi thở cuối cùng.
“Hắc Ưng đâu rồi?”. Tề Mặc đưa Ly Tâm tiến lại gần, hắn quỳ xuống đất cất
giọng lạnh lùng.
Người nằm dưới đất cố gắng hết sức mở mắt nhìn Tề Mặc. Anh ta nỗ lực
thều thào: “Tôi... không... biết”.
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“Có phải một đám người trông rất quái dị tấn công các anh? Chúng có bao
nhiêu tên?”. Đoán người nằm dưới đất không còn gắng gượng được bao lâu
nữa, Lập Hộ hỏi thẳng vào trọng tâm.
“Vâng... có mấy... trăm tên... Chúng tôi... không phải... là đối thủ... Chúng
rất... đáng sợ...”.
Tề Mặc, Ly Tâm và Lập Hộ sững người. Chỗ bọn họ chỉ xuất hiện khoảng
hơn hai chục tên, nơi đó lại không có nhiều cây lớn mà còn không dễ chống trả.
Ở đây có nhiều người như vậy, rừng cây lại dày đặc giúp chúng dễ dàng ẩn nấp,
chả trách nơi này bị hủy diệt hoàn toàn.
“Các chú bao lâu...”. Tề Mặc còn chưa nói dứt câu, người nằm dưới đất liền
tắt thở. Tề Mặc thấy vậy trầm ngâm hồi lâu không lên tiếng.
“Tìm thấy không?”. Tề Mặc đứng dậy hỏi đám thuộc hạ vẫn đang tích cực
tìm kiếm.
“Không thấy ạ”. Không phát hiện ra thi thể của Hắc Ưng.
“Ở đây có bao nhiêu người của ta?”. Tề Mặc cất giọng vô cùng lạnh lẽo, ánh
mắt hắn chứa đầy sát khí. Hắc Ưng đi theo Tề Mặc bao nhiêu năm, lại là người
hắn một tay đào tạo. Nếu quả thực Hắc Ưng bỏ mạng ở nơi này, hắn sẽ san bằng
khu vực bằng bất cứ giá nào.
“Tổng cộng có một trăm ba mươi mốt người. Bảy người mất tích, trong đó
có Hắc Ưng”. Đám thuộc hạ nhanh chóng thống kê xác chết rồi báo cáo con số
với Tề Mặc. Mặc dù có thi thể không hoàn chỉnh nhưng họ vẫn có thể nhận ra
đồng đội.
Lập Hộ và Ly Tâm ngẩng đầu nhìn nhau, ánh mắt họ lóe lên tia hy vọng. Chỉ
cần Hắc Ưng còn sống, không biết chừng sẽ không xảy ra vấn đề gì.
“Đối phương có tổng cộng một trăm bảy mươi lăm thi thể”. Nghe báo cáo,
Tề Mặc càng nhíu chặt đôi lông mày.
Ly Tâm đưa mắt liếc nhìn xung quanh, tình cờ bắt gặp một xác chết cách
chân của cô không xa. Thông qua ánh đèn sáng, Ly Tâm mới nhìn rõ bộ dạng
người chết.
Người này ít nhất cao hai mét, toàn thân đều có vết đạn bắn. Người chết để
ngực trần, chỉ quấn một miếng da thú ở phần thắt lưng. Hắn có mười ngón tay
dài sắc nhọn như loài báo. Móng tay hắn vừa vừa dài vừa đen sì. Móng chân của
hắn cũng vậy, tuy không dài bằng tay nhưng cũng sắc nhọn đáng sợ.
Người biến dị có cơ bắp rắn chắc, tráng kiện hơn người bình thường. Toàn
thân hắn được phủ một lớp lông dày. Ngũ quan của hắn đúng là ngũ quan con
người, nhưng là bản phóng đại.
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Ly Tâm không biết nên gọi loại người này là thổ dân địa phương hay người
biến dị. Cô vừa định quay đầu lại thì đột nhiên phát hiện ra một thiết bị thông
tin rất nhỏ nằm ở trên mặt đất bên cạnh xác chết người biến dị. Ánh mắt Ly
Tâm dừng lại ở thiết bị trong giây lát. Nếu cô không nhầm, đây chính là máy
liên lạc của Hắc Ưng. Thiết bị này do Lập Hộ chế tác lại, không chỉ có tác dụng
liên lạc mà còn có thể ghi âm. Những lời nói cuối cùng của Hắc Ưng chắc chắn
sẽ được lưu lại ở trong đó. Nghĩ đến đây, Ly Tâm lập tức đứng dậy.
Ly Tâm đưa mắt nhìn sang bên này thấy đám người của Tề Mặc đứng thành
vòng tròn, bên kia là thiết bị thông tin chỉ cách cô hai bước chân. Ly Tâm ngẩng
đầu thấy Tề Mặc đang dặn dò đám thuộc hạ, cô liền bước một bước về phía thiết
bị thông tin. Có bao nhiêu người đứng ở đây bảo vệ cô, Ly Tâm chỉ ra khỏi
phạm vi một chút chắc cũng không xảy ra vấn đề gì. Bản thân Ly Tâm là người
thận trọng, cân nhắc kỹ tình hình mới ra tay là tác phong xưa nay của cô.
Bước dài hai bước tới chỗ có thiết bị thông tin, Ly Tâm liền cúi xuống nhặt
chiếc máy. Ở đằng sau, Tề Mặc cảm nhận thấy cử động của Ly Tâm, hắn quay
đầu quát cô: “Em làm gì vậy?”. Vừa nói, hắn đi về phía cô.
Ly Tâm trả lời: “Thiết bị liên lạc của Hắc Ưng”. Nghe Ly Tâm nói vậy, cả
nhóm người liền quay lại nhìn, ánh mắt họ ánh lên tia hy vọng. Tìm được thiết
bị thông tin của Hắc Ưng có lẽ sẽ biết chuyện xảy ra với anh ta.
Ly Tâm nói dứt câu, chuẩn bị đứng thẳng dậy, người biến dị toàn thân đầy
vết đạn nằm dưới chân cô đột nhiên mở mắt trừng trừng. Ly Tâm phản ứng
nhanh vừa lùi lại phía sau vừa há miệng định hét lên.
Nhưng chỉ trong giây lát, người biến dị ngồi bật dậy, túm lấy cánh tay Ly
Tâm và quăng cả người cô đi xa.
“Vẫn còn sống”. Ly Tâm lúc này mới mở miệng hét lớn.
Sự việc xảy ra trong tích tắc. Tề Mặc tiến gần đến chỗ Ly Tâm. Khi Ly Tâm
bị quăng đi, hắn không kịp nghĩ ngợi, lao lên giơ tay túm lấy cô. Tuy nhiên, do
lực ném quá mạnh, Tề Mặc chỉ nắm lấy bộ quần áo chống nhiễm xạ của Ly
Tâm và xé toạc một mảnh, còn cô bay qua đầu mọi người, về phía cây cổ thụ
chưa bị phá hủy.
Ở trên không trung, Ly Tâm cũng không nghĩ ngợi, đưa tay ném chiếc máy
thông tin về phía Tề Mặc, người cô không bị khống chế bay về phía trước.
Tề Mặc không bắt được Ly Tâm. Thấy đám Lập Hộ vừa đi tới chắn ngang
đường của hắn, Tề Mặc liền bám lấy vai Lập Hộ, lấy đà bay qua đám thuộc hạ,
phóng đi theo Ly Tâm.
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Sự việc xảy ra chỉ trong giây lát, lúc này đám Lập Hộ mới có phản ứng,
dùng vũ khí hạng nặng nã đạn liên hồi vào người biến dị đang ngồi trên mặt đất.
Người biến dị bị xé thành hai mảnh ngay lập tức. Sau đó, cả nhóm người vội
vàng đuổi theo Tề Mặc.
Mặc dù bị ném bay đi trong không trung, nhưng Ly Tâm không phải người
bình thường. Kể cả khi chưa sống cùng Tề Mặc, lúc cần bình tĩnh Ly Tâm tuyệt
đối có chừng mực. Cảm thấy thân thể đang rơi xuống, Ly Tâm liền cuộn người
để tránh bị thương bởi các cành cây đang chìa ra.
Người Ly Tâm va quệt vào cành lá trong lúc rơi xuống. Cô không nghĩ ngợi
liền giơ tay túm lấy cành cây. Sau khi bị trượt hai lần, cuối cùng Ly Tâm cũng
túm được một cành khá lớn, cả người cô lơ lửng trên không trung.
Ly Tâm còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, cô cúi xuống dưới bắt gặp một cặp
mắt xanh lục nhìn cô chăm chú, đó là người biến dị.
“Tề Mặc”. Ly thét lên kinh hoàng. Đối diện với đôi mắt màu xanh lục dị
thường, Ly Tâm nghĩ đến Tề Mặc trước tiên. Lúc này, người biến dị túm lấy
cành cây, leo thoăn thoắt lên chỗ Ly Tâm. Chỉ trong chốc lát, hắn đã leo đến
chỗ Ly Tâm đang bị treo lủng lẳng. Tim Ly Tâm như rớt khỏi lồng ngực. Người
biến dị vừa leo lên cành cây Ly Tâm đang túm lấy, cô liền thả tay để toàn thân
rơi tự do xuống dưới.
Người biến dị thấy Ly Tâm rơi xuống, hắn liền nhảy xuống theo Ly Tâm.
Cùng lúc này, Tề Mặc đuổi kịp đến. Chứng kiến cảnh tượng trên, Tề Mặc lập
tức nổ súng vào người biến dị đang lao xuống bắt Ly Tâm. Vừa bắn, Tề Mặc
vừa phi nhanh đến gốc cây để đỡ Ly Tâm.
Người biến dị bị trúng đạn, máu từ người hắn tuôn ra xối xả. Do trong lúc cả
hai cùng rơi xuống, cơ thể Ly Tâm vừa vặn che chắn đúng bộ phận quan trọng
của người biến dị. Tề Mặc lại sợ bắn phải Ly Tâm nên người bị dị chỉ bị trúng
đạn ở ngực và bắp tay, không gây nguy hiểm đến tín mạng.
Vết thương khiến người biến dị càng hung hãn hơn. Hắn nhanh như tia chớp
giơ tay túm lấy Ly Tâm, đồng thời nhân đà tung cước về phía Tề Mặc ở bên
dưới.
“A... Tề Mặc, cứu tôi”. Ly Tâm bị túm chặt cổ, một lực đạo rất mạnh nhấc
cô lên cao. Thân hình cô sắp chạm mặt đất đột nhiên bị kéo lên trên, Ly Tâm
hoảng sợ hét lớn.
Đồng thời, Ly Tâm điều khiển chiếc nhẫn trên tay đâm về phía người biến
dị. Lúc này, ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ tính bằng giây. Ở vào thời
khắc then chốt, đầu óc Ly Tâm tỉnh táo lạ thường.
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Người biến dị có cánh tay dài và sức mạnh kinh hồn. Dù Ly Tâm dùng toàn
lực để đâm cũng không có một chút tác dụng. Cô bị người biến dị túm gáy lôi đi
nên tư thế không mấy dễ dàng.
Ở bên dưới Tề Mặc chậm một bước. Khi bị người biến dị tung một cước về
phía hắn, Tề Mặc phản ứng kịp thời túm cành cây khô ở bên cạnh, lộn người
tránh được cú đá thần sầu đó.
Hai chân Tề Mặc vừa chạm đất, tiếng thét thảm thương của Ly Tâm vọng
đến tai hắn. Tề Mặc ngẩng đầu, thấy người biến dị một tay túm gáy Ly Tâm bay
qua cành cây bên cạnh rồi nhảy xuống đất và chạy nhanh về phía rừng rậm. Ánh
mắt Tề Mặc lạnh lẽo đến mức đáng sợ, hắn lập tức đuổi theo người biến dị và
Ly Tâm.
Lúc này, nhóm của Lập Hộ mới chạy tới nơi. Bọn họ chỉ thấy bóng hình Tề
Mặc thấp thoáng rồi biến mất hoàn toàn, tiếng thét của Ly Tâm từ phía xa dội
về, tất cả mọi người đều tái mét mặt trong chốc lát.

Chương 68
Tiến Sâu Vào Lòng Địch

L

y Tâm cảm thấy người cô bay bay, làn gió đêm thổi vào mặt cô đau rát,

cảnh vật xung quanh vụt qua rất nhanh. Ly Tâm như có cảm giác đinh đang phi
ngựa với tốc độ kinh hồn.
Ly Tâm bị người biến dị túm chặt gáy chạy một mạch xuyên qua rừng cây.
Thân thể cô không ngừng lắc qua lắc lại. Tiếng thét phát ra từ miệng cô còn
chưa phát huy tác dụng lớn nhất, cổ Ly Tâm đột nhiên đau buốt, cô thấy cảnh
vật trước mắt tối sầm rồi cô bị ngất đi.
Thời gian trôi qua trong chớp mắt. Màn đêm nhanh chóng qua đi, nhường
chỗ cho mặt trời tỉnh giấc. Lúc Ly Tâm mở mắt, cô phát hiện mình đang nằm
trên đất. Không, nói đúng hơn là cô đang nằm trên một tấm đệm cỏ khô đặt trên
mặt đất.
Ly Tâm vội đưa mắt nhìn bốn xung quanh. Ở đây không có một bóng người,
Ly Tâm liền ngồi dậy, chăm chú quan sát ngôi nhà.
Đây là một ngôi nhà gỗ được làm rất đơn giản, nói đúng hơn chỉ là một nơi
có thể che nắng chắn gió. Bên trên có một xà ngang khá lớn, lớn đến mức một
nắm đấm có thể thò vào trong.
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Cửa ra vào của ngôi nhà gỗ bày một đôi sừng trâu cực lớn. Sừng trâu dài hơn
một mét, không biết loài trâu nào có sừng lớn đến như vậy? Bên cạnh sừng trâu
là một thứ trông rất kỳ lạ, nhìn qua khá giống xương sọ của một loài động vật
nào đó, nhưng nhìn kỹ thì hình như không phải.
Ly Tâm bao quát tứ phía rồi nhanh chóng đứng dậy. Cô rón rén đi về phía
bên kia của ngôi nhà, theo dõi tình hình bên ngoài qua khe hở to bằng bàn tay.
“Cô tỉnh rồi à?” Một giọng nói đều đều pha lẫn sự tuyệt vọng truyền đến, Ly
Tâm liền quay đầu về nơi có tiếng nói.
Một người phụ nữ đẩy cửa bước vào. Người này có mái tóc vàng nhạt, nửa
thân trên không mặc đồ, chỉ quấn một tấm da thú ngang bụng tạo thành váy. Hai
tay cô ta hình như bê khay thức ăn, cô ta vừa đi vào vừa nhìn Ly Tâm bằng ánh
mắt thương hại.
Người phụ nữ phát âm tiếng Anh rất chuẩn. Gương mặt và thân hình cô ta
giống người bình thường chứ không như đám thổ dân ở đây. Cô ta không có
thân hình cao lớn dị thường và cũng không có móng vuốt dài. Gương mặt người
phụ nữ trắng bệch, ánh mắt toát ra vẻ lạnh lẽo thiếu sức sống. Bụng của người
phụ nữ nhô lên, hiển nhiên là cô ta đang mang thai. Cái bụng to đến mức như có
tới ba bốn thai nhi, khiến cô ta di chuyển khó nhọc.
Nhìn người phụ nữ trước mặt, Ly Tâm bất giác nhíu mày. Qua ô cửa lớn
đang mở ở sau lưng người phụ nữ, Ly Tâm thấy mấy người thổ dân địa phương
đang nói chuyện với nhau. Họ nói bằng thứ phương ngữ gì đó cô không hiểu.
Trong số đó có cả phụ nữ, những người phụ nữ bản xứ khác hẳn người ở đang
trong nhà. Đám phụ nữ bản xứ cao to như đàn ông, họ cũng để trần thân trên,
chỉ quấn tấm da thú làm váy.
Đợi mãi không thấy Ly Tâm lên tiếng, người phụ nữ tóc vàng lắc đầu: “Tôi
chỉ biết nói tiếng Anh, không biết nói tiếng Trung”. Cô ta nghĩ Ly Tâm là người
phương Đông nên không biết tiếng Anh.
“Cô cũng bị bắt đến đây sao?” Ly Tâm cau mày hỏi người phụ nữ trước mặt.
Nghe Ly Tâm nói tiếng Anh, người phụ nữ tóc vàng nở nụ cười thê lương:
“Tôi là một người nghiện môn leo núi. Tôi vốn muốn chinh phục ngọn núi chưa
ai từng đặt chân đến. Nào ngờ...”. Cô ta không nói hết câu, hơi lắc đầu rồi ngồi
xuống tấm đệm cỏ Ly Tâm vừa nằm. Mặc dù người phụ nữ không rõ nhưng Ly
Tâm có thể đoán chuyện gì xảy ra.
“Cô đừng có ý đồ bỏ trốn”. Thấy Ly Tâm không ngừng đảo mắt ra bên
ngoài, người phụ nữ tóc vàng nhắc nhở bằng một giọng lạnh nhạt. Ly Tâm liền
chăm chú nhìn cô ta.
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Người phụ nữ cười gượng: “Nếu cô có tốc độ nhanh hơn bọn chúng, có sức
mạnh hơn chúng thì hãy tính đến chuyện bỏ trốn. Còn nếu không, một khi cô bị
bắt thì sẽ càng khốn khổ hơn”.
Ly Tâm càng nhíu chặt đôi lông mày: “Tại sao bọn họ không giết chúng
ta?”. Sự tàn bạo của đám người biến dị hôm qua Ly Tâm đã được chứng kiến
tận mắt. Cô còn tưởng sẽ bị bọn chúng giết chết, ai ngờ cô vẫn bình yên vô sự,
lại có thể nói chuyện với một người phụ nữ bình thường như cô. Rốt cuộc
chuyện này là thế nào? Lẽ nào những người biến dị đó không giết phụ nữ?
Người phụ nữ tóc vàng nở nụ cười châm biếm: “Bởi vì bọn chúng cần người
truyền giống nòi của chúng”
“Gì hả?”. Ly Tâm trợn mắt hỏi.
Người phụ nữ tóc vàng nheo mắt tránh ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào:
“Chúng tuy mạnh nhưng đa số là đàn ông, đàn bà rất hiếm. Vì vậy, chúng ta sau
khi bị bắt sẽ trở thành công cụ sinh con cho chúng... Haha”. Người phụ nữ đột
nhiên cất tiếng cười thâm hiểm.
Ly Tâm hơi nhăn mặt khi thấy vẻ oán hận và ánh mắt không bình thường của
người phụ nữ đối diện. Bây giờ, cô mới nhìn rõ người phụ nữ. Trên mặt, trên
tay và trên ngực của cô ta xuất hiện nhiều chấm đỏ, đã bắt đầu chuyển thành
màu tím. Ly Tâm đột nhiên nhớ ra: “Là bức xạ, cô bị nhiễm xạ rồi?”
Người phụ nữ không hề tỏ ra ngạc nhiên, cô ta cất giọng lạnh nhạt: “Tôi biết.
Thời gian trước có một đội khảo sát bị bắt về đây. Có người nói với tôi, nơi này
có nguyên tố phóng xạ. Thổ dân địa phương do sống ở đây một thời gian dài
nên thể chất bị biến đổi, còn những người bị nhiễm xạ không thể sống lâu. Cô
cũng là người đi khảo sát?”
Người phụ nữ tóc vàng có ngữ điệu bình thản như cô ta không coi cái chết là
gì. Hoặc là biết không còn con đường nào khác nên cô ta đành thản nhiên chấp
nhận. Ly Tâm bất giác lắc đầu: “Không phải”.
Người phụ nữ gật đầu: “Tôi cũng đoán vậy. Sáng nay, khi bọn họ về đến
đây, tôi thấy thiếu đi nhiều người, bị thương cũng khá nhiều. Từ lúc tôi bị bắt về
đây, chưa từng thấy họ bị thương bao giờ. Hai ngày trước, tôi có cảm giác
chúng lại phát hiện ra hành tung của con người. Không ngờ chúng bị tổn thất
nặng như vậy. Haha, đúng là đáng chết, tốt nhất chúng chết sạch cả đi”.
Sau khi lẩm bẩm một hồi, người phụ nữ tóc vàng đột nhiên cất tràng cười
quái dị, khiến người nghe dựng tóc gáy.
Ly Tâm bấc giác nổi da gà. Cô chưa từng gặp người nào bộc lộ sự oán hận
đến như vậy. Trên gương mặt thanh tú của người phụ nữ đối diện ngoài vẻ ai
oán còn có sự bất lực, khiến cô rùng mình và thương cảm.
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“Hôm qua có phải người của cô giết chết bọn chúng không? Các cô làm gì
vậy?”. Người phụ nữ tóc vàng đột nhiên nhìn Ly Tâm chăm chú.
Thấy vẻ hưng phấn từ trong đáy mắt của người phụ nữ đối diện, Ly Tâm
nhíu mày gật đầu: “Đúng là do chúng tôi giết. Tại sao cô lại muốn biết chúng tôi
làm gì?”. Từ trước đến nay, Ly Tâm luôn tỏ ra cảnh giác với người xa lạ.
Người phụ nữ để lộ nụ cười thâm hiểm, cô ta nói đầy hưng phấn: “Đúng là
do các cô giết? Tốt lắm, tốt lắm. Chúng đáng chết từ lâu rồi. Đội của các cô có
nhiều người không? Họ sẽ đến đây tìm cô chứ?”.
Ly Tâm hạ thấp giọng: “Cô muốn bỏ trốn cùng tôi?”
“Không, không”. Người phụ nữ cười lớn rồi lắc đầu: “Cô cho rằng dù rốn
thoát, tôi cũng có thể sống sao? Trên thế giới có loại thuốc chữa bệnh nhiễm xạ
sao? Không có đâu. Nếu đã không có thì tôi trốn làm gì. Tôi sẽ cùng chết với
bọn chúng. Tôi sẽ chờ ngày cùng chúng bị hủy diệt”. Thần sắc của người phụ
nữ đột nhiên trở nên lạnh lùng, không giống vẻ hưng phấn vừa rồi, cứ như cô ta
biến thành một người hoàn toàn khác.
Thấy Ly Tâm nhìn chằm chằm vào mình, người phụ nữ liền nói nhỏ: “Các
cô có thể giết nhiều người của bọn chúng như vậy, nhất định có khả năng tiêu
diệt cả đám. Chỉ cần người của cô đi tìm cô, chúng sớm muộn cũng không chạy
thoát. Haha, tôi muốn tận mắt chứng kiến cảnh chúng bị tiêu diệt.”.
Người phụ nữ cất tiếng cười hung ác. Nhìn thần sắc và nghe giọng điệu của
cô ta, Ly Tâm đoán cô ta đã từ bỏ hy vọng sinh tồn. Trạng thái tinh thần của cô
ta không bình thường nên khó mà nói chuyện tử tế với cô ta.
“Bị chết nhiều đồng bào như vậy mà chúng không hề tỏ ra thương tiếc. Đúng
là loài động vật không có nhân tính”. Người phụ nữ tóc vàng thu lại nụ cười,
ánh mắt trở nên lạnh lùng đáng sợ khi nhìn về phía đám thổ dân địa phương ở
bên ngoài.
“Cô tới chỗ tôi làm gì?”. Mặc dù không khỏi thương cảm người phụ nữ đối
diện nhưng Ly Tâm vẫn không quên tình cảnh trước mắt. Chứng kiến thủ đoạn
của đám thổ dân tối hôm qua, Ly Tâm biết chúng không tốt bụng đến mức cử
người đi nói chuyện phiếm với cô.
Người phụ nữ ngẩng đầu nhìn Ly Tâm, ánh mắt cô ta lóe lên một tia thương
hại, ngữ khí vẫn lạnh nhạt như thường: “Chúng ta đều là người từ bên ngoài đến
đây. Chúng bảo tôi nói cho cô biết những chuyện cô cần làm, quy tắc ở đây và
tình huống cô sắp phải đối mặt”.
Ly Tâm liền hắng giọng: “Cô nói đi”. Ly Tâm vừa nói vừa đưa tay lên tai
điều chỉnh tần số liên lạc trên chiếc hoa tai. Cô không rõ tình hình hiện tại của
Tề Mặc nhưng đây là cách duy nhất giúp cô liên lạc với bên ngoài.
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“Ai là người bắt cô về đây, kẻ đó sẽ trở thành chồng cô sau này. Lát nữa, bọn
chúng sẽ đưa cô đi tới nơi gọi là “nước thánh” của chúng, để thân thể cô được
tắm rửa sạch sẽ. Như vậy, cô mới có thể nhanh chóng mang thai con của
chúng”. Giọng nói lạnh nhạt của người phụ nữ tóc vàng vang lên bên tai Ly
Tâm, khiến cô há hốc mồm.
“Sau này, nhiệm vụ của cô chính là sinh con cho đám người ở đây. Chúng sẽ
không yêu cầu cô làm công việc gì khác. Đồng thời, điều quan trọng nhất là cô
không được bỏ trốn. Một khi cô trốn không thoát và bị bắt về, đợi cô không phải
là cái chết mà sống không bằng chết. Lúc đó, dù cô muốn chết cũng không
được. Nhưng cô yên tâm đi, sự hành hạ này sẽ không kéo dài lâu đâu. Không
khí ở đây bị nhiễm xạ nặng đến như vậy, chúng ta chẳng bao lâu nữa sẽ chết
thôi. Dù chúng muốn cũng chẳng thể hành hạ chúng ta lâu”. Người phụ nữ nhìn
Ly Tâm, ánh mắt xuất hiện một tia giải thoát từ trong tuyệt vọng. Thái độ của cô
ta hết sức bình thản, khác hẳn vẻ điên rồ ban nãy.
Nghe những lời nói của người phụ nữ tóc vàng, Ly Tâm bất giác toát mồ hôi
lạnh. Cô đưa mắt ra bên ngoài, đám thổ dân địa phương đi đi lại lại, không
ngừng liếc nhìn về phía cô. Thân hình người vượn lực lưỡng của chúng, ánh
mắt như loài dã thú khiến Ly Tâm không khỏi rùng mình. Cô hít một hơi dài rồi
nói khẽ: “Tôi không có hứng thú chơi trò Người đẹp và dã thú gì đó”.
“Ở đây có tất cả bao nhiêu tên?”. Ly Tâm đột nhiên cảm thấy trấn tĩnh hẳn.
Tất cả nỗi sợ hãi và hoảng hốt bị dẹp ra phía sau. Lâm vào hoàn cảnh này,
không ai có thể giúp cô, cô chỉ có thể dựa vào bản thân.
“Có khoảng vài trăm người”. Khi bị mất đi niềm tin và hy vọng, người phụ
nữ tóc vàng dường như chỉ còn lại sự thờ ơ và thản nhiên đến lạnh người.
“Vậy...”. Ly Tâm chưa kịp hỏi câu tiếp theo, cánh cửa gỗ đột ngột bị đẩy ra,
một tên thổ dân bị gẫy một cánh tay đi vào. Tên này nói điều gì đó với hai
người phụ nữ. Ly Tâm liền quay đầu về phía cô gái tóc vàng bên cạnh.
“Tôi không biết ngôn ngữ của bọn chúng. Nhưng chắc là chúng kêu chúng ta
ra ngoài”. Người phụ nữ tóc vàng lập tức đứng dậy và đi ra ngoài.
Ly Tâm còn mải dõi theo bóng hình người phụ nữ tóc vàng, cánh tay cô đột
nhiên đau nhức, toàn thân bị một lực mạnh lôi đi. Ly Tâm ngẩng đầu nhìn, thấy
tên thổ dân cụt tay đang dùng móng sắc nhọn túm chặt lấy cánh tay nhỏ bé của
cô, kéo cô xềnh xệch như kéo đồ vật. Ly Tâm nghiến răng không phản kháng
tên thổ dân, để hắn lôi ra ngoài.
Ly Tâm cố bước đi theo tên thổ dân. Còn chưa đi mấy bước, cả người cô bị
nhấc lên cao. Tên thổ dân dùng một tay xách người cô lên cao rồi ném xuống
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đất. Ly Tâm theo phản xạ cuộn người lộn một vòng. Cô ngẩng đầu nhìn đám thổ
dân ở xung quanh, gương mặt lộ vẻ đau đớn.
Phải có đến hơn một trăm tên thổ dân ngồi thành vòng tròn xung quanh Ly
Tâm. Chúng nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng, nham hiểm và chứa đựng sự hưng
phấn, khiến Ly Tâm bất giác lạnh tóc gáy. Ánh mắt của chúng là ánh mắt của
đám đồ tể đánh giá con vật nằm trong bàn tay chúng. Ánh mắt của chúng khiến
Ly Tâm càng hoảng sợ hơn, toàn thân cô bắt đầu không ngừng run rẩy.
Thấy Ly Tâm sợ hãi run rẩy như một con thỏ trắng yếu ớt, đám thổ dân cất
tiếng cười cổ quái. Một số tên còn liên tục gật đầu, như rất hài lòng với biểu
hiện của Ly Tâm. Ly Tâm thấy vậy càng run lẩy bẩy.
Trong khi đám thổ dân cười tràng tiếng cười rộ không giống tiếng cười của
con người, tên thổ dân cụt tay bước đến bên cạnh Ly Tâm giơ tay xách vai cô
lên. Hắn lùi lại phía sau và ngồi xuống. Ly Tâm bị ấn xuống ngồi bên cạnh hắn.
Thân thể Ly Tâm vốn bị thương từ trước, bây giờ lại bị một lực mạnh lôi đi
kéo lại, cô đau đến mức mặt trắng bệch. Ly Tâm nghiến răng cố chịu đựng. Ở
đây chỉ có kẻ địch, không có người của mình, sự mềm yếu chỉ có thể bộc lộ
trước người của mình, còn với kẻ địch phải thể hiện sự kiên cường bất khuất.
Tên thổ dân cụt tay vừa ngồi xuống, vài người thổ dân là phụ nữ đi vào giữa
vòng tròn xếp củi, nhóm lửa và ném từng tảng thịt lớn lên đống lửa.
Ly Tâm đảo mắt một vòng, cô phát hiện người phụ nữ tóc vàng vừa nói
chuyện với cô ngồi cách chỗ cô không xa. Ngoài cô và người phụ nữ đó, xung
quanh không có một người bình thường nào khác. Có lẽ, những người từng bị
bắt đã chết do nhiễm xạ.
Lại đưa mắt một lượt, Ly Tâm đếm nhẩm có tất cả một trăm bảy mươi người
đàn ông. Thảo nào đám thổ dân dữ tợn đó không giết chết phụ nữ. Nguyên nhân
là do chúng đang phải đối mặt với vấn đề mất cân bằng nam nữ nghiêm trọng.
Ly Tâm còn đang mải quan sát, một miếng thịt cháy vàng đột nhiên được ai
đó ném đến trước mặt cô, Ly Tâm liền nhướng mắt nhìn.
Vừa nhìn thấy miếng thịt, cơn buồn nôn dội từ bụng Ly Tâm lên ngực rồi lên
đến cổ họng. Ly Tâm tái mét mặt, cô lấy hết sức ngậm chặt miệng để không nôn
ọe. Lúc đám thổ dân nướng thịt Ly Tâm không để ý nên không nhìn rõ. Bây giờ
miếng thịt ở cự ly gần, Ly Tâm mới nhận thấy đó là cẳng chân con người, một
khúc từ đùi xuống đến gót chân.
Khúc thịt cháy thành màu vàng bốc mùi khét lẹt. Ly Tâm ngẩng đầu nhìn,
chỉ thấy đám thổ dân đang bốc ăn ngon lành. Có tên gặm một cánh tay người
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còn chưa chín hẳn, máu vẫn nhỏ ròng ròng xuống. Hai bàn tay Ly Tâm bấu chặt
lên đùi cô đến mức đau buốt, cô mới có thể kìm nén tiếng thét kinh hoàng.
Ly Tâm quay sang bên này, bắt gặp người phụ nữ tóc vàng cũng đang cắm
cúi gặm thịt. Vẻ mặt cô ta thản nhiên như cô ta đang ăn thịt lợn hay thịt bò. Ly
Tâm bất giác rùng mình. Bị đàn áp bởi một sức mạnh to lớn, người phụ nữ này
đã chịu khuất phục và đánh mất tính người.

Chương 69
Ranh Giới Sinh Tử

L

y Tâm vẫn chưa hết kinh hoàng, lưng cô bị đập mạnh một phát. Ly Tâm

mất thăng bằng ngã nhào xuống đất, sau lưng vô cùng đau rát. Ly Tâm hít một
hơi sâu, mím môi cố chịu đau ngẩng đầu nhìn lên.
Tên thổ dân cụt tay đang trừng mắt nhìn cô, hắn chỉ tay vào khúc đùi người
trước mặt Ly Tâm, ý bắt cô phải ăn miếng thịt. Ly Tâm lắc đầu nguầy nguậy, cô
thò tay ôm một thứ trông giống quả dừa ở bên cạnh, chỉ xuống quả dừa và làm
động tác uống nước, biểu thị cô muốn ăn thứ này không ăn miếng đùi kia.
Thấy Ly Tâm lắc đầu, tên thổ dân cụt tay hừm một tiếng rồi nhặt khúc đùi
người trước mặt Ly Tâm đưa vào miệng ngoạm nhồm nhoàm. Ly Tâm cúi thấp
đầu, uống một hai hớp nước trong quả dừa trên tay. Bụng cô quặn lại, mồ hôi
lạnh trên lưng tuôn ra như suối, ướt đẫm áo sơmi.
Không một ai nói chuyện, xung quanh chỉ có tiếng gặm thịt xoạt xoạt. Đợi
đến khi tất cả mọi người ăn xong, tên thổ dân cụt tay đột nhiên xách cổ Ly Tâm
lên cao, đám thổ dân cất tiếng cười rần rần. Ly Tâm đưa mắt nhìn, thấy nhiều
người bên dưới giơ ngón tay cái với tên thổ dân cụt tay ở sau lưng cô. Ánh mắt
chúng lộ vẻ tán thưởng và ngưỡng mộ.
Tên thổ dân cụt tay mở miệng nói điều gì đó với cả đám, một người thổ dân
khoảng 40 tuổi trông rất tráng kiện bước tới. Hắn nắn chân nắn tay Ly Tâm, nói
vài câu với tên thổ dân cụt tay rồi hắn đột ngột tát mạnh vào trán Ly Tâm.
Chứng kiến cảnh này, đám thổ dân ngồi dưới bỗng nhiên sôi nổi hẳn lên,
chúng hò hét lớn tiếng. Ly Tâm không hiểu ý của bọn chúng, cô chỉ cảm thấy cú
đánh vừa rồi khiến đầu óc cô muốn nổ tung. Ly Tâm còn chưa kịp phản ứng,
thân hình cô lắc đi lắc lại, cô bị tên thổ dân cụt tay xách người đi ra bên ngoài.
Tên thổ dân đưa Ly Tâm đi qua vùng nham thạch cực lớn và qua một con
sông nhỏ. Địa thế ngày càng thấp, thổ dân địa phương ngày càng thưa thớt. Xem
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ra hắn đang đưa cô đến nơi nước thánh gì đó để tắm rửa. Ly Tâm tập trung tinh
thần để ý đến địa hình xung quanh. Cô không hề giãy giụa phản kháng. Đối với
nhân chủng biến bị như đám người này, nếu không thể ra một đòn chí mạng hạ
gục bọn chúng thì tốt nhất không nên phí sức.
“Tề Mặc, anh đang ở đâu?”. Ly Tâm nói khẽ vào chiếc hoa tai đã được điều
chỉnh. Cô biết tên thổ dân ở đằng sau cô không hiểu ngôn ngữ của cô, càng
không biết thế nào là khoa học kỹ thuật tiên tiến. Cùng lắm hắn nghĩ cô lẩm
bẩm một mình mà thôi.
Không có tiếng trả lời, đầu kia không có bất cứ tiếng động nào. Ly Tâm hơi
nhíu mày, nhưng không dám giơ tay điều chỉnh lại tần suất, để tránh bị tên thổ
dân phát hiện điều bất thường. Không còn cách nào khác, Ly Tâm chỉ có thể nói
nhỏ: “Tôi đang đi về nơi có địa thế thấp. Có một tên đi cùng tôi. Ở đây có bãi
cỏ, có dòng sông dọc theo con đường rừng...”. Dù không nhận được câu trả lời
hay tín hiệu từ Tề Mặc, Ly Tâm vẫn tiếp tục thông báo vị trí của cô. Nếu Lập
Hộ vẫn bình an vô sự, chắc chắn anh ta sẽ bắt được tần số của cô.
Tới một thạch động không sâu lắm, Ly Tâm bị xách người đi thẳng vào bên
trong. Bốn xung quanh thạch động đều là màu xám bạc, Ly Tâm vừa nhìn thấy
liền đổi sắc mặt. Ở đây có rất nhiều khoáng thạch Tecneti, những cục khoáng
thạch giống hệt khoáng thạch người của tộc trưởng Bunu lấy về.
Ở giữa thạch động có một hồ nước nhỏ rộng khoảng năm sáu mét, nước
trong đến mức có thể nhìn thấy rõ nham thạch ở dưới đáy. Nước hồ cũng có
màu trắng bạc. Ánh nắng từ bên ngoài phản chiếu vào, khiến hồ nước lấp lánh
đủ các loại màu sắc, tạo thành hình ảnh vô cùng diễm lệ.
Tuy nhiên trong mắt Ly Tâm, đây không phải là nơi thần thánh đẹp đẽ mà là
nơi báo hiệu chết chóc. Tắm rửa ở một nơi bị nhiễm xạ nặng nơi này, thảo nào
trên cơ thể của người phụ nữ tóc vàng xuất hiện ngay các triệu chứng phản ứng
bức xạ. Đây không phải là nước thánh gì đó mà hoàn toàn là nước của Diêm
vương, chuyên dùng để lấy mạng con người.
Đến bên hồ nước, tên thổ dân cụt tay ném Ly Tâm xuống đất. Hắn quỳ
xuống trước hồ nước, không biết rầm rầm rì rì điều gì đó. Ly Tâm lập tức lùi lại
phía sau. Cô biết cô không có tốc độ nhanh bằng tên thổ dân, sức mạnh càng
không nói đến. Nhưng cô cần phải bình tĩnh tìm cách thoát thân. Dù sao cô cũng
là người hiện đại, có đầu óc hơn người nguyên thủy.
Tên thổ dân thành kính nói vài câu với hồ nước rồi quay người nhìn Ly Tâm.
Hắn nói câu gì đó với Ly Tâm. Ly Tâm không hiểu ý tên thổ dân. Dù sao thổ
ngữ Indian cũng không ai hiểu nổi ngoài bọn họ, cô không phải ngoại lệ.
Thấy Ly Tâm không có bất cứ phản ứng nào ngoài nỗi sợ hãi, tên thổ dân sa
sầm mặt. Hắn đứng dậy tiến một bước đến trước mặt Ly Tâm, nhấc người Ly
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Tâm ném cô thẳng xuống hồ nước. Tốc độ của hắn nhanh đến mức Ly Tâm
không có thời gian phản kháng.
Hồ nước không sâu lắm. Sau khi bị ném xuống nước, Ly Tâm lập tức lấy
thăng bằng rồi đứng ngay dậy. Cô ngậm chặt miệng để không bị uống nước
trong hồ. Khi đã đứng thẳng người, Ly Tâm hít một hơi sâu và giơ tay vuốt
nước nhiễm xạ Tecneti trên mặt. Ly Tâm còn chưa mở mắt, hồ tiếng có tiếng
động lớn, sóng nước đánh vào người cô, tên thổ dân cũng vừa nhảy xuống nước.
Ly Tâm than thầm trong lòng, chân lùi lại phía sau. Tên thổ dân ra tay nhanh
như tia chớp, năm ngón tay sắc nhọn của hắn túm lấy người Ly Tâm, xé toạc áo
phóng xạ vốn đã bị Tề Mặc kéo rách một mảnh trên người Ly Tâm thành hai
miếng rồi ném sang một bên.
Ly Tâm hốt hoảng giơ hai tay ngăn cản hành động của tên thổ dân. Tuy cô
không thể đọ sức với hắn nhưng hắn chỉ có một tay lại không có ý định giết Ly
Tâm nên hai bên giằng co qua lại. Vài giây sau, áo sơmi của Ly Tâm bị tên thổ
dân xé tơi tả. Mặc dù vậy, hắn vẫn không thể túm lấy người Ly Tâm.
Tên thổ dân nổi giận giơ chân đạp mạnh Ly Tâm. Ly Tâm bị đạp bắn về một
góc hồ nước. Nửa thân trên của cô ra ngoài mặt nước, chỉ có nửa thân dưới vẫn
chìm dưới nước. Tên thổ dân lập tức lao vào người Ly Tâm.
“Không được, tránh ra”. Ly Tâm hét lớn, một tay nhanh chóng thả xuống
dưới nước.
Tên thổ dân có tốc độ và sức mạnh kinh hồn. Ly Tâm chưa kịp phản ứng,
toàn thân cô đã bị tên thổ dân ép chặt vào thành hồ. Người hắn đè mạnh lên
người Ly Tâm, bàn tay lành lặn của hắn nhấc một bên đùi Ly Tâm lên cao.
Ánh mắt Ly Tâm lóe lên một tia khác thường. Cô đột ngột giơ hai tay ôm cổ
tên thổ dân, rồi điều khiển sợi dây đặc biệt trong chiếc nhẫn trên tay đâm thẳng
vào cổ tên thổ dân bằng tất cả sức lực. Động tác của Ly Tâm nhanh đến mức tên
thổ dân không kịp phản ứng.
Sợi dây vừa đâm vào, Ly Tâm không nghĩ ngợi đan hai tay vào nhau, đưa sợi
dây đi theo hướng kim giờ. Ly Tâm nghe thấy một tiếng động khẽ, một dòng
dung dịch nóng hổi trào ra, trước mặt chỉ còn lại một màu đỏ đến nhức mắt.
Trong hang động yên tĩnh chỉ còn lại tiếng thở nặng nhọc của Ly Tâm. Ly
Tâm lặng người trong nửa phút rồi mới mở mắt quan sát xung quanh. Tên thổ
dân đầu gần lìa khỏi cổ đứng cách cô chưa đến mười cm. Đôi mắt hắn vẫn trợn
trừng, như không thể tin nổi chuyện xảy ra với hắn.
Ly Tâm không dám tiếp tục nhìn cảnh tượng trước mắt. Cô đẩy mạnh thi thể
của tên thổ dân, đùi cô vẫn bị hắn giữ chặt. Ly Tâm dùng hết sức đẩy người tên
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thổ dân, thi thể hắn bị đẩy ra khỏi người Ly Tâm . Tuy nhiên, móng vuốt hắn
vẫn bám chặt đùi Ly Tâm khiến cô mất thăng bằng ngồi bệt xuống nước.
Ly Tâm đứng dậy, cô cắn răng điều khiển sợi dây trong chiếc nhẫn cắt ngón
tay tên thổ dân đang túm lấy đùi mình. Năm ngón tay rời khỏi thân thể hắn
trong giây lát. Lúc này, máu của tên thổ dân nhuộm đỏ cả hồ nước.
Sau khi thoát khỏi móng vuốt của tên thổ dân, Ly Tâm nhanh chóng thu lại
sợi dây trong chiếc nhẫn, nhặt chiếc áo phóng xạ đã bị xé thành hai mảnh khoác
lên người. Lúc này, thân thể cô đã để lộ một khoảng da thịt khá lớn. Ly Tâm
không cảm thấy đau đớn, cô nhảy ra khỏi hồ nước rồi chạy nhanh ra ngoài.
“Tề Mặc, anh đang ở đâu? Tôi đang đi về hạ lưu một con sông. Anh đang ở
đâu?”. Ly Tâm vừa điên cuồng lao đi trong đám cây cỏ cao hơn đầu người vừa
không ngừng tìm cách liên lạc với Tề Mặc. Ly Tâm không biết vị trí cụ thể của
cô, cô chỉ có thể thông báo cho Tề Mặc phương hướng một cách đơn giản nhất.
Một nhành cỏ sắc như lưỡi dao cứa qua da Ly Tâm, máu đỏ chảy từng giọt
từng giọt xuống người cô. Mặc dù bị thương nhưng Ly Tâm không hề cảm thấy
đau đớn. Cô chỉ biết chạy thục mạng theo hướng ngược lại với nơi ở của đám
thổ dân. Cô không có tốc độ, cũng không có sức mạnh, cô chỉ còn cách trốn
càng xa bọn chúng càng tốt.
“Tề Mặc, rốt cuộc anh ở đâu hả?”. Ly Tâm vừa chạy không ngừng nghỉ vừa
hét gọi Tề Mặc. Chiếc tai nghe vẫn không có tín hiệu trả lời, khiến tim Ly Tâm
như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Xoạt, Ly Tâm đột nhiên túm chặt cành cây ở bên cạnh, khiến cả người dừng
bước trong giây lát. Ánh mắt cô hướng về phía trước, gương mặt cô trở nên
trắng bệch.
Một tên thổ dân đứng ở đằng trước lạnh lùng nhìn Ly Tâm. Trên vai hắn vác
một xác chết động vật to như con trâu. Thân thể cường tráng, gương mặt u ám
và ánh mắt dữ tợn của hắn khiến Ly Tâm không thể thở nổi.
Ly Tâm không nghĩ ngợi nhiều, lập tức quay đầu chạy về một hướng khác.
Cô nghe thấy tiếng bình bịch ở đằng sau. Sau lưng là một luồng không khí
khủng bố đè nặng, khiến Ly Tâm muốn hét lên cũng không thể thốt thành lời.
Khi có cảm giác bàn tay của tên thổ dân đặt lên vai cô, Ly Tâm theo phản xạ
chúi đầu về phía trước và ngã xuống đất.
Ly Tâm nhanh chóng quay người. Cô phát hiện tên thổ dân đã đứng ngay
trước mặt cô, hắn quan sát cô từ trên cao. Nhìn bộ dạng đáng sợ của tên thổ dân,
trong đầu Ly Tâm lóe lên một ý nghĩ, lần này cô không thể thoát mạng.
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Tên thổ dân chỉ tay lên người Ly Tâm, miệng tuôn ra một tràng dài nhưng
Ly Tâm không hiểu. Ly Tâm cúi đầu nhìn xuống, thấy toàn thân cô đầy máu.
Trên đầu và mặt cô vẫn sạch sẽ nhưng quần áo dính đầy vết máu. Lúc này, áo
chống bức xạ bị rách treo lủng lẳng một bên. Chiếc áo sơmi của cô rách tả tơi
nhuộm một màu máu đỏ.
Nhìn gương mặt ngày càng tái nhợt và ánh mắt sát khí của tên thổ dân, Ly
Tâm bất giác lê người lùi lại phía sau, đôi mắt cô không rời khỏi hắn. Câu nói
“muốn lùi cũng không có đường lùi, muốn trốn cũng không có đường trốn”
chính là chỉ hoàn cảnh của Ly Tâm lúc này.
Hình như tên thổ dân cảm nhận điều gì đó bất thường, thần sắc hắn đột ngột
trở nên vô cùng phẫn nộ. Hắn gầm một tiếng rồi tung nắm đấm về phía Ly Tâm.
Ly Tâm thấy một bàn tay bổ xuống đầu cô. Động tác của tên thổ dân cho thấy
hắn không phải bắt cô hay muốn cô làm công cụ sinh con mà hắn có ý định giết
cô ngay tại nơi này. Ly Tâm theo phản xạ của một người đã được huấn luyện
lăn vài vòng trên mặt đất.
Bên tai Ly Tâm có tiếng gió u u, tiếng cỏ xoạt xoạt. Móng vuốt của tên thổ
dân đã đuổi đến đỉnh đầu Ly Tâm, tốc độ của cô không thể đọ với hắn. Khi
móng vuốt sắc nhọn của hắn sắp bập xuống trán, Ly Tâm dựng hết tóc gáy,
đồng thời hét lên: “Tề Mặc”.
Đúng lúc Ly Tâm trợn mắt nhìn móng vuốt tên thổ dân bổ xuống đầu cô,
đằng sau lưng cô đột nhiên có một bàn tay thò ra, nắm chặt lấy cổ tay của tên
thổ dân vặn mạnh.
Trong chốc lát, Ly Tâm chỉ nghe tiếng ngón tay kêu răng rắc. Cô còn chưa
kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cả người cô bị một lực mạnh ở đằng sau kéo lùi lại.
Sau đó, một bóng người vụt qua người cô tung một cước về tên thổ dân đang
còn đứng bất động, tạo thành tiếng động kịch liệt.
Bị một lực mạnh lôi về phía sau, Ly Tâm lộn vài vòng mới lấy lại thăng
bằng. Ly Tâm còn chưa ngẩng đầu, một tiếng nổ lớn và tiếng vật nặng đổ xuống
đất vang lên bên tai cô. Ly Tâm liền ngước nhìn, thế giới trước mắt cô không
còn bóng dáng của tên thổ dân. Một thân hình cao lớn bá đạo nhanh chóng quay
về cô. Nhìn thấy người đó, nỗi vui mừng bao phủ lên toàn thân Ly Tâm trong
giây lát. Người đó sải bước dài đến bên Ly Tâm, đôi mắt cô đột nhiên cay xè,
hai hàng lệ từ từ rơi xuống: “Tề Mặc”.
Tề Mặc bước đến, cởi áo chống bức xạ trùm vào người Ly Tâm rồi bế cô lên.
Ôm Ly Tâm vào lòng, Tề Mặc hắng giọng: “Em khóc gì chứ?”. Vừa nói, hắn
vừa chạy nhanh về một hướng khác.
Ở đằng sau lưng, phần đầu của tên thổ dân bị đạn bắn nát không thành hình,
máu tuôn xối xả từ ngực hắn, một mùi máu tanh nồng lan tỏa khắp không gian.
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Ở trong lòng Tề Mặc, Ly Tâm vẫn không thể kìm chế tiếng nấc nghẹn: “Tôi
không biết...Tôi còn tưởng lần này tôi sẽ chết chắc”. Tay cô bóp chặt cánh tay
Tề Mặc, giống như chỉ cảm nhận được sự tồn tại của Tề Mặc, Ly Tâm mới nhận
thức rằng cô vẫn còn sống.
Tề Mặc ôm Ly Tâm chạy như bay, hắn cất giọng trầm trầm: “Em chưa dạy
tôi cách liên lạc”.
Ly Tâm nghe vậy thầm tự trách bản thân. Lúc giảng giải tính năng của chiếc
hoa tai cho Tề Mặc, có bao nhiêu chức năng Ly Tâm đều nói hết, ngoài cách nói
chuyện. Đáng lẽ Ly Tâm cũng đã chỉ dẫn, nhưng lúc đó Bạch Ưng và Hoàng
Ưng có việc chen vào, thế là cô quên mất. Hôm nay cô còn tưởng Tề Mặc bỏ
mặc cô, suýt nữa bị mất mạng vì chuyện này.
Nhìn Ly Tâm thương tích đầy mình, Tề Mặc nghiến răng ken két. Dám động
đến người phụ nữ của hắn, hắn sẽ bắt bọn chúng phải trả giá.
Tề Mặc ôm chặt Ly Tâm. Ly Tâm xảy ra những chuyện gì, hắn đều nghe
thấy rõ qua chiếc hoa tai, chỉ có điều hắn không biết cách liên lạc với cô. Tề
Mặc tưởng Ly Tâm không thể thoát chết, nào ngờ cô dũng cảm như vậy. Ở vào
thời khắc nguy hiểm nhất, Ly Tâm ra tay một cách lạnh lùng, khiến hắn có thể
đến cứu cô kịp thời. May mà mọi việc vẫn chưa muộn, Ly Tâm vẫn còn sống.
Ly Tâm nép vào lòng Tề Mặc. Cô đã ngừng khóc, chỉ im lặng nhìn lên cằm
Tề Mặc trong lúc hắn vẫn ôm cô chạy nhanh. Ly Tâm không hiểu tại sao cô lại
bật khóc khi thấy Tề Mặc. Cô đâu phải là trẻ em lên ba cũng không phải là
người yếu đuối, nhưng cô không thể cầm nước mắt trước mặt Tề Mặc, trong khi
đối mặt với hoàn cảnh nguy hiểm như vừa rồi, Ly Tâm không rơi một giọt lệ.
“Tề Mặc, anh mau mặc áo vào đi”. Ly Tâm sững sờ khi nhìn xuống người
Tề Mặc.
“Im lặng”. Tề Mặc lạnh lùng nói nhỏ với Ly Tâm. Bọn họ vẫn đang ở trong
địa phận của đám thổ dân. Vừa rồi hắn sử dụng vũ khí hạng nặng bắn chết tên
thổ dân, tiếng súng chắc chắn sẽ truyền đi rất xa. Nếu đám thổ dân tìm đến, dù
hắn có mạnh cỡ nào, hắn cũng không có khả năng đối phó.
“Sẽ bị nhiễm xạ đấy, tôi đã ở trong hồ nước...”
“Tôi đã bị nhiễm xạ rồi”. Ly Tâm chưa nói hết câu, Tề Mặt đột ngột cắt
ngang. Ly Tâm bất giác bóp mạnh tay Tề Mặc. Ở khu vực có nguồn khoáng
thạch Tecneti phong phú như nơi này, chỉ cần để lộ da thịt là có khả năng bị
nhiễm xạ. Bây giờ Ly Tâm phát hiện cũng đã muộn rồi.
Ngẩng đầu nhìn lên cằm Tề Mặc, nghe tiếng gió thổi bên tai, cảm nhận đôi
cánh tay rắn chắc của hắn đang ôm ngang người mình, Ly Tâm đột nhiên không
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còn cảm giác sợ hãi. Lần đầu tiên trong đời Ly Tâm cảm thấy Tề Mặc là người
tốt, ít nhất hắn đối xử với cô rất tốt.
“Chúng ta nghỉ ngơi một lát đi, anh đã chạy khá xa rồi còn gì”. Nhìn từng
giọt mồ hôi chảy xuống từ trán Tề Mặc, Ly Tâm cất giọng khẽ khàng. Tề Mặc
bế cô chạy suốt hai tiếng đồng hồ, không nói cũng biết hắn mệt đến mức nào.
Tề Mặc đưa mắt nhìn xung quanh, tính toán khoảng cách với bộ lạc thổ dân.
Trước mặt hai người có một hốc cây rất lớn, dù trong hốc cây tỏa ra mùi dã thú,
nhưng vẫn khiến họ yên lòng hơn đám thổ dân.
Tề Mặc bế Ly Tâm đi vào trong hốc cây. Ly Tâm vội lên tiếng: “Anh mặc áo
vào đi”. Nói xong cô cởi áo chống bức xạ đưa cho Tề Mặc, đồng thời giựt áo
khoác trên người hắn: “Đưa áo của anh cho tôi mặc”. Dù sao cô cũng đã từng ở
dưới nước có độ nhiễm xạ rất cao nên nơi này chẳng là gì đối với cô. Hơn nữa,
máu của cô có thể chống nhiễm xạ nên chắc cô sẽ không sao.
Thấy Ly Tâm kiên quyết đổi áo, Tề Mặc không ngăn cản Ly Tâm. Hắn cởi
áo rồi khoác lên người cô, sau đó hắn mặc áo chống bức xạ.
Ly Tâm vất bỏ áo sơmi rách nát của cô. Không hiểu tại sao tên thổ dân lại
phẫn nộ khi nhìn thấy cái áo dính đầy máu của cô. Ly Tâm đoán nhất định là vết
máu không bình thường. Ly Tâm đưa cái áo lên mũi ngửi, một mùi máu tanh
xộc vào mũi cô, mùi tanh còn hơn máu động vật.
Nhìn Ly Tâm quay người đi thay áo. Ánh mắt Tề Mặc toàn là sát khí khi
thấy vết thương trên tấm thân trần của Ly Tâm. Hắn giơ tay vuốt nhẹ vết thương
trên lưng Ly Tâm.
“Đau quá”. Ly Tâm rùng mình, cô quay đầu bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của
Tề Mặc. Hắn đưa hai tay, giữ vai và đùi Ly Tâm rồi kéo cô vào lòng.
Vừa nãy gặp phải tình huống khẩn cấp, Ly Tâm không cảm thấy đau đớn.
Bây giờ Tề Mặc chỉ chạm nhẹ, cô cũng cảm thấy toàn thân đau rát. Nỗi đau
trước đây khi Tề Mặc gây ra cho cô không là gì so với lúc này. Ly Tâm mới biết
Tề Mặc đã rất nể tình khi ra tay với cô.
“Đau lắm à?” Chứng kiến vẻ mặt trắng bệch của Ly Tâm, Tề Mặc nhíu chặt
đôi lông mày.
Ly Tâm hít một hơi, mỉm cười với Tề Mặc. Cô nói khẽ: “Đau, nhưng tôi có
thể chịu được. Tôi không muốn làm một người hầu vô dụng của lão đại”.
Tề Mặc phát hiện Ly Tâm dù đau đớn nhưng vẫn nở nụ cười tươi, ánh mắt
cô sáng ngời khác hẳn ngày thường. Đáy mắt cô ánh lên sự tin tưởng, sự nương
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tựa vào hắn. Tề Mặc cất giọng trầm trầm: “Bây giờ em không còn là người hầu
của tôi”. Vừa nói hắn vừa sờ lên chiếc nhẫn con chim ưng trên tay Ly Tâm.
Ly Tâm không hiểu ý tứ trong câu nói của Tề Mặc, cô cố tươi cười: “Nếu có
thể quay về, tôi sẽ tự nguyện làm thuộc hạ của lão đại”. Ly Tâm đột nhiên cảm
thấy làm thuộc hạ của Tề Mặc cũng không tồi. Một lão đại có thể vào sinh ra tử
vì thuộc hạ, một lão đại luôn luôn bảo vệ thuộc hạ, làm đàn em của hắn cũng tốt
thôi.
Tề Mặc hắng giọng: “Nhất định sẽ quay về”.
Đối diện với đôi mắt lạnh lùng nhưng vô cùng kiên định của Tề Mặc, Ly
Tâm bất giác mỉm cười. Người khác nói cô sẽ không tin, nhưng Tề Mặc nói
được nhất định sẽ làm được, cô hoàn toàn tin lời hắn.
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