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Phần 13
Chương 37
Cứu Người

N

goài cửa sổ, bóng đêm dày đặt, cũng không biết là giờ gì rồi.

Diêu Ngữ Dong an tĩnh đi theo sau lưng Viêm Tam, rốt cuộc không nhịn
được lại hỏi: “Tiểu cô nương bị bắt vào đây lúc trước cũng là hầu hạ chủ tử các
ngươi sao?”
Nếu là tiểu ma nữ kia ở đây, cơ hội của nàng sẽ rất nhỏ.
Mà nghe lời này của nàng, vốn Úy Như Tuyết muốn tìm cớ đi trước, đột
nhiên nuốt xuống lời muốn nói ra miệng, kiên nhẫn nghe Viêm Tam trả lời.
Chỉ là, vẻ mặt của Viêm Tam đã sớm không kiên nhẫn: “Dài dòng cái gì?
Không phải chuyện ngươi nên hỏi thì đừng hỏi.”
Diêu Ngữ Dong nghẹn lời, chỉ đành phải câm miệng, nhưng nghĩ lại, nếu Úy
Tuệ hầu hạ chủ tử người ta tốt, sao có thể đến đây tìm nàng? Tất nhiên nàng ta
đã gây rắc rối, lúc này mới có cơ hội của nàng.
Nghĩ tới, trong lòng nàng lại đắc ý.
Úy Như Tuyết nghe nói, trong lòng lại hồi hộp, giọng điệu của Viêm Tam
không tốt, chẳng lẽ tiểu nha đầu kia đã xảy ra chuyện?
Ra khỏi phòng, Úy Như Tuyết cũng yên lặng đi theo phía sau hai người.
Viêm Tam vừa quay đầu lại, lườm nàng một cái: “Ngươi đi theo làm cái gì?
Nơi này không còn việc của ngươi, còn không mau đi.”
“Vâng” Úy Như Tuyết vội vàng khom người lui ra, đợi các nàng đi được
một đoạn đường, lại lặng lẽ đi theo sau.
Đêm mùa đông thấm lạnh như nước, nhưng trong tẩm điện to như vậy lại
bay lên hơi thở nóng rực.
Trong tẩm điện yên tĩnh giống như chết, chỉ có tiếng hô hấp hỗn loạn đè nén
mà thống khổ kia.
Nam nhân ngồi xếp bằng ở đầu giường, nín thở ngưng thần, cố gắng vận
công điều tức, dưới mặt nạ, không thấy rõ mặt của hắn, nhưng trên người trần
truồng dày đặc mồ hôi trong suốt, vẫn có thể nhìn ra, hắn rất vất vả, cũng rất
khổ sở.
Mà trên giường ở phía tây cánh cửa, sau khi ăn giải dược, Úy Tuệ vẫn không
tỉnh lại, chỉ là thân thể không còn khó chịu, lại vùi trong chăn ấm áp, ngủ càng
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thêm thoải mái, so với nam nhân đang thống khổ, nàng lại đang mơ giấc mộng
đẹp ngọt ngào, thỉnh thoảng còn mài mấy cái răng, rầm rì hai tiếng.
Cuối cúng Viêm Tam đưa Diêu Ngữ Dong tiến vào.
Kỳ thật cũng không tính là đưa, khi Viêm Tam gõ cửa thì cửa kia đột nhiên
mở ra, một tấm lụa trắng quỷ dị bay ra, quấn vào người Diêu Ngữ Dong, vào
lúc nàng ta ngay cả kêu cũng không kịp đã kéo nàng ta vào. Trong chớp mắt
cánh cửa ầm ầm đóng lại, Úy Như Tuyết giật mình, một màn này khiến cho
nàng nhớ tới cảnh Xà Yêu kéo người vào động.
Đối với lần này, mặt Viêm Tam không chút thay đổi, chỉ cảm thấy mình
hòan thành nhiệm vụ, thở một hơi dài nhẹ nhõm, rời đi.
Úy Như Tuyết vội vàng chui ra khỏi bàn đá, nàng không biết bên trong là
tình cảnh gì, không dám xông bừa vào từ cửa chính, bất đắc dĩ đành phải leo lên
cây cột to dưới hành lang trèo lên nóc nhà.
Nàng hành động nhanh nhẹn nhẹ nhàng giống như một con mèo, nhưng mà
dưới tình huống người bình thường tuyệt đối không cảm thấy điều gì, nam nhân
trong điện lại cảm thấy động tĩnh trước tiên, ánh mắt sau mặt nạ lạnh lẻo như
sương, nhuộm đầy sát khí khát máu, động tác lên xuống càng thêm mau lẹ.
Nữ nhân dưới thân, vừa bắt đầu còn có thể gào thét, từ từ chỉ còn trừng to
đôi mắt sợ hãi, miệng mở rộng nhưng cũng không phát ra được một chút âm
thanh.
Mà trên nóc nhà, Úy Như Tuyết khó khăn lắm mới tìm đúng vị trí, vén một
mảnh ngói lưu ly, quan sát tình huống phía dưới.
Nhưng không ngờ ngay ánh mắt đầu tiên nhìn xuống đã sợ ngây người.
Hình ảnh mập mờ biến thái, nàng tự nhiên gặp qua không ít, chưa bao giờ
giống hôm nay vậy, chỉ trong nháy mắt, huyết dịch toàn thân đông cứng.
Nàng kia là Diêu Ngữ Dong không sai, nhưng mà nàng hòan toàn không còn
bộ dáng trắng nõn động lòng người như vừa rồi, lúc này ánh mắt nàng khô như
giếng, tròng mắt cũng không nhúc nhích, làn da khô héo, tóc hoa râm, cả người
giống như già đi hai mươi tuổi.
Mà theo động tác của nam nhân, thân thể của nàng vẫn không ngừng xảy ra
biến hóa.
Cho đến khi nam nhân gầm nhẹ một tiếng, Diêu Ngữ Dong hòan toàn biến
thành một xác khô, một mái tóc trắng xóa, khô héo như vỏ cây khô.
Da đầu Úy Như Tuyết tê dại, không cần nghĩ cũng biết, nhất định nam nhân
này đang luyện tà công gì đó, chỉ thấy sau khi hắn rời khỏi người cái xác khô thì
ngồi thiền vận khí, dần dần, một đầu tóc bạc, thế nhưng chậm rãi biến thành
màu đen.
Thải âm bổ dương?
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Úy Như Tuyết không hiểu, nàng cũng không muốn biết, lúc này chỉ muốn
thừa dịp nam nhân còn chưa luyện thành tà công tìm Úy Tuệ trước, đột nhiên
nàng chú ý vào trên giường nhỏ trong góc phòng.
Chờ khi nhìn lại rõ ràng khuôn mặt nho nhỏ ngáy ngủ lộ ra bên ngoài chăn
thì trái tim Úy Như Tuyết cũng buông xuống một nửa.
Tiểu nha đầu còn sống thật sự là mạng lớn.
Chỉ là trước mắt, dưới mí mắt của nam nhân này nàng phải mang theo nàng
ta đi như thế nào đây?
Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh, đột nhiên một cỗ lực lượng mạnh mẽ
từ dưới đánh úp lại, Úy Như Tuyết nhanh nhẹn nghiêng người, chỉ thấy vị trí
nàng vừa ngồi ban nãy bị phá thành một cái lỗ thủng to, ngói lưu ly bể nát rơi
xuống dưới như mưa.
Mẹ nó, bị phát hiện rồi.
Úy Như Tuyết cũng không che giấu, phóng toàn bộ ám khí ngân châm mang
đến vào trong cái lỗ thủng kia, cho dù chỉ có một cây ngân châm đâm trúng hắn,
hắn cũng đừng mong an ổn.
Huống chi hắn đang luyện tà công, không khéo sẽ bị tẩu hỏa nhập ma.
Nhưng mà, rốt cuộc nàng đánh giá thấp nam nhân này.
Đang lúc nàng còn trông cậy vào nam nhân này sẽ bị ngân châm có độc của
nàng hạ gục, đột nhiên dưới chân mất trọng tâm, cả người đạp ngói lưu ly rớt
xuống nóc nhà, mà cùng lúc đó, một dải lụa trắng bay tới, chuẩn xác quấn chặt
cổ của nàng, càng thu càng chặt.
“Đáng chết.” Nàng khẽ rủa một tiếng, một chưởng chém dải lụa trắng, lại rút
roi cửu tiết (roi 9 khúc) ở bên hông ra, tàn nhẫn đánh sang chỗ nam nhân vẫn
đang ngồi trên giường.
Sau mặt nạ, ánh mắt nam nhân lạnh lẽo, giơ tay, một cỗ chưởng phong âm
ngoan độc ác đánh tới thiên linh cái (phần đầu) của Úy Như Tuyết.
Úy Như Tuyết bối rối, người này là người hay là quỷ? Tốc độ mau đến mức
làm cho người ta hòan toàn không kịp phản ứng.
Nhưng ngay khi nàng cho là mình sẽ có cùng vận mệnh với những miếng
ngói bể nát kia, bàn tay của nam nhân kia lại đột nhiên lệch đi, bổ về phía cái
bàn bên cạnh nàng.
Đáng thương, gỗ Lê Hoa thượng hạng bể nát trong nháy mắt.
Úy Như Tuyết có chút choáng váng, còn chưa kịp phản ứng, ánh mắt bén
nhọn của nam nhân phóng tới nàng, giọng khàn khàn nói.
“Mang nàng cút mau.”
Hình như sợ nàng không hiểu, tầm mắt nam nhân chậm rãi quét tới Úy Tuệ
trên giường.
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Tốt như vậy? Thả các nàng rời đi?
Úy Như Tuyết lại càng khó hiểu, nhưng dựa vào bản lĩnh, khẳng định nàng
không phải đối thủ của nam nhân này, nếu hắn nói lời này, không đi là kẻ ngốc.
Vội vàng đi tới trước giường, vén chăn lên, lại phát hiện trên người Úy Tuệ
chỉ quấn một cái áo mỏng trong suốt, vội vàng dùng chăn quấn nàng lại.
Cuối cùng, dứt khoát khiên cả người và chăn lên vai, nhanh chóng rời đi.
Người vừa đi, từ phía sau tủ một hắc y nhân đi ra, vẻ mặt nghiêm trang, hắn
không hiểu, vì sao vừa rồi Môn chủ không cho hắn ra tay?
“Tra được tung tích của Quỷ rồi à.” Nam nhân nheo mắt lại, giọng nói âm
lãnh.
Hắc y nhân cúi đầu trả lời: “Hắn phản bội Môn chủ, đầu phục triều đình.”
Nam nhân khẽ nâng mi mắt, trong mắt bắn ra sát khí lạnh lẽo: “Phát lệnh
Viêm Môn, giết không tha.”
“Vâng” Hắc y nhân ứng tiếng.
Lúc này, ngoài cửa đột nhiên có người bẩm báo, nói là có người xâm nhập
vào nơi này.

Chương 38
Nghi Ngờ

L

úc đám người Tiêu Dục đến, nơi này đã thành một tòa thành trống

không.
Nhưng mọi thứ ở nơi này đều chứng tỏ, ít nhất một phút đồng hồ trước, nơi
này có người, dạ minh châu rực rỡ vẫn lập lòe như cũ trong tẩm điện xa hoa,
chăn vẫn còn hơi ấm, nước tắm vẫn còn ấm, trên bàn còn nửa ly trà đang bốc
hơi nóng.
Trừ thi thể khô héo già nua của Diêu Ngữ Dong trên mặt đất lạnh lẽo ra.
“Lại để cho tên cẩu tặc đó chạy thoát.” Bách Lý Tuấn Dật không cam lòng
nghiến răng.
Tiêu Diễm tức giận không biết như thế nào cho tốt, liếc nhìn thi thể trên đất,
mắt đỏ như sắp chảy máu: “Chúng ta đuổi theo, coi như bọn họ có chạy trốn tới
chân trời góc biển, Bổn vương cũng phải đào cho ra bọn họ.”
“Vô dụng, tiểu gia theo chân bọn họ không chỉ đánh với nhau một lần, người
kia cực kì giảo hoạt, không chỉ có một hang ổ này. Lần này, sở dĩ chúng ta có
thể tìm được nơi này, hòan toàn là bởi vì có Quỷ phản bội bọn họ.”
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Bách Lý Tuấn Dật buồn bực nói, kỳ thật lần đó cũng là cơ duyên xảo hợp,
hắn trở về từ phương Bắc, trên đường cứu một huyết nhân (cả người đầy máu)
bị người đuổi giết.
Về sau mới biết được, người này là nhân vật sát thủ hạng Quỷ của Viêm
Môn, Quỷ Nhất.
Bởi vì bất mãn Môn chủ rất nhiều việc nên dẫn theo thuộc hạ tâm phúc, thừa
dịp lúc Môn chủ luyện công đánh lén.
Môn chủ Viêm Môn tẩu hỏa nhập ma, nội thương nghiêm trọng, nhưng bản
lĩnh của hắn lợi hại hơn tưởng tượng của bọn họ nhiều.
Mười hai người mang danh hiệu sát thủ Quỷ, chỉ còn lại một mình hắn may
mắn trốn thoát.
Hắn giao lệnh bài cho Bách Lý Tuấn Dật, cầu xin một con đường sống.
Bách Lý Tuấn Dật lại đưa vật này cho Tiêu Dục, hòng trợ giúp hắn cùng
nhau tiêu diệt kẻ tà môn ngoại đạo làm hại thế nhân này.
Nhưng, hiển nhiên kế hoạch lại thất bại.
“Vậy làm sao bây giờ? Tuệ muội muội vẫn còn ở trên tay bọn hắn, ngộ nhỡ,
ngộ nhỡ...” Nhìn thi thể trên đất, Tiêu Diễm không dám tưởng tượng kết cục
của Úy Tuệ, chỉ liếc nhìn Tiêu Dục, lạnh lùng nói: “Tứ ca, Tuệ muội muội đối
với huynh thế nào huynh cũng biết, hôm nay, nàng bị kẻ xấu bắt đi, sống chết
không rõ. Huynh quản hay là mặc kệ? Nếu như huynh mặc kệ, đệ... đệ đi một
mình.
“Trở lại.” Tiêu Dục gọi hắn lại: “Một mình đệ? Đệ đi đâu mà tìm? Nếu Viêm
Môn dễ tìm như vậy, triều đình cần gì tốn mấy chục năm cũng không tiêu diệt
được nó?”
“Vậy huynh nói nên làm gì bây giờ?” Tiêu Diễm nóng lòng như lửa đốt, sắp
khóc rồi.
Quân Tiên Nhi thấy hắn như thế, không hiểu bĩu môi: “Úy Nhị tiểu thư kia
có gì tốt? Đáng để ngươi như vậy?”
“Ngươi nói cái gì?” Ánh mắt Tiêu Diễm đỏ bừng, hung tợn trừng mắt nàng
ta.
Quân Tiên Nhi bị dọa vội trốn sau lưng Quân Phi Sắc, cũng trừng mắt nhìn
hắn, vẫn không phục nói: “Ta vốn nói thật nha, nói Úy Nhị tiểu thư là kẻ phá
hoại. Đây cũng coi như là báo ứng.”
“Ngươi?” Tiêu Diễm tức giận giơ tay lên muốn đánh nàng.
Quân Tiên Nhi sợ rúc đầu ra sau lưng Quân Phi Sắc.
“Lục Hòang tử, Tiên Nhi cô nương cũng là sợ ngươi sốt ruột tức giận, ngươi
đừng để ý.” Thấy sắc mặt Quân Phi Sắc yên lặng giống như hồn bay lên trời,
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hòan toàn không để ý đến muội muội thiếu chút nữa bị người đánh, Lan Chỉ
Nhu vội ra mặt hòa giải.
Tiêu Dục nhìn về phía Quân Phi Sắc: “Quân tướng quân, có ý kiến gì
không?”
Con ngươi thâm thúy của Quân Phi Sắc nhìn chằm chằm chiếc giường bên
cửa sổ, ánh mắt lóe lên: “Dựa vào ý kiến đó, Úy Nhị tiểu thư sẽ không có
chuyện gì.”
“Làm sao ngươi kết luận thế?” Ánh mắt Tiêu Diễm phát sáng, vui mừng tiến
lên, đưa tay nắm lấy tay áo của Quân Phi Sắc.
Trong nháy mắt dung nhan tuyệt mỹ của Quân Phi Sắc cương cứng, chọc
Tiêu Diễm lúng túng, vội buông tay nhận lỗi: “Quân tướng quân thứ tội, Bổn
vương cũng chỉ nóng vội.”
“Đúng vậy, xin Quân tướng quân chỉ giáo.” Tiêu Dục cũng tò mò vì sao
Quân Phi Sắc cũng nói như vậy.
Quân Phi Sắc nhướng nhướng mi: “Các ngươi chẳng lẽ quên Úy gia Đại tiểu
thư.”
“Như Tuyết?”
“Kẻ ngốc?”
Hai huynh đệ Tiêu Dục và Tiêu Diễm trăm miệng một lời.
“Đúng.” Quân Phi Sắc gật đầu.
Đôi mắt Tiêu Dục sâu sắc thêm mấy phần.
“Có quan hệ gì với nàng ta?” Tiêu Diễm vẫn không hiểu.
Khóe môi Quân Phi Sắc khẽ nhếch, cũng không nói rõ nguyên nhân trong
đó, chỉ nói: “Nếu như Lục Hoàng tử gấp gáp, không bằng đi Úy gia nhìn thử,
nói không chừng Úy Nhị tiểu thư đã trở về nhà.”
“Thật sự?” Tiêu Diễm nửa tin nửa ngờ.
Quân Phi Sắc gật đầu, Tiêu Diễm lập tức tựa như một cơn gió chạy mất,
ngay cả tạm biệt cũng không kịp nói với mọi người.
Mọi người ngạc nhiên, cũng may trong lòng mọi người đều có chuyện khác,
cũng không có ai để ý tới hắn.
Tiêu Diễm không có ở đây, bọn họ thiếu mất một người làm phiền rồi.
“Còn biết sào huyệt nào khác của Viêm Môn không?” Tiêu Dục hỏi, hắn
không muốn bỏ qua cơ hội này, Quỷ vừa nói, Môn chủ Viêm Môn tẩu hỏa nhập
ma, bị nội thương, mà nữ tử trên đất rõ ràng cho thấy bị người mang ra luyện tà
công cho tới chết, lại liên hệ với chuyện gần đây mấy nữ tử trong kinh thành
mất tích một cách kì quái, hắn cho rằng đây đều do Viêm Môn gây nên, vì trợ
giúp Môn chủ kia tu luyện tà công, cho nên, bọn họ phải thừa dịp thương thế
của hắn chưa lành, tà công chưa luyện thành mà tìm được hắn.
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Bách Lý Tuấn Dật lắc đầu: “Nội bộ của bọn hắn cực kỳ nghiêm ngặt, coi
như người mình cũng không hiểu rõ ràng.”
Tiêu Dục ngưng mi, nhìn Quân Phi Sắc.
Nhưng vẻ mặt của Quân Phi Sắc vân đạm phong khinh, vốn những chuyện
này cũng không do hắn quản, đêm nay có thể cùng tới đây, còn không phải là
vì...
Vì cái gì? Hắn cũng không hiểu, giống như là tận mắt thấy hình ảnh tiểu cô
nương kia bị người đánh ngất, có chút không đành lòng?
Hoặc là, không ưa nhìn nàng giả ngây giả dại đùa bỡn chút thông minh,
muốn tự mình tới đây nhìn nàng nhếch nhác?
Chỉ là, không nhìn thấy nàng ở đây, cũng có chút thất vọng.
Bên kia, Úy Như Tuyết khiêng Úy Tuệ, khó khăn rời khỏi tòa nhà giống như
mê cung này.
Sau khi đi ra, phát hiện bốn phía là một nơi hoang dã, tức thì khiến cho lòng
người sinh ớn lạnh, Úy Như Tuyết có cảm giác đi vào Liêu Trai.
Lúc này bên tai vang lên tiếng “Ưm” lành lạnh của nữ hài, càng cảm thấy
quỷ dị.
Kỳ thật tới nơi hoang dã này, bị gió lạnh thổi tới, đầu óc Úy Tuệ dần dần
tỉnh táo lại, vừa mở mắt, trong mắt tối đen, sợ hãi đến tim căng thẳng, nhất là cả
người lơ lửng trên không, lại còn đang di chuyển, càng khiến cho nàng sợ hãi
gần như tiểu ra quần.
“Má ơi, có quỷ.”
“Quỷ cái đầu ngươi.” Biết nha đầu trên vai tỉnh lại, Úy Như Tuyết không
khách khí ném nàng tới trên một sườn dốc.
Chăn rơi ra, y phục ít ỏi khiến Úy Tuệ bị lạnh toàn thân nổi da gà, vội vàng
quấn chăn lại, bình tĩnh nhìn lên, người bên cạnh đúng là Úy Như Tuyết, không
khỏi nổi giận đùng đùng, đứng lên, nhấc chân đá tới Úy Như Tuyết.
“Ta thấy lòng dạ của ngươi hỏng rồi. Bản tiểu thư đắc tội ngươi lúc nào, thế
nhưng ném ta vào trong ổ của thích khách?”
Chỉ là, nàng nói lời hung ác, một đá kia lại thật sự không có lực, hơn nữa
trên người quấn chăn, rất không linh hoạt, không đạp được người, ngược lại
chính mình lại bị trượt chân.
Mà từ đầu tới cuối, Úy Như Tuyết chỉ yên ổn ngồi dưới đất nghỉ ngơi, nhìn
nàng bận rộn một hồi, không vùng vẫy ra được, không khỏi nhíu mày.
“Nhanh gọi ra đi? Nếu không hai chúng ta ai cũng đừng nghĩ trở về.”
“Hả? Gọi cái gì?” Úy Tuệ quấn chăn ngồi trên mặt đất, nghi ngờ hỏi.
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Úy Như Tuyết cười lạnh: “Ngươi không phải Nhị tiểu thư, ta cũng không
phải Đại tiểu thư. Ngươi biết ta từ đâu tới đây, ta cũng biết rõ ngươi từ đâu tới
đây. Cho nên, hai ta không cần thiết giả bộ nữa. Ngươi lấy vật đó ra, hai ta cùng
nhau trở về.”
Những lời phía trước, Úy Tuệ nghe còn gật đầu, sát thủ tỷ tỷ quả nhiên là
người thông minh, nhanh như vậy đã biết nàng cũng là xuyên qua, nàng chỉ là
đọc sách mới biết trước mọi chuyện, nếu không nàng mới không biết được đấy.
Nhưng câu nói kế tiếp của nàng ta là có ý gì?
“Ngươi kêu ta lấy đồ gì ra? Trở về? Là trở về hiện đại?” Nháy mắt đôi mắt
Úy Tuệ sáng lên.

Chương 39
Tỷ Muội

V

ừa nghĩ tới có thể trở về hiện đại, ánh mắt của Úy Tuệ lập tức sáng lên,

nhưng lại chợt trốn tránh, trái tim dâng lên sự kì quái không nói ra được.
Nhân vật Úy Như Tuyết này là nàng xem trong tiểu thuyết, không hề tồn tại
trong cuộc sống hiện thực, nàng phải về, về đâu đây? Nàng có thể đi theo tên sát
thủ này trở lại nơi nào?
“Thế nào?” Thấy vẻ mặt phức tạp mà rối rắm của nàng, Úy Như Tuyết nghi
ngờ nhìn nàng: “Chẳng lẽ ngươi thích cuộc sống ở nơi này, không muốn trở
về?”
“Mới là lạ.” Úy Tuệ liếc nàng: “Mặc dù ở nơi này không lo ăn uống, nhưng
ngươi cũng biết, mình tới đây, ba ngày hai bữa gặp chuyện không may, hôm
nay thiếu chút nữa tặng luôn cái mạng nhỏ, ta có ngu mới thích cuộc sống ở nơi
này đấy.”
Chỉ là vừa nói xong, cuối cùng trong lòng nàng chua xót, trong đầu nàng
hiện ra bóng dáng của Công chúa mẫu thân, Thượng Quan Tễ Nguyệt, còn có
tiểu hài Úy Vân Nhạc kia, nói thật, thật là không nỡ vứt bỏ rồi.
Úy Như Tuyết cười khẽ, giữa trán có vài phần giễu cợt: “Nếu như thế, ngươi
nên phối hợp với ta, nếu không, hai ta ai cũng không đi được.”
“Phối hợp, chỉ cần có thể về nhà, ngươi nói cái gì chính là cái đó.” Lúc này
Úy Tuệ vỗ ngực biểu lộ quyết tâm.
“Lấy các thứ ra.” Úy Như Tuyết dứt khoát duỗi tay về phía nàng.
Úy Tuệ mờ mịt: “Thứ gì?”
“Cổ ngọc.” Úy Như Tuyết đơn giản phun ra hai chữ quan trọng.
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Úy Tuệ nghe càng mơ hồ, vội vàng nắm thật chặt chăn trên người, buồn bực
nói: “Ngươi biết hiện tại trên người ta trừ tấm vải mỏng ra, chỉ còn cái chăn này
thôi, có cái ngọc rắm chó ấy.”
Chỉ là nói đi thì nói lại, người nào biến nàng thành bộ dạng hiện tại?
“Y phục của ta đâu? Kẻ nào cởi?”
Úy Như Tuyết nghe hỏi thêm càng không nói gì liếc nàng một cái, mới đầu
còn tưởng rằng cô nương này có cái đầu bình tĩnh, bây giờ mới biết được, nha
đầu này chính là thiếu dây, phát hiện muộn màng.
“Yên tâm, không ai động tới ngươi.” Úy Như Tuyết hừ nhẹ, đáy lòng cũng
đầy nghi ngờ, vậy mà người nọ lại thả một vưu vật như Úy Tuệ, thật sự hiếm lạ.
“Làm sao ngươi biết?” Úy Tuệ nhẹ nhàng giật giật thân thể quấn trong chăn,
trừ bỏ có chút lạnh ra cũng không có cảm giác khác thường nào, mà theo số
lượng kiến thức ít ỏi của nàng, biết nếu như sau khi nữ tử bị người làm cái đó,
nhất là lần đầu tiên, thân thể sẽ có chút không khỏe.
Nghĩ như vậy, nàng hơi yên tâm lại hỏi chính sự: “Đúng rồi, ngươi nói cổ
ngọc, quay về ta tìm xem. Ngươi khoan hãy nói, gia đình này thật đúng là giàu
chảy mỡ, ngươi có biết trong nhà ta có bao nhiêu thứ tốt không?”
Nghe nàng nói như thế, Úy Như Tuyết hơi nhíu chặt mày, ánh mắt sâu
không lường được nhìn chằm chằm Úy Tuệ, nhìn nàng đến chột dạ.
“Này, ngươi nhìn ta như vậy làm gì?” Lúc này, đột nhiên nhớ tới thân phận
sát thủ của nàng, Úy Tuệ không khỏi nuốt nước miếng.
Úy Như Tuyết khẽ nhếch môi, hừ nhẹ: “Được, vậy ngươi tìm xem. Nhớ kỹ,
đó là cổ ngọc thượng cổ, phía trên có...”
Nói đến một nửa, nàng lại đột nhiên ngừng lại, làm cho Úy Tuệ hết sức tò
mò: “Phía trên có cái gì?”
“Ta cũng không nhớ rõ, tóm lại ngươi tìm rồi nói tiếp.”
“Sặc, ngươi không nói hình dáng gì, muốn ta tìm thế nào?”
“Vậy thì ngươi tìm toàn bộ cổ ngọc ngươi có đưa cho ta.” Úy Như Tuyết tức
giận nói, đứng dậy, cất bước rời đi.
“Này.” Úy Tuệ kêu một tiếng, cũng vội vàng nhấc chân đuổi theo, đáng
thương đôi chân nhỏ trần trụi của nàng, giẫm trên mặt đất lạnh băng, vừa lạnh
vừa đau, bất đắc dĩ lại gọi nàng: “Tỷ, thân tỷ tỷ, giúp với...”
Nói đến người tỷ tỷ Úy Như Tuyết này cũng không tệ lắm, thấy nàng chạy
chân trần gần nửa dặm đường, cuối cùng ngã trên mặt đất không đi nổi, nàng lại
mềm lòng, xoay người, ngồi xổm xuống trước mặt Úy Tuệ.
Mới đầu Úy Tuệ còn không biết nàng có ý gì, đợi nàng lành lạnh kêu một
tiếng: “Leo lên.”
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Nàng mới biết, người sát thủ tỷ tỷ này là để cho nàng leo lên lưng của nàng

Hắc hắc, vậy thì không khách khí.
Úy Tuệ quyết đoán đứng dậy, nhảy một cái leo lên lưng của Úy Như Tuyết,
nắm đôi vai nhỏ bé và yếu ớt của nàng ấy, chua xót thay nàng ấy.
“Tỷ, tỷ thật gầy, chờ trở về, ta làm chút thức ăn ngon bồi bổ cho tỷ.”
“Ngươi làm có thể ăn?” Nhìn nàng ngốc như thế, Úy Như Tuyết tỏ ra khinh
thường.
Úy Tuệ lại đắc ý: “Đương nhiên, chẳng những có thể ăn, mà còn ăn rất ngon
đấy. Đúng rồi, tỷ, tỷ thích ăn cái gì?”
“...” Úy Như Tuyết ngẩn ngơ, từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên có người
hỏi nàng thích ăn cái gì.
Thích ăn cái gì? Quan trọng sao? Thức ăn cũng chỉ giúp làm no bụng, ăn no
bụng là được, ai còn chú ý ăn cái gì.
Huống chi, hai mươi năm trong đời nàng, mười lăm năm trước, thường
thường vì lấp đầy bụng mà thiếu chút nữa bỏ mạng, năm năm sau, cuối cùng
nàng cũng có năng lực thưởng thức mỹ thực thế gian, nhưng lại không có suy
nghĩ đó.
Nàng không nói lời nào, Úy Tuệ cũng không ngại, tự nhiên ở trên lưng nàng
vui vẻ giới thiệu.
“Ta cho tỷ biết, tài nấu nướng của ta là gia truyền, món tủ của Cố gia, tỷ biết
không? Tỷ nhất định không biết. Hắc hắc, nói cho tỷ biết, cha ta làm thịt viên,
đây chính là ngon nhất Kinh thành, may mà ta cũng vậy học được mười phần
bản lĩnh của ông, trở về sẽ làm cho tỷ ăn. Còn nữa, ta thích ăn nhất cà tưởng, tỷ
biết không? Chính là trong “Hồng Lâu Mộng”, Lưu mỗ mỗ (bà ngoại) thích ăn
đó, cần kết hợp với mười con gà. Hắc hắc, nhiều năm nghỉ hè, ta thèm ăn, thừa
dịp cha mẹ ta không ở nhà, len lén ở nhà thí nghiệm một lần, tỷ đừng nói, mùi
vị đó thực không tồi. Chỉ là, ta cũng chỉ ăn một lần thôi, chủ yếu là trình tự quá
rườm rà. Hiện tại ta không nhớ rõ, trở về ta lại thí nghiệm vài lần. Chuẩn bị cho
tốt, cho tỷ nếm thử.”
“...”
Úy Như Tuyết nghe đầu đầy hắc tuyến, vừa nhắc đến ăn, cả người nha đầu
này đều là nhiệt tình, hoàn toàn là một kẻ tham ăn, nửa chữ nàng cũng chen vào
không lọt.
“Nếu như ngươi còn sức thì tự mình đi.” Về sau, thật sự chịu không nổi nàng
ồn ào, Úy Như Tuyết uy hiếp.
Úy Tuệ lập tức ỉu xìu, đôi tay ôm thật chặt cổ của nàng, lại kêu mấy trăm
tiếng dỗ dành tỷ tỷ tốt tỷ tỷ tốt, cuối cùng dụ dỗ được Úy Như Tuyết, lại cõng
nàng đi vào trong thành.
www.vuilen.com

153

Tác Giả: Thất Trọng Sa Y

ĐỆ NHẤT NỮ PHỤ, VƯƠNG GIA ĐỨNG SANG MỘT BÊN

“Tỷ, tỷ thật tốt.” Đối với hành động này của nàng, trong lòng Úy Tuệ cảm
động, thật lòng bày tỏ: “Ngày nào đó, nếu tỷ cũng gặp phải tình huống này, ta
cũng sẽ cõng tỷ.”
“Tỷ cũng không ngốc như ngươi.” Bị người bắt, y phục giầy cũng bị mất,
còn mơ hồ không biết chuyện gì xảy ra.
Úy Tuệ bĩu môi, nhẹ nhàng lầm bầm, còn không phải bị tỷ ném ra sao, nếu
không làm sao có chuyện chứ.
Chỉ là, nể tình nàng ấy cõng mình thật vất vả, nên Úy Tuệ cũng không so đo,
ngược lại thật lòng nói bên tai nàng: “Tỷ, tỷ thật tốt.”
Vốn tưởng rằng sát thủ lạnh lùng tàn nhẫn khát máu, nhưng không nghĩ sát
thủ tỷ tỷ này ngoài lạnh trong nóng, mà còn thiện lương nữa, nếu không, chỉ
bằng nàng làm nũng mấy câu, liền cõng nàng một đường, hơn nữa, không cần
suy nghĩ cũng đoán được, nhất định là nàng ấy bất chấp nguy hiểm cứu mình
khỏi tay người xấu.
Không trách được, trong tiểu thuyết Úy Như Tuyết chọc người yêu thích,
đến cuối cùng, nam nhân nữ nhân, ngay cả nữ phụ cặn bã là nàng, cuối cùng
cũng lộ vẻ cảm động với nàng ấy.
Ngẫm lại, nàng thở phào nhẹ nhõm, may mắn mình là bằng hữu của nàng ấy.
Mà Úy Như Tuyết nghe câu nói đó của nàng, chóp mũi đau xót, hình như rất
nhiều năm trước, nha đầu nhỏ gầy kia cũng nằm ở trên lưng của nàng, ôm cổ
của nàng, nói: “Tỷ, tỷ thật tốt”.
Nhưng mà, tỷ tỷ tốt là nàng không bảo vệ nàng ấy được chu đáo.
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