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Tam Phương Chuẩn Bị Xuất Phát

L

âm Thành Trác nhàn nhạt nhìn lướt qua Tiểu Tịch, phá lệ một câu nói

làm cho Thập Nhị thiếu chút nữa bất tỉnh.
“Biết rồi, chuyện này ta sẽ cân nhắc, ngươi theo Tiểu Tịch cô nương đi dạo
một chút đi.”
Thập Nhị nhìn vẻ mặt áy náy của Lâm Thành Trác, biết nhất định là vì khiến
hắn đi theo nàng giải sầu. Mặc dù mình căn bản không có cái gì ấm ức, nhưng
chuyện này nếu nàng là nhược điểm nắm ở trong tay, đoán chừng về sau Lâm
Thành Trác sẽ đối với nàng nói gì nghe nấy.
Tiểu Tịch lôi Thập Nhị còn không có từ trong tin dữ tỉnh lại, cười híp mắt ra
khỏi phòng. Sau đó khoát tay áo từ biệt hướng về phía Độc Cô Úc đang ăn
không biết ngon. Độc Cô Úc u mê ngẩng đầu liếc mắt nhìn bọn họ, đợi đến khi
trong phòng cũng không còn có mùi của nàng, lúc này mới chợt ý thức được cái
gì, buông chén đũa xuống chạy ra ngoài.
“Tiểu Tịch cô nương, ngươi đi thật lâu rồi, muốn làm cái gì?” Thập Nhị đi
theo ở phía sau, hắn vốn cho là Tiểu Tịch sẽ nghĩ ra phương pháp li kỳ cổ quái
gì để chỉnh hắn. Nhưng là bây giờ nhìn lại, hình như Tiểu Tịch không có hứng
thú vui chơi cái gì, chỉ chậm rãi đi ở trước mặt. Sau đó lơ đãng đi tới Bích Thủy
Hồ, đứng ở trên con đường lát đá ngoài đình.
Thập Nhị cũng dừng lại cách một mét ở ngoài, canh chừng bóng lưng nàng,
im lặng không lên tiếng.
“Thập Nhị, ngươi có từng thích qua ai đó hay không?” Tiểu Tịch mím miệng
hỏi.
Thập Nhị sửng sốt một chút, hình như có chút xấu hổ nói: “Tiểu Tịch cô
nương... Chúng ta là ẩn sĩ, từ nhỏ đều ẩn núp ở trong bóng tối, trong suy nghĩ
trong nội tâm chỉ có một mục đích, thời điểm Lâm gia cần chúng ta là lúc vô
điều kiện xuất hiện. Làm sao có thể có cơ hội thích người nào... ngay cả tiếp xúc
với nữ tử, cũng là ít lại càng ít...”
Tiểu Tịch nhẹ giọng cười một tiếng, quay đầu lại hỏi: “Ta không phải là
trong ít lại càng ít đó chứ?”
Thập Nhị ngẩng đầu lên nhìn nàng, ánh mặt trời chiếu nghiêng xuống, để
cho tóc nàng như trân châu đen càng thêm lộ ra vẻ rực rỡ, như là thác nước lóe
sáng nhu nhã. Nụ cười của nàng so với tia sáng ánh mặt trời nhún nhảy càng rực
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rỡ hơn, con ngươi sáng rỡ, như rơi vào rượu xuân, hắn giống như nhìn thấy
sóng nước mênh mông, đứng ở nơi đó gần sát như thế, rồi lại xa xôi như thế.
Đúng vậy, vẻ đẹp của nàng không gì sánh kịp, vì vậy khiến các công tử ưu tú
như thế đều có chút khuynh tâm. Mặc dù họ phải trả giá thê thảm, cũng muốn
bảo vệ nàng, giống như là bảo vệ một pho tượng thánh khiết trong trắng, một
đóa hoa sen không nhiễm nước bùn, là người mà tất cả mọi người nguyện hết
lòng che chở thật lòng thương yêu, động lòng người như thế, ấm áp như thế.
“Thập Nhị, ngươi gặp được ý trung nhân thì nói cho ta biết đi, ta sẽ đi cầu
bọn hắn. Có nhà có thê thất nếu như còn làm công việc nguy hiểm như thế thật
không tốt...” Tiểu Tịch đi tới vỗ vỗ bờ vai của hắn, sảng khoái nói.
Trong nháy mắt Thập Nhị có chút hoảng thần, nhưng rất nhanh liền cười
cười xấu hổ, giống như vừa ở trong mộng mới tỉnh hận không được cho mình
một cái tát. Cô gái hắn gặp qua ngoại trừ người qua đường Giáp Ất Bính Đinh,
chính là kẻ địch lúc thi hành nhiệm vụ hung hiểm âm độc. Duy nhất duy nhất,
chính là nàng, luôn là để cho hắn rất quẫn bách khác hẳn một tinh linh vui
sướng như vậy.
“Đa tạ Tiểu Tịch cô nương.” Thập Nhị nhàn nhạt đáp lại, Tiểu Tịch cảm thấy
vẻ mặt của hắn có chút chán nản, có chút đồng tình với bọn họ những ẩn sĩ này.
Ẩn sĩ Lâm gia, phục tùng vô điều kiện mọi mệnh lệnh, cho dù là nhiệm vụ nguy
hiểm có liên quan sinh tử cũng muốn hoàn toàn tập trung tinh thần đi giải quyết,
giống như là đặc cảnh nằm vùng ở hiện đại. Mỗi một giây cũng coi như là điểm
cuối của sinh mệnh, mỗi một khắc đều đáng quý trọng. Hắn sẽ không có thê
thiếp sao, cứ an phận như vậy chục năm, cô gái nào sẽ gả cho người nam tử
không có tương lai chứ. Nàng không khỏi có chút khổ sở, vì người trong võ lâm
mà có một loại bi ai này, nhưng nàng nhìn không hiểu nét mặt Thập Nhị, không
biết ẩn sâu trong mắt của hắn là ưu thương và hèn mọn lùi bước cỡ nào...
Yêu, nếu như cũng có thể nói ra khỏi miệng, nếu như cũng có thể làm cho
đối phương biết, là có may mắn hay là bất hạnh...
Lúc này, trên bầu trời đột nhiên nở rộ một pháo hoa ngắn ngủi.
Thập Nhị ngửa đầu nhìn, nắm chặt quả đấm thở phào nhẹ nhõm nói: “Tam
công tử sắp trở về rồi!”
Độc Cô Úc ở Lâm gia vẫn không quên nghiên cứu phát minh làm bằng gỗ
của mình. Mỗi ngày đứng ở trong phòng củi đóng cửa suy nghĩ, thoạt nhìn rất
buồn bực, thật ra thì hắn tuyệt không phải bởi vì “Thất tình”, mà là đang nghiên
cứu diện mạo của mình.
Ở Bắc Hải Thánh nữ cung, trừ đi hắn và Thu Vô Cốt là hai mỹ nam tử, trước
kia lúc hành tẩu giang hồ sẽ mang theo áo choàng hoặc là cái khăn che mặt, bởi
vì sợ cô gái khác sẽ đối với hắn vừa thấy đã yêu. Nhưng sau lại gặp nhiều vô số,
lại đều là người hơn người, hơn nữa ở Lâm gia này, mình hèn mọn giống như
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một người làm bình thường. Điều này làm cho hắn nhớ tới khi còn bé ở trong
một đám đệ tử đó, mình vẫn luôn là một người đần nhất kém cỏi nhất hèn nhát
vậy, võ nghệ cũng vẫn là người rất yếu.
Nếu như không có sư phụ dễ dàng tha thứ và trông nom, có lẽ hắn không sẽ
sống đến cuối cùng, cũng sẽ không làm Đại Đệ Tử còn sống ở đời. Hắn vẫn cảm
thấy, mình tựa như một cây cỏ nhỏ được đại thụ sum xuê che chở, hèn mọn và
yếu ớt, chịu đựng không được gió táp mưa sa. Cho nên hắn nghĩ muốn một
mình hành tẩu giang hồ chứng minh thật ra mình là người rất có đảm đương.
Thế nhưng sau nhiều năm qua, mình chỉ là vui đùa với thế gian, chỉ là đơn giản
làm theo ý mình, để chứng minh thực lực của mình mà trộm cắp. Nhưng mất đi
hăng hái thì ném hết tất cả bảo vật, bởi vì từ đầu đến cuối hắn không có tìm
được cho mình ý nghĩa chân chính và vị trí tốt nhất.
Hắn giơ dao nhỏ, khắc từng vết dao nhỏ ở trên một cọc gỗ, mới vừa nhìn qua
hình dáng, là một pho tượng tượng gỗ.
Bùm... một tiếng, cửa phòng chứa củi mở ra, Độc Cô Úc giật mình xê dịch
tay, ngón tay tay bị dao nhỏ làm bị thương.
“Nha! Làm sao lại chảy máu rồi!” Tiểu Tịch chạy vào, nắm ngón tay bị
thương của hắn cau mày.
Độc Cô Úc ngẩng đầu lên liếc nhìn nàng một cái, rụt tay về lại, nhưng Tiểu
Tịch hung ác mạnh mẽ nắm được trừng mắt nhìn hắn nói: “Làm gì, chơi xấu hổ
à! Thiệt là.” Tiểu Tịch móc ra khăn tay sạch sẽ băng bó lên ngón tay hắn, cười
nói: “Trước kia ta á, thường hay bị thương chảy máu, Đường Đường luôn chuẩn
bị cho ta rất nhiều khăn tay sạch sẽ đấy, ừ, đây chính là một cái trong đó. Hắn
nói rồi, mỗi ngày cần phải mang theo một cái, bởi vì bảo vệ không cho phép lúc
nào thì sẽ gây ra phiền toái, ha ha... hôm nay ta rất khỏe mạnh, cho ngươi dùng
á!”
Tay nàng rất thuần thục nhuần nhuyễn, rất nhanh tay băng bó kỹ ngón tay
hắn, cuối cùng còn thắt nút hai lỗ tai con thỏ, thoạt nhìn rất dí dỏm. Nàng nắm
ngón tay của hắn cười gật gật đầu mà nói: “Không tệ, không tệ đi! Rất tốt!”
Độc Cô Úc ngẩng đầu nhìn nàng, hỏi: “Tìm ta làm gì?”
Tiểu Tịch bĩu bĩu môi, nói: “Không có việc gì, ngươi là người duy nhất biết
Thánh nữ cung, là dẫn đường của chúng ta, khách nhân quan trọng!”
“Chỉ là khách?” Mi tâm Độc Cô Úc nhăn lại thành một chữ bát (八) nhàn
nhạt.
“A, không phải, hì hì, ngươi là bạn tốt của ta!” Tiểu Tịch che miệng cười
nói: “Ngươi và Lưu Y, Đường Đường, Thành Trác và Âm Âm, mọi người đối
với ta đều quan trọng giống nhau. Mặc kệ người nào trong các ngươi xảy ra
chuyện ta đều sẽ làm việc nghĩa không được chùn bước xông ra cứu các ngươi
đấy! Tiểu Úc Úc thì sao, giống như rất thương cảm đó, nếu là vì chuyện Nguyệt
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Duy cũng không đáng đâu, người ta thiên sinh lệ chất, là có chút giống như nữ
nhân á... Nhưng rừng rậm lớn như vậy, ngươi nhất định phải treo cổ trên một
thân cây ư, ta biết tiểu Úc Úc là người rất kiên cường.” Nàng đứng vỗ vỗ bả vai
Độc Cô Úc, giống như là chủ nhân trên cao nhìn xuống an ủi tiểu sủng vật vậy.
Độc Cô Úc vui vẻ cười cười, sau đó giơ lên tượng gỗ mới khắc có một nửa
quơ quơ ở trước mắt nàng nói: “Đây chính là mộc tượng hình người lần đầu tiên
ta làm trong đời, tặng cho ngươi.” Hắn dùng ngón tay bị thương nắm dao nhỏ,
sau đó mím môi hết lòng điêu khắc vì nàng. Tiểu Tịch đứng ở một bên khom
người, nhìn hắn thận trọng hạ dao, khắc ra tướng mạo của nàng.
Vào lúc giữa trưa, nắng ấm chiếu sáng trên không, một phòng ấm áp, nhưng
ở một địa phương khác lại lạnh lẽo như là địa ngục.
Lâm Đường Hoa đứng ở trước quan tài Thu Vô Cốt, hai người áo trắng
giống nhau, băng bích trong suốt lóng lánh và quan tài, cũng chiếu rọi sắc mặt
của hai người sáng long lanh mà trấn tĩnh.
“Thiếu chủ, hoa lan mang tới rồi.” Thanh Xà Sứ giả rón rén đi tới, vẫn vừa
sợ lại cung kính đối với người thiếu chủ này.
“Ừ.” Lâm Đường Hoa gật đầu một cái, nhận lấy hoa lan Thanh Xà Sứ giả
đưa tới, sau đó đặt ở một bên quan tài, nói: “Đang ở Thiên Sơn trên nóc đầu, đột
nhiên nham sâu vá Diệu Hương nhiều. Không phải là không dưới chân Phù Vân
náo, không tới hiểu nhau đi không lưu.” (Tạm dịch: Trên đỉnh Thiên Sơn,
hương thơm khắc sâu. Không phải cãi dưới chân Phù Vân, tới không hiểu nhau
đi không để lại.)
Đây là một chậu Hương Phu Lan hắn thích nhất, hôm nay đưa cho đệ đệ thân
sinh của mình cũng không quá đủ. Có lẽ Điệp Trang còn không biết người này
mới chính là con trai ruột của mình, nhưng Tư Đồ Môn chủ đã sớm nói với hắn,
quái tượng chắc sẽ không gạt người.
“Thiếu chủ, Cung chủ phái thuộc hạ đến hỏi thăm, khi nào khởi hành đi đại
hội võ lâm.”
“Đại hội võ lâm, có mời Thánh nữ cung sao?” Lâm Đường Hoa cười nhạt
hỏi, đùa nghịch nhụy hoa lan.
“Nhưng... Thiếu chủ, Cung chủ nghĩ thừa dịp lần này rửa sạch sỉ nhục trước
kia, Thánh nữ tộc chúng ta đã từng bị nhân sĩ tự xưng chính phái đuổi đi, lần
này lại là cơ hội tốt, có Thiếu chủ ở đây, nhất định có thể...” Thanh Xà Sứ giả
lời đến khóe miệng, bị một ánh mắt của Lâm Đường Hoa bác bỏ đi.
“Ta ở đây, sẽ biến tà môn ngoại đạo trở thành danh môn chính phái à...” Lâm
Đường Hoa cười nhạt một tiếng, nhưng trong lời nói lại không có một tia ấm áp,
lạnh lẽo làm cho người ta run lên.
“Nhưng mà, đây là tâm nguyện của Thánh nữ tộc bao nhiêu năm...” Thanh
Xà Sứ giả hạ giọng thấp xuống chút, cúi đầu.
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Trong không khí là một mảnh yên lặng, qua hồi lâu Lâm Đường Hoa mới
nói: “Đi xuống đi.”
Trong phòng băng chỉ có hắn và đệ đệ của mình, nghe nói, thời điểm Tiểu
Tịch ở đây, mỗi ngày đều là nàng lau cho hắn, sửa sang lại quần áo cho hắn, cho
nên mới được sạch sẽ chỉnh tề như vậy.
Chợt thấy bên gối hắn để một cái túi thơm nho nhỏ, hắn cầm lên đặt ở trong
lòng bàn tay, là một túi thơm màu xanh ngọc, bên trong chính là hoa thơm phổ
thông dùng một lần, cũng là trước kia thời điểm Tiểu Tịch tắm rửa giặt quần áo
thích dùng nhất, cho nên trên người hắn luôn có hương thơm đủ các loại hoa,
mát mẻ hợp lòng người.
Đám người Lâm Phượng Âm ra roi thúc ngựa lên đường, không có gian nan
hiểm trở, lại có thêm một Thu Trường Khôn dẫn đường hợp cách. Nếu không
phải Tư Đồ Tinh Nhi một khóc hai nháo ba thắt cổ yêu cầu Thu Trường Khôn
đi theo về nhà, bất kể như thế nào Lâm Phượng Âm cũng không mở miệng.
Lưu Y đã tỉnh rồi, vượt qua thời kỳ nguy hiểm nhất, nhưng dinh dưỡng
không đủ dẫn đến thân thể hết sức yếu ớt, cho nên bọn họ vẫn lựa chọn đi xe
ngựa.
“Sư phụ, đệ tử cô phụ kỳ vọng của người...” Đây đại khái là một câu nói dọc
đường Lưu Y nói nhiều nhất.
“Sai lầm chính là sai lầm rồi, không cần nhiều lời làm gì nữa.” Thu Trường
Khôn cũng là lời nói ác độc như vậy, không cho người ta có cơ hội hối cãi chút
nào.
dĩ.

“Sư phụ, đệ tử sẽ trở về Phùng gia.” Lưu Y nhàn nhạt nói, tràn đầy bất đắc

Tư Đồ Tinh Nhi hừ nhẹ một tiếng, nói: “Người nào đồng ý ngươi trở về
Phùng gia rồi hả? Phải về cũng là trở về Tư Đồ gia!”
Thu Trường Khôn im lặng không lên tiếng, Lâm Phượng Âm nhắm mắt
dưỡng thần, Bạch Nguyên Phong ngược lại hào hứng bừng bừng. Liên tục thảo
luận y dược kết hợp cùng đồ ăn với Lưu Y, chuẩn bị cho Bất Dạ Thành tăng
thêm dược thiện mới.
“Lưu Y huynh, cho dù là Tư Đồ gia hay là Lâm gia, căn bản chỉ cần không
làm trái với ích lợi của Bạch mỗ và Phượng Âm huynh, ta nguyện ý cùng huynh
tới cùng, phải biết huynh nguyện ý đầu nhập vào trong việc buôn bán của ta,
trong chốn võ lâm ồn ào hỗn loạn cũng không phải là một địa phương an ổn.
Trong thương nghiệp cũng không giống nhau, huynh sẽ phát hiện một chuyện
tốt đẹp hơn.”
Bạch Nguyên Phong luôn luôn giới thiệu lôi kéo, nhưng mà Lưu Y toàn tâm
toàn ý chỉ hy vọng lấy được sự tha thứ của sư phụ.
Bạch Nguyên Phong có chút nóng nảy, cuối cùng ra đòn sát thủ.
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“Lần trước nghe huynh nói muốn gặp nương tử của huynh, huynh yên tâm,
nếu huynh gia nhập vào ta, mặc kệ nương tử của huynh là Bồ Tát Thần Tiên hay
là Yêu Ma Quỷ Quái, ta đều có thể cho người tìm về cho huynh.”
Lưu Y ngó hắn một cái, ánh mắt tràn đầy chờ mong, nói: “Thật ra thì, nàng
chỉ là một cô gái rất bình thường, nhưng mà với ta mà nói thì ngay cả Thần Tiên
cũng không kịp, Tiểu Tịch là nữ hài tử khả ái nhất ta đã gặp...”
Trong không khí, trong nháy mắt có như băng tinh giá rét đang lưu động
tăng lên theo cấp số nhân.
Bạch Nguyên Phong yên lặng không nói, mắt phượng hẹp dài của Lâm
Phượng Âm lần đầu tiên có địch ý với Lưu Y. Tư Đồ Tinh Nhi chợt cười sáng
sủa, nói: “Nguyên Phong ca ca, ngươi đánh bàn tính sai lầm rồi! Tiểu Tịch tỷ tỷ
không cần phải hao tâm tổn trí đi tìm, Phượng Âm ca ca nói cho ta biết, Tiểu
Tịch tỷ tỷ đã trở lại Lâm gia, hiện tại đoán chừng lại đang nghiên cứu chuyện
đùa giỡn ăn ngon!”
Thu Trường Khôn vẫn rượu bất ly thân, cảm giác không khí giữa những
người trẻ tuổi này thật vi diệu, không biết nên may mắn hay là bất đắc dĩ. Mình
chỉ là lượm được một cô gái lạc đường ở trong rừng rậm lúc trời mưa to giàn
giụa, thế nhưng dính dấp ra nhiều ân ân oán oán như vậy. Mà con trai của mình,
đồ đệ của mình đều đang bị cái cô nương đầu đầy bụi đất đó mê hoặc xoay
quanh, không biết rốt cuộc nàng có chỗ đặc biệt gì...
Xe ngựa thật nhanh chạy về hướng Hoa Châu, đi theo phía sau hiển nhiên là
đội ngũ thương lữ cũng là xe ngựa lao đi. Bóng dáng người đánh xe ở dưới trời
chiều có vẻ có chút mệt mỏi và cô đơn, nhưng tất cả mọi khó khăn cũng không
bó buộc được thần sắc hả hê, cái này so với buôn bán, kiếm một mớ khẳm.

Chương 97
Mọi Mặt Chuẩn Bị Chiến Cuộc

T

in tức Lâm Phượng Âm trở lại Hoa Châu thành, truyền thật nhanh đến

Lâm gia, người đầu tiên nhảy nhảy nhót nhót chính là Tiểu Tịch.
“Trở lại? Trở lại?” Tiểu Tịch nghe được có người bẩm báo trong sân, đang
nằm vội vàng bật dậy, leo từ trên giường xuống, liến thoắng mặc quần áo mang
giày vào, bùm... một tiếng đẩy cửa ra, chạy nhanh đi về nơi cửa chính.
Băng qua sương phòng, xuyên qua nhà chính, lướt qua tiền đình, cho đến
trước cửa lớn, nhìn thấy Lâm Thành Trác chắp tay sau lưng đứng ở dưới ánh
mặt trời. Cửa chính, ánh mặt trời màu nâu đỏ lấp lánh nhảy nhót như nốt nhạc,
hắn quay đầu lại, định thần nhìn Tiểu Tịch ăn mặc xốc xếch, đi tới, chỉnh sửa cổ
áo nàng cho đúng, gỡ lấy sợi tóc của nàng đang tán lạc qua một bên, cười nói:
“Vội vàng lo lắng làm gì.”
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Tiểu Tịch ngượng ngùng cười cười, ngay sau đó chỉnh sửa y phục của mình
một chút, sau đó le lưỡi một cái dí dỏm nói: “Đây không phải là nghe nói Âm
Âm trở về sao, ta tới nghênh đón hắn.”
“Ừ, chỉ là vừa vào thành, không vội.” Giọng nói của Lâm Thành Trác nhấn
mạnh từng chữ rõ ràng, ôn hòa và ấm áp giống như là tấm chăn được ánh mặt
trời sấy qua, có một loại cảm giác làm cho người ta thân thiết.
Hai người sóng vai đứng ở ngưỡng cửa, chỉ chốc lát sau Ngân Túc Nguyệt
Duy cũng đi ra nghênh đón.
Tiếng vó ngựa vang tới, ngay sau đó một tiếng ghìm cương ngựa vang lên,
Tiểu Tịch không kịp chờ đợi bước ra ngưỡng cửa, đứng ở trước mặt xe ngựa
mới vừa dừng lại, kích động hô to: “Âm Âm! Lão nương tới đón ngươi đây!”
Lâm Phượng Âm đang sửa sang lại bọc quần áo, nghe một tiếng hò hét như
thế thiếu chút nữa ngã nhào. Bạch Nguyên Phong bật cười, Tư Đồ Tinh Nhi
cùng hắn hai mặt nhìn nhau lại chế giễu Lâm Phượng Âm nói: “Phượng âm ca
ca, mẹ của ngươi, thật trẻ tuổi nha!”
Lâm Phượng Âm dẫn đầu nhảy xuống xe ngựa, áo bào màu xanh biếc tung
bay trong gió xuân giống như là chồi non mới nhú cành, giày lây dính bụi đất,
nhất định là xe ngựa không ngừng vó chạy về. Ngay cả là Lâm Phượng Âm thần
sắc thiên tư cũng có vẻ hơi mỏi mệt, không hề yêu mị như vậy nữa, mà nhiều
hơn là âm trầm nặng nề, khom người cười nói: “Nhi tử thỉnh an mẫu thân,
không biết nhi tử đi mấy ngày nay, mẫu thân ăn được thuốc tốt gì bảo vệ tuổi
thanh xuân? Cho ta kiểm tra một chút xem.” Nói xong, nụ cười quen thuộc treo
lên khóe miệng, sau đó giễu cợt cười một tiếng đi tới, túm chặt cổ tay Tiểu Tịch
liền kéo vào trong nhà luôn.
Tiểu Tịch vội vàng cười khúc khích khoát tay chào hỏi với những người còn
lại đang từ trong xe ngựa chui ra ngoài. Nụ cười của Bạch Nguyên Phong nhạt
nhòa, vẫn như cũ ung dung sang trọng đứng ở nơi đó, khó nén quý khí. Tư Đồ
Tinh Nhi mím miệng, không biết hỏi thăm Bạch Nguyên Phong cái gì. Rồi sau
đó, từ trong rèm lộ ra khuôn mặt tái nhợt của Lưu Y, cười cực kỳ nhạt nhẽo.
Tiểu Tịch chợt định trụ, sững sờ nói: “Lưu Y, làm sao có thể bệnh thành bộ
dáng kia?”
Lâm Phượng Âm lúc này mới nhớ tới bây giờ không phải là thời điểm “Dọn
dẹp” nàng. Vì vậy ngừng lại, buông tay nàng ra nói: “Lưu Y mới vừa giải độc,
đoạn đường này cũng rất khổ cực, chúng ta ngồi xuống ăn cơm trước rồi hãy
nói.”
Bạch Nguyên Phong đi vào cửa, lễ phép gật đầu, lui tới cửa Lâm gia giống
như là ra vào nhà mình vậy.
Lưu Y đã có thể chậm rãi đi bộ, mặc dù có chút suy yếu, nhưng bên trái là
Tư Đồ Tinh Nhi bên phải là Tiểu Tịch, hai người đều dìu đỡ lấy hắn. Nụ cười
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của Lưu Y mặc dù có chút tái nhợt, nhưng cũng rực rỡ giống như ánh nắng mặt
trời trước kia.
Trên bàn cơm, Thu Trường Khôn ngồi ở chủ vị.
Rốt cuộc Tiểu Tịch biết tại sao ban đầu đứng ở cửa Lâm Thành Trác có một
chút sầu muộn. Bởi vì hắn đã sớm nhận được tin tức truyền đến, cha đẻ của
mình, sẽ cùng trở lại Lâm gia.
Tiểu Tịch cắn chiếc đũa, cau mày nhìn Thu Trường Khôn, thật sự cảm thấy
rất ít có nam tử nào ở cái tuổi này còn phong nhã hào hoa như vậy. Có anh khí,
cũng có khí chất văn nhã, càng có một loại hơi thở yêu mị mê hoặc lòng người,
nhưng mà ba phong cách không hợp nhau lại dung hợp tại cùng một chỗ, cũng
tự nhiên như vậy. Đối mặt với ánh mắt hoa si đang nghiên cứu của Tiểu Tịch,
Thu Trường Khôn chỉ là cười nhạt, giơ lên ly rượu một bên, hỏi thăm với nàng.
Tiểu Tịch cũng hào sảng bưng ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch.
“Tiểu Tịch?” Thu Trường Khôn hỏi.
Tiểu Tịch hơi mím môi, liếm liếm chất lỏng rượu còn sót lại trên môi, cười
gật đầu một cái.
Thu Trường Khôn cười một tiếng, nói: “Chúng ta sớm đã quen biết rồi.”
“À?” Tiểu Tịch nháy mắt mấy cái, nhìn lướt qua Lâm Thành Trác và Lâm
Phượng Âm, suy nghĩ một chút nói: “Tuy rằng hóa trang qua làm mẹ của bọn
hắn, nhưng mà ta lại chưa từng thấy qua ba của bọn hắn.”
Thu Trường Khôn nhíu mày cười hỏi: “Mẹ? Ba?”
“À, ý tứ chính là mẫu thân và phụ thân, ngươi nói hai chúng ta đã sớm biết,
lúc nào vậy?”
Thu Trường Khôn định thần nhìn nàng, có chút nghiền ngẫm, ngược lại Lâm
Phượng Âm bất đắc dĩ mà lắc đầu, tiếp nhận mà nói: “Ngươi chính là bị hắn
ném vào tiểu trúc trong núi.”
“À?” Tiểu Tịch nhất thời không phản ứng kịp, đợi đến khi nhớ tới chuyện
mình đột nhiên xuất hiện, trợn to hai mắt vỗ bàn đứng lên, hô: “Là ngươi?! Lúc
ta hôn mê người xuất hiện là ngươi?! Vậy người thay quần áo giúp ta không
phải là ngươi chứ!”
Nụ cười của Thu Trường Khôn cứng lại nhìn nàng, chấp nhận.
Mặt Tiểu Tịch nhất thời đỏ đến cổ, sau đó ảo não ngồi xuống tiếp tục gặm
cơm.
Lâm Thành Trác cung kính gật đầu nói: “Phụ thân, chuyến này trở lại, có ở
lại Lâm gia luôn hay không?”
Thu Trường Khôn cảm thán nói: “Ta nghĩ, chờ sau khi Triêu Hi trở về lại
tính toán tiếp thôi.”
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“Được.” Lâm Thành Trác gật gật đầu mà nói: “Đại hội võ lâm sắp tới, gần
đây sẽ có chút vội, phụ thân đại nhân tùy tiện.”
Tiểu Tịch cảm thấy Lâm Thành Trác nói chuyện cũng cực kỳ lạnh nhạt, cho
dù là đối đãi với Bạch Nguyên Phong cũng sẽ không như thế.
“Các ngươi ăn cơm cũng không gọi ta, đói chết ta rồi!” Xa xa chỉ nghe thấy
kêu rên cộng thêm âm thanh gào thét, Độc Cô Úc vuốt bụng lười biếng đi tới,
hắn còn không coi trọng hình tượng hơn so với Tiểu Tịch, mang một cái đầu tổ
chim đạp cửa mà vào.
“Ôi? Có khách?” Độc Cô Úc nháy mắt mấy cái, lúc này mới thấy rõ một bàn
nam nam nữ nữ, sau đó càng thêm khiếp sợ.
Trên đời này, còn có một số nhân vật như vậy, quả thật chính là Tiên Nhân
tụ hội!
Nam tử ngồi ở trên cùng mặc dù tóc hoa râm nhìn ra đã có bốn mươi tuổi,
nhưng Phong Hoa Tuyệt Đại không thua Lâm Đường Hoa chút nào. Toàn thân
áo trắng trắng noãn như tuyết, bộ dạng thong dong ưu nhã bưng ly rượu lên,
dáng vẻ khí tức thư sinh dung hợp cùng phong thái võ hiệp tại cùng một chỗ lại
hài hòa như thế. Ngồi ở một bên là Lâm Phượng Âm, áo bào xanh biếc, tóc dài
tản mạn buông xuống, ngón tay thon dài mảnh khảnh vuốt vuốt ly rượu trong
tay, khóe miệng trước sau vẫn treo nụ cười nhàn nhạt trêu chọc, độ cong giống
như trăng non yêu mị. Hắn nghiêng đầu, mắt phượng híp lại nhìn Độc Cô Úc,
Độc Cô Úc cảm giác một ánh mắt của nam tử này có thể đánh ngã một mảnh,
hắn bất tri bất giác run rẩy, nhưng nhìn đến nụ cười nam tử kia càng thêm tùy
tiện.
Hơn nữa bên cạnh là một người hết sức ưu nhã, thế nhưng lúc này cảm thấy
nhìn hết sức quen mắt, giống như đã thấy qua ở nơi nào.
“Hí... Chậc chậc...” Độc Cô Úc suy nghĩ một chút vẫn không nghĩ ra.
Ngược lại Bạch Nguyên Phong đứng lên chắp tay với hắn, ưu nhã nói: “Các
hạ không nhớ rõ tại hạ sao? Đã từng ở hoàng cung... Ngươi trộm đi Tử Ngọc
châu ta cống hiến cho hoàng thượng.”
Độc Cô Úc bĩu bĩu môi, nói: “À, ta nhớ ra rồi, trách không được cảm thấy
ngươi nhìn quen mắt, ngươi đưa hạt châu thật to tròn, hơn nữa rất đẹp, màu tím,
chẳng qua sau đó ta lại không thích, đưa cho nàng rồi.” Độc Cô Úc chỉ chỉ Tiểu
Tịch, Tiểu Tịch một miệng cơm thiếu chút nữa thì nghẹn, hướng về phía Bạch
Nguyên Phong ở đối diện xấu hổ cười cười nói: “Ta không biết là của ngươi,
hắc hắc, trở lại trả ngươi.”
Độc Cô Úc ngồi xuống ở bên cạnh Lưu Y người duy nhất nhìn dễ khi dễ, cẩn
thận đánh giá sắc mặt của hắn, thật là rất tái nhợt, nhưng cũng không làm giảm
chút nào sự rực rỡ và hân hoan trong tươi cười của hắn, nụ cười mang theo má
lúm đồng tiền sáng rỡ khiến tâm tình Độc Cô Úc cũng không khỏi thật tốt.
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Tư Đồ Tinh Nhi đối với Độc Cô Úc đột nhiên chui vào hơi tức giận phẫn nộ,
nhưng mà Bạch Nguyên Phong kéo Tư Đồ Tinh Nhi gần lại một chút, gắp một
khối bánh ngọt mát lạnh nàng thích nhất cho nàng. Tư Đồ Tinh Nhi ăn vào đồ
tốt liền quên tức giận, cùng Bạch Nguyên Phong còn nói nói cười cười ăn cơm.
Một bữa cơm cũng coi như vui vẻ hòa thuận, Tiểu Tịch mang theo Độc Cô
Úc hướng dẫn nàng đi làm một xe lăn. Lưu Y ở bên cạnh nhìn, kêu nương tử
nương tử, Tiểu Tịch nghe riết cũng quen, ba người buồn bực ở trong đình viện
nhìn về phía một đống cọc gỗ được chuyển tới.
Bạch Nguyên Phong lấy danh tướng ăn vặt kéo Tư Đồ Tinh Nhi đến phòng
bếp, dĩ nhiên tự tay xuống bếp làm các loại ăn ngon cho nàng. Tư Đồ Tinh Nhi
càng ngày càng cảm giác Bạch Nguyên Phong giống như một mặt trời ấm áp, so
với Phượng Âm ca ca muốn ấm áp nhiều hơn.
Thu Trường Khôn và Lâm Thành Trác, Lâm Phượng Âm cũng đang buồn
bực ở trong phòng, bầu không khí có chút đông cứng quỷ dị.
“Nơi này, là địa điểm cử hành đại hội võ lâm.” Lâm Thành Trác chỉ vào một
tòa bình nguyên trên bản đồ nói: “Chung quanh là đồi núi thấp bé, không có núi
cao ngăn trở, nhưng mà phía tây, chính là Bắc Hải.”
“A, đây là người nào chọn địa điểm, hưởng thụ như vậy, nhìn núi ngắm
biển.” Lâm Phượng Âm cười nhạo một tiếng.
Lâm Thành Trác lắc đầu một cái nói: “Chỗ này là Tam đại chủ nhà cùng
chung quyết định, Tư Đồ gia xủ qua quẻ bói, nói quái tượng kỳ lạ, không nói
nhiều, sẽ có điều xấu lại tới nhưng hiển nhiên cũng có khả năng chuyển biến tốt.
Mà ta nhận được tin tức của nhị đệ, nói Thánh nữ tộc sẽ không can thiệp vào đại
hội võ lâm.”
“Hả? Nhị ca gởi thư rồi hả?”
“Ừ.” Lâm Thành Trác gật gật đầu mà nói: “Chữ của Nhị đệ có lẽ sẽ bị bắt
chước, nhưng là họa kỹ (họa kỹ: kỹ thuật, kỹ năng vẽ), thiên hạ to lớn này tuyệt
đối không người nào có thể bắt chước.”
Lâm Phượng Âm nhìn kỹ bức tranh, gật đầu nói: “Là Nhị ca vẽ, cũng chỉ có
nhị ca sẽ vẽ vườn hoa Lâm gia sinh động như vậy đấy, hơn nữa vườn hoa là hắn
kiến tạo, tự nhiên không sai chút nào.” Sau đó hắn thu tay lại chỉ vào vùng biển
bốn phía nói: “Nơi này, người quen thuộc địa hình nhất đúng là Độc Cô Úc,
không ngại dùng một chút.” Hắn cười nhu nhã, nhưng mà thời điểm mỗi khi ý
xấu xuất hiện chính là như vậy. Nếu như Tiểu Tịch ở đây nhất định sẽ là vẻ mặt
xanh mét á khẩu không trả lời được.
Đại hội võ lâm, Phùng gia cũng đang tích cực làm chuẩn bị, võ lâm hai đại
phái dựa theo kế hoạch liên minh của mình nỗ lực tìm cách. Phùng Tích Viện có
Ký Châu Khúc gia và mấy nhà Diệu Châu ủng hộ, lần này đối với vị trí võ lâm
Chí Tôn mắt nhìn chằm chằm như hổ đói.
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“Tích Viện, ta sai rồi, lần này ta nhất định sẽ giúp cho ngươi, nhất định!”
Minh Chung Thư quỳ trên mặt đất, bởi vì say rượu nhiều ngày, sớm đã không
có bộ dáng ngọc thụ lâm phong. Râu ria mọc đầy cằm, mắt lõm xuống thật sâu,
ngay cả y phục chỉnh tề cũng sẽ không còn bằng phẳng, che kín đầy nếp nhăn
và nước đọng bẩn thỉu. Hắn nằm rạp ở dưới chân Phùng Tích Viện khổ sở cầu
khẩn, giống như là tên ăn xin bẩn thỉu chán chường.
“Chỉ với bộ dáng này của ngươi, còn có thể làm cái gì? À, ta không cần
người vô dụng ở bên cạnh làm chướng mắt ta.” Phùng Tích Viện một cước đá
văng hắn, một nam nhi bảy thước như vậy lại chịu không được sức lực của một
cô gái nhu nhược, té ngã sang một bên, xương mềm giống như là con tôm.
“Tích Viện, ta sai rồi, ta sai rồi... Nhưng lần này ta thật sự có thể giúp
ngươi... ngươi quên, ta giúp ngươi vẽ tranh rồi sao?” Trong mắt Minh Chung
Thư xuất hiện màu sắc cầu xin tha thứ lấy lòng.
Phùng Tích Viện hừ lạnh một tiếng, nói: “Rất tốt, ngươi quả nhiên sùng bái
Lâm Đường Hoa đã lâu rồi, bắt chước họa kỹ của hắn giống như đúc, ngay cả
những người Lâm gia đó cũng không nhìn ra, nhưng mà, trừ lần đó ra ta cũng
không cần ngươi nữa.”
Phùng Tích Viện đóng ầm xích sắt cửa chính, tiếp tục nhốt Minh Chung Thư
ở trong địa lao.
Khúc Thanh Hổ đi lên trước, cười nói: “Phùng đại tiểu thư quả nhiên lòng dạ
ác độc, mà các ngươi lại là vợ chồng son.”
“Vậy thì như thế nào?” Phùng Tích Viện cười trêu chọc nói: “Khúc gia chủ
không phải cũng là một dạng có mới nới cũ sao, nếu không cũng sẽ không cưới
nhiều phòng phu nhân như vậy đi. Chỉ là Khúc gia chủ cũng là người có trái tim
nhân ái, nếu không thì nhiều phòng thê thiếp như vậy, sẽ không chỉ để lại Khúc
Thanh Khởi đại tiểu thư một người thừa kế chứ?”
Sắc mặt Khúc Thanh Hổ mới có chút hòa hoãn, nói: “Nữ nhi vĩnh viễn là
bảo vật trên tay ta, nàng là chánh thất sở sinh, những đứa bé do nữ nhân khác
sanh không có tư cách tiếp nhận Khúc gia.”
“Thật sao? Nhưng hình như Khúc gia đại tiểu thư là người không phải rất
quang minh chính đại đâu, nàng thích rình coi sao?” Phùng Tích Viện hướng
một bên vách tường nhìn một cái, Khúc Thanh Hổ cũng nghe tiếng nhìn lại.
Khúc Thanh Khởi núp ở sau tường nghe lén cắn môi, yếu yếu ớt ớt đi ra ngoài.
“Thanh Khởi, làm sao ngươi lại lén lén lút lút, khách nhân ở này làm sao thất
lễ như thế.” Khúc Thanh Hổ cau mày nhỏ giọng khiển trách.
Khúc Thanh Khởi liếc mắt nhìn Phùng Tích Viện ngang ngược càn rỡ, lo
lắng hỏi: “Phụ thân, ngươi thật sự muốn cùng Phùng Tích Viện đối phó Lâm gia
sao?”
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Khúc Thanh Hổ hừ lạnh một tiếng, nói: “Hiện nay thế cục khẩn trương, nếu
như không có người nào ngăn được Lâm gia, sợ rằng thiên hạ này khắp chốn
giang hồ đều muốn chắp tay nhường người ta rồi.”
“Nhưng mà, Lâm gia không phải thế lực như vậy! Phụ thân, chúng ta...”
Khúc Thanh Khởi vịn cánh tay Khúc Thanh Hổ, liên tiếp cau mày.
Phùng Tích Viện cười nhạo một tiếng, nhíu mày nói: “Khúc tiểu thư sẽ
không phải đối với Lâm Phượng Âm còn nhớ mãi không quên chứ? Bên vực
Lâm gia như vậy, nhưng mà sẽ khiến Khúc gia chủ đau lòng, cùi chỏ làm sao có
thể rẽ ra ngoài đây?”
Khúc Thanh Hổ nhớ tới nữ nhi đã từng bị Lâm Phượng Âm chà đạp qua, nổi
gân xanh, thật giận, thật giận, phẫn nộ nói: “Ngươi đừng ở chỗ này mất mặt xấu
hổ, ngoan ngoãn trở về phòng cho ta, không cho phép ra cửa! Tiểu tử Lâm
Phượng Âm kia, Lâm gia thiếu Khúc gia ta sớm muộn gì cũng phải toàn bộ trả
trở về!”
“Không thể, phụ thân, dù như vậy cũng là nữ nhi cam tâm tình nguyện, nữ
nhi thích Lâm Tam công tử, là bản thân nữ nhi bị coi thường, thật cùng Lâm gia
không có liên quan. Khúc gia và Lâm gia giao tình nhiều năm như vậy rồi, tại
sao có thể vì chút tư tình nhi nữ này mà tan vỡ chứ, phụ thân nghĩ lại đi!”
“Người tới, mang tiểu thư về, không có lệnh của ta không cho phép ra khỏi
cửa phòng một bước!” Khúc Thanh Hổ giận dữ, mấy người làm dẫn Khúc
Thanh Khởi khổ sở khóc đứt quãng đi xuống. Phùng Tích Viện lạnh bạc cười
một tiếng, xem ra mình quyết định tìm Khúc gia mạo danh, là đúng.
Mà ở một nơi khác, còn có hai người, chuẩn bị trả thù.
Đó chính là Thiên Vân và Oanh Oanh, hai nữ nhân này, không có quyền to
không có cái gì khác có thể lợi dụng, duy nhất chỉ có sắc đẹp.
Quần thần Đương kim Thánh quốc triều đình nhiều lần thượng tấu, gia sản
Bất Dạ Thành Bạch Nguyên Phong đã sớm vượt qua quốc khố. Hơn nữa một
vài võ lâm thế gia ở dân gian có danh tiếng cực cao, bọn họ một lòng muốn diệt
trừ những thứ này có khả năng sẽ rung chuyển căn cơ thế lực dân gian. Trở ngại
vì hoàng đế khai quốc lập di chỉ nên chậm chạp không có xuống tay đối với bọn
họ. Hôm nay Thánh quốc Hoàng đế cũng lo sợ lo lắng, có lẽ sẽ phải nhúng tay
rồi.

Chương 98
Kế Hoạch Của Thiên Vân Và Oanh Oanh

T

rong một phòng hảo hạng của kỹ viện Hoa Mãn Lâu ở Diệu Châu, trên

bàn bày đầy món ăn hải sản quý và lạ, một Lão Công Công bụng to phề phệ nói
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với thuộc hạ say rượu bên cạnh: “Gần đây Hoàng thượng muốn cải trang vi
hành tới Diệu Châu, các ngươi cần phải dán mắt cẩn thận.”
Người bên cạnh chỉ lo sờ eo nhỏ nhắn của mỹ nhân lập tức sửng sốt, hỏi:
“Công công ngài mới vừa nói gì, hoàng thượng muốn tới?”
Vị công công này trừng mắt liếc hắn một cái giọng nói bén nhọn: “Ngươi
làm Thống đốc là làm như thế nào vậy, loại tin tức này nên sớm nhận được mới
phải. Nếu không phải nhìn ngươi coi như làm việc tiêu chuẩn mà nói, ta cũng
không muốn làm trái ý tứ hoàng thượng tới giúp ngươi.”
Người nọ vội vàng cười làm lành rót rượu sau đó nói: “Công công ngài uống
rượu, uống rượu, ngài là người tâm phúc bên cạnh hoàng thượng, rất nhiều
chuyện còn cần phải làm phiền ngài chỉ điểm nhiều hơn.” Nói xong, hắn từ
trong tay áo móc ra một chục ngân phiếu nhét vào trong tay áo công công, hỏi:
“Công công, lần này hoàng thượng sẽ mang theo người nào lên đường?”
“Lần này Hoàng thượng không muốn kinh động bất luận kẻ nào, chỉ mang
theo bên người một ngự tiền thị vệ đơn độc làm việc. Đầu tiên là ở Diệu Châu
dạo một vòng, chưa biết chừng còn có thể đi chỗ khác. Hoàng thượng luôn luôn
hỉ nộ vô thường tâm tư khó dò, chúng ta làm nô tài chỉ có đón ý nói hùa thôi,
cũng không dám ngông cuồng suy đoán và quyết định thêm. Tự ngươi có chút
mắt tinh mồm bén, phục vụ hoàng thượng thật tốt không chừng có thể thăng cấp
cho ngươi.”
“Dạ dạ dạ, hạ quan nhất định phục vụ hoàng thượng thật tốt, nhưng cho tới
bây giờ thuộc hạ chưa từng thấy qua hoàng thượng, phải làm sao nhận biết
đây?” Vị quan kia dò hỏi.
Công công cười một cái nói: “Vị ngự tiền thị vệ kia rất đặc biệt, da rất đen,
ánh mắt rất lạnh, là cái loại người liếc mắt nhìn cũng không dám nhìn lại lần thứ
hai ấy... Trong ngày thường chính ta cũng phải đi vòng qua hắn, không biết vì
sao hoàng thượng cứ yêu thích hắn như vậy. Còn nữa, kiếm trong tay người thị
vệ kia, chỗ chuôi kiếm xăm đầu một con rồng, đó là bảo kiếm hoàng thượng
ngự tứ.”
“Hoàng thượng rất trắng chứ?” Vị quan lại hỏi.
“Hoàng thượng năm nay mới hai mươi tuổi, suốt ngày nuôi dưỡng ở trong
thâm cung nội viện, dinh dưỡng cũng rất kỹ càng, không trắng sạch mới là lạ,
không giống như chúng ta, tuổi tác trôi qua thì càng già.” Công công sờ sờ da
mặt lỏng buông xuống dưới của mình. Vị quan kia nháy mắt về phía kỹ nữ bên
cạnh, người nọ chính là Thiên Vân.
Thiên Vân cũng không giận, bàn tay trắng nõn giơ lên, nắm một cái ly uống
rượu đưa tới trước mặt công công, nói: “Công công, ngài uống rượu, nhìn ngài
phong nhã hào hoa, làm sao lại nói mình già đấy.”
Sắc mặt Công công nhíu lại, liền uống một hơi cạn sạch ly rượu, sau đó nắm
gương mặt của Thiên Vân, theo cổ trơn mềm đi tới trước ngực bóp một cái,
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cười nói: “Ta làm sao bì kịp Tiểu thiếu nữ thủy nộn như ngươi chứ!” Nói xong,
một cái tay khác cũng không yên phận, dò vào dưới váy Thiên Vân.
Vị quan kia cười gian, nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn tới, sau đó tự
mình vuốt ve chung quanh hông của Oanh Oanh bên cạnh, thỉnh thoảng cắn hai
cái ở trên cổ, rượu vẩy đến trên vạt áo, dính ướt trước ngực.
Trong gian phòng hảo hạng to như vậy truyền đến tiếng thở dốc dâm đãng,
kèm theo tiếng rên sảng khoái của giống đực. Không có ai chú ý tới âm thanh
của nơi này, bởi vì mỗi gian phòng trong thanh lâu đều như thế, tầm hoan tác
nhạc.
Tiễn bước hai vị quan nhân, Thiên Vân lau chùi thân thể trần trụi của mình,
sau đó mặc một thân quần áo mới, trong miệng thỉnh thoảng mắng: “Cái lão bất
tử này, mình không có gốc rễ (gốc rễ: là ‘cái đó’ đã bị cắt của thái giám) còn
nhất định làm, ngón tay lại to lớn thô ráp như vậy, ghê tởm chết ta.”
Oanh Oanh ở một bên vẫn chán nản như cũ, làm nghề này một tháng, nhưng
mà vừa vào thanh lâu thì sẽ không ra được.
Còn nhớ rõ một tháng trước, mình vội vàng hấp tấp chạy khỏi Lâm gia, sợ
Nhị công tử sẽ phái người truy đuổi, vì vậy mình chạy thục mạng về phía trước,
không phân biệt phương hướng mà chạy. Cuối cùng chạy tới cửa thành Hoa
Châu thành, lại không ngờ gặp kẻ thù Lâm gia đang ở nơi đó, Thiên Vân.
Thiên Vân thấy nàng một thân nghèo túng nhếch nhác, hỏi nàng có muốn có
một ngày chính thức tiến vào Lâm gia hay không.
Nàng nói, muốn, rất muốn rất muốn.
Thiên Vân nói, nếu như ngươi có thể nhẫn nại cùng ta, là có thể đưa tay làm
tan mây thấy ánh trăng.
Nhưng nàng vạn vạn không ngờ, cái phương pháp mà Thiên Vân nói chính
là đi tới Hoàng Thành Diệu Châu làm kỹ nữ. Nhớ lần đầu tiên vào ở Hoa Mãn
Lâu ký khế ước bán thân, nàng nghênh đón thứ thô kệch, ghê tởm to lớn trên
người nam nhân kia, cũng làm cho nàng cả đời khó quên.
Vốn định lùi bước, vốn định rời đi, nhưng mà lên giường sẽ không xuống
giường được. Những nam nhân kia giống như là dã thú trói buộc nàng, lần lượt
giày xéo, còn phải miễn cưỡng cười vui, thời gian lâu dài cũng chịu đựng. Bởi
vì nàng vẫn nhớ tới, nghĩ tới, vạn sự khởi đầu nan, cũng đã bước ra bước đầu
tiên, bước đầu tiên cũng đã đi một nửa đường, nàng không thể buông tha, vì trở
lại Lâm gia, quang minh chánh đại trở lại Lâm gia.
“Thiên Vân tỷ, chúng ta còn phải đợi bao lâu?” Oanh Oanh nhẹ nhàng lau
son phấn, lòng không yên ngồi ở trước bàn trang điểm đang nhìn dung nhan
mình trong gương.
“Hừ, rất nhanh, không nghe thấy ư, hoàng thượng sắp tới.” Thiên Vân hừ
lạnh một tiếng, nhưng mà nụ cười lại càng ngày càng đậm.
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“Hoàng thượng? Chuyện triều đình và chuyện giang hồ có quan hệ gì đâu.”
Thiên Vân đứng dậy, dùng lược chải tóc, nói: “Chuyện triều đình và chuyện
giang hồ, tuy nói là không hề có liên quan, nhưng mà đối với Lâm gia cũng
không giống nhau. Lâm gia là chủ thế lực trong võ lâm, triều đình vẫn muốn
diệt trừ căn bệnh võ lâm này, cho nên đối với Lâm gia đứng mũi chịu sào. Tiếp
theo, chính là Phú Khả Địch Quốc chưởng quỹ Bạch Nguyên Phong Bất Dạ
Thành. Từ trước tới nay Bất Dạ Thành là một cái tâm bệnh các đời Hoàng Đế,
nếu như có cơ hội, tất nhiên bọn họ rất muốn nhổ tận gốc, nhất là người tiếp
quản thế hệ này Bạch Nguyên Phong, chính là một thế hệ buôn bán kỳ tài. Toàn
bộ mạch máu kinh tế trên dưới Thánh quốc cũng nắm trong tay hắn, hắn nói
một câu là có thể dao động bảy phần căn cơ của quốc gia. Nếu ngươi là Hoàng
đế, ngươi nguyện ý nuôi hổ tai họa sao?” Thiên Vân liếc qua Oanh Oanh ngầm
chế giễu.
Oanh Oanh hỏi: “Ngươi nói là, rất có thể hoàng thượng đánh chủ ý đối với
Bạch Nguyên Phong?”
“Mấy ngày nay chúng ta đã gặp quan lại quyền quý không ít, hầu như cũng
đang thảo luận vấn đề Bất Dạ Thành. Ta nghĩ, Bạch Nguyên Phong bị thu thập
hết là chuyện sớm hay muộn, mà Bạch Nguyên Phong và Lâm gia công tử có
mối tương giao quá sâu, luôn luôn là cùng vinh cùng nhục. Bạch Nguyên Phong
gặp chuyện không may, tất nhiên Lâm gia sẽ tương trợ, đến lúc đó ngao cò
tranh nhau, ngư ông dĩ nhiên do chúng ta đến làm.”
“Nhưng ta không muốn hại Lâm gia, ta chỉ muốn cho Đại công tử...”
“Ta biết rõ.” Thiên Vân đi tới sau lưng Oanh Oanh, cầm lược lên chải đầu
cho nàng ta, cười nhìn nàng ta nói: “Muội muội ngoan, ngươi suy nghĩ một
chút, nếu Lâm gia lâm vào một mảnh hỗn loạn, mà khi đó ngươi vẫn như cũ
không xa không rời, có thể Lâm Thành Trác rất cảm kích ngươi không đây?
Thật ra thì, nam nhân rất dễ dụ rất dễ lừa, nhất là thừa lúc vắng mà vào, lần nào
cũng chẳng sai. Tốt lắm, nghỉ ngơi thật tốt, nghe ý tứ này, có lẽ ngày mai hoàng
thượng sẽ tới đây.”
Hôm sau, sáng sớm.
Mọi người cũng đi tới trên chợ tập hợp, mua thức ăn và rau quả mới mẻ. Một
công tử quần áo cao quý cầm cây quạt nhìn quanh nhìn quẩn, còn rất hài lòng
đối với dân phong thuần lương, lúc nào cũng gật đầu mỉm cười. Vị công tử này
ra tay hào phóng, mua đồ này nọ chỉ cần thích, chọn cũng không chọn, cũng
không trả giá mà trực tiếp mua. Tình huống như thế, đáng lẽ những tiểu thương
người bán hàng rong kia vốn hẳn là nên nhân cơ hội vơ vét một số lớn, nhưng
khi nhìn đến người ở sau lưng công tử kia, bỗng nhiên cảm thấy áp lực mười
phần, chỉ có thể bỏ qua ý tưởng tăng giá.
Người nọ áo đen mặt đen, đôi con ngươi sâu không thấy đáy, làm cho người
ta chỉ liếc mắt liền chợt cảm thấy không cách nào hô hấp, đó là một loại áp bức
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mạnh mẽ. Mặc dù mặt hắn không chút thay đổi, ngươi lại cảm giác giống như là
quỷ sai tới đón ngươi lên đường tử vong, ngay cả ánh mặt trời dù ấm áp thế nào
cũng không cách nào làm mất đi lạnh lẽo của người nọ. Vì vậy trên chợ người
đi qua không phát ra một chút tiếng động nào, chợ náo nhiệt mười phần cũng
chầm chậm trở nên lạnh nhạt.
Công tử phía trước cảm giác ánh mắt những người đi đường luôn trốn tránh
lướt qua người sau lưng hắn, vì vậy liền mất hứng, nhỏ giọng nói: “Lãnh Dịch,
đi thôi.”
Người nọ gọi là Lãnh Dịch, là nhất đẳng ngự tiền thị vệ, lớn lên cùng với
đương kim Hoàng đế Thánh quốc Hách Liên Tuyên Mẫn, từ nhỏ đã tạo thành
quan hệ chủ tớ trung thành có một không hai.
Lần này Hách Liên Tuyên Mẫn cải trang ra ngoài, theo thói quen chỉ mang
theo mình hắn, nhưng mà lại quên hắn có một bộ dung nhan và khí chất biết hù
chết người, vì vậy ảo não mang theo hắn chạy ra khỏi chợ cực kỳ náo nhiệt.
“Lãnh Dịch, ngươi nói chúng ta đi đâu đây, ta xem dân chúng trong thành
Diệu Châu này cũng không có kiến thức gì, rất nhát gan. Có phải Hoàng Thành
thái bình cho nên không có cách nào để cho bọn họ sống yên ổn nghĩ đến ngày
gian nguy hay không, ai, hãy tìm địa phương nhiều người giang hồ đi dạo một
chút thôi.”
“Dạ, hoàng thượng.”
Công tử kia gấp quạt lại lập tức vung tới, nhưng ở địa phương cách cái trán
hắn một tấc lập tức ngừng lại.
Hắn cười nói: “Gọi ta công tử, Hạ công tử.”
“Dạ, công tử.” Lãnh Dịch lên tiếng: “Chúng ta có thể đi Hoa Châu, không
phải hoàng thượng vẫn muốn xem tổng điếm Bất Dạ Thành và Bạch Nguyên
Phong một chút sao?”
Công tử kia bĩu bĩu môi, nói: “Được rồi, phải đi Hoa Châu!” Nói xong hắn
cất bước xoay người, giẫm chân trên cầu đá loang lổ nhiều màu chậm rãi thả
bước.
“Thiên Vân tỷ, hoàng thượng muốn ra khỏi thành?”
“Nhất định là đi Hoa Châu.” Thiên Vân tựa vào vào cửa sổ trong một gian
sương phòng Hoa Mãn Lâu nhìn ra ngoài. Một công tử mặc trường bào màu
trắng ánh trăng cao quý đi theo phía sau là thị vệ ngự tiền cận thân mặt lạnh tâm
lạnh, mà phương hướng bọn họ muốn đi chính là nơi cửa thành.
“Chúng ta cũng đuổi theo đi!” Oanh Oanh thu thập xong bọc quần áo, lấy ra
hai thanh kiếm mua xong trước đó. Hôm nay họ đổi một thân trang phục hành
tẩu giang hồ hết sức hiên ngang, lấy thân phận người giang hồ làm bộ như vô
tình gặp được hoàng thượng.
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Thiên Vân và Oanh Oanh dùng giá tiền gấp đôi chuộc thân, sau đó cùng
nhau lên đường đuổi theo hoàng thượng.
Ngay ở một chỗ trạm dịch ngoài cửa thành Diệu Châu, bọn họ muốn đi trước
mua ngựa.
Con ngựa la liệt bên trong chuồng ngựa ở trạm dịch, đang ăn thức ăn gia súc.
“Đi, Lãnh Dịch, chọn hai con ngựa tốt.” Hách Liên Tuyên Mẫn ngồi ở bên
bàn đơn sơ, chỉ vào chuồng ngựa ra lệnh.
“Tỷ tỷ, ta không sẽ chọn ngựa, ai!” Một giọng nữ mềm mại ở đối diện vang
lên, hai cô gái đặt kiếm lên bàn, bọc quần áo trên vai cũng cầm xuống. Người
nói chuyện chính là Oanh Oanh, mặt nàng u buồn, mất hồn nhìn chuồng ngựa
cách đó không xa.
Thiên Vân ngồi ở một bên cũng than nhẹ một tiếng nói: “Ta không biết, sư
phụ đã không dạy chúng ta cách chọn ngựa, nhưng nếu chọn không tốt, sợ cũng
chạy không tới Hoa Châu, đường xá xa xôi phải làm sao bây giờ đây.” Nàng
nhếch lông mày lên nhìn về Hách Liên Tuyên Mẫn đối diện, cười nói: “Vị công
tử này, ngài có thể giúp hai tỷ muội chúng ta chọn hai con hay không.”
Hách Liên Tuyên Mẫn quay đầu lại nhìn Lãnh Dịch một cái, phân phó nói:
“Chọn giúp hai vị cô nương này hai con.”
Lãnh Dịch quay đầu lại cảnh giác quét mắt nhìn một vòng Thiên Vân và
Oanh Oanh. Hai người đã sớm dự liệu được Lãnh Dịch sẽ có thái độ này, Oanh
Oanh có dáng vẻ làm bộ như sợ hãi bắt lấy cánh tay Thiên Vân nói: “Tỷ tỷ, ánh
mắt vị kia có sát khí.”
Hách Liên Tuyên Mẫn nghe nói thì cười cười mà nói: “Lãnh Dịch, không
cần nhìn chằm chằm con gái người ta.” Sau đó hắn khẽ mỉm cười nói: “Xin lỗi,
tùy tùng này của ta chính là như vậy, đối với người nào cũng thế nếu có gì bất
kính đối với hai vị cô nương. Xin hãy tha lỗi.”
Thiên Vân ôm quyền cười cười mà nói: “Công tử khách khí, người trong
giang hồ chúng ta không có nhiều để ý như vậy.”
Hách Liên Tuyên Mẫn cười hỏi: “Hai vị cô nương cũng phải cần đi Hoa
Châu sao? Không bằng chúng ta cùng đường đi chung được không?”
Thiên Vân và Oanh Oanh nhìn nhau cười cười mà nói: “Như vậy rất tốt,
cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau, nhìn công tử dáng vẻ được nuông chiều từ
bé không giống như là người thường hành tẩu giang hồ đi. Tên ta là Thiên Vân,
đây là Oanh Oanh sư muội ta.”
“Hạnh ngộ hạnh ngộ.”

Chương 99
Hoàng Thượng Cải Trang Đến Hoa Châu
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T

hiên Vân và Oanh Oanh chia ra vây lượn bên cạnh Hách Liên Tuyên

Mẫn, mà Lãnh Dịch thì ở phía sau giống như là khối sắt đi theo. Mặc dù ẩn
mình ở phía sau, nhưng mà vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái loại hơi thở
lạnh lẽo đó, giống như là thời thời khắc khắc có người mang theo một thanh đao
bén nhọn chống đỡ ở tại sau lưng ngươi, cảm giác áp lực lúc nào cũng lởn vởn
bao phủ ở quanh thân không ngừng.
Thiên Vân cảm thấy Lãnh Dịch này sẽ là trở ngại lớn nhất của mình, liền
nghĩ đến rất nhiều chủng loại phương pháp đối phó, nhưng mà Lãnh Dịch hoàn
toàn không phải là một nam nhân bình thường, bất luận là sắc dụ hay là cái khác
hắn đều là một bộ không ăn vào.
“Công tử, ngài đây là muốn đi đến nơi nào?” Thiên Vân biết rõ còn cố hỏi.
Bây giờ đã là ngày thứ hai bọn họ cùng khởi hành, nhưng Hách Liên Tuyên
Mẫn vẫn không lo lắng tuyệt không gấp gáp lên đường, Thiên Vân và Oanh
Oanh cũng lúc cùng đi theo, khi thì dừng lại nghỉ ngơi thỉnh thoảng ngắm nhìn
non sông tươi đẹp.
Hách Liên Tuyên Mẫn ngồi ở trên ngựa, con ngựa ăn no thả bước chậm lộc
cộc ở đường nhỏ đi vào trong rừng cây. Hách Liên Tuyên Mẫn nghiêng đầu
cười cười mà nói: “Ta muốn đi Hoa Châu nha.”
Oanh Oanh bật cười, nói: “Công tử, ý của tỷ tỷ là hỏi, ngài đi làm cái gì.”
“Hả? Vậy các ngươi phải đi làm cái gì đấy?” Hách Liên Tuyên Mẫn không
trả lời mà hỏi lại.
Thiên Vân đạm cười, chỉ vào cách đó không xa nói: “Chúng ta vốn là người
Kiều gia Hoa Châu, nhưng Lâm gia khi dễ chúng ta quá đáng hại cả nhà ta bị
diệt. Lần đại hội võ lâm này nhất định phải báo thù rửa hận, lần này đi Hoa
Châu là muốn cùng với nhà khác tụ họp cùng thương thảo đối sách chung. Nhìn
công tử cũng không phải là người trong võ lâm, công tử muốn đi làm cái gì?”
Hách Liên Tuyên Mẫn trầm mặc một lát cười nhạt nói: “Đi Hoa Châu ngắm
cảnh, thưởng thức phong thổ, còn nữa, muốn nếm thử một chút thủ nghệ tổng
điếm chưởng quỹ danh chấn Thánh quốc là Bất Dạ Thành.” Nụ cười của hắn hết
sức ung dung hoa quý, cười ưu nhã, nhưng là trong mắt lại dần hiện ra hơi thở
nguy hiểm, đó là ánh mắt tràn đầy tự tin của một vương giả thời điểm đối mặt
một con mồi.
Thiên Vân và Oanh Oanh cho nhau một ánh mắt, rốt cuộc xác nhận địa
phương Hách Liên Tuyên Mẫn muốn đi, là Hoa Châu, mà hắn muốn đối phó
họa trong lòng chính là Bạch Nguyên Phong.
Lúc này Bạch Nguyên Phong đang ngồi ở hậu viện trong đại trạch Bất Dạ
Thành nghỉ ngơi.
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Xuân về hoa nở, chồi non cành mới, trong đình viện sàn nhà lát đá cẩm thạch
màu xám tro trong đó mang theo màu xanh. Bạch Nguyên Phong một thân
trường bào màu xanh nhạt đứng ở trong đình viện, khẽ nhắm đôi mắt, ánh mặt
trời chiếu xuống gương mặt của hắn, toàn thân kim tuyến chiếu sáng loáng.
“Nguyên Phong ca ca!” Tư Đồ Tinh Nhi hô to một tiếng, sau đó cửa phòng
bếp bịch một tiếng bị đá văng. Tư Đồ Tinh Nhi bưng một mâm lớn chạy như
điên ra ngoài, bước chân vững vàng không hổ là người luyện võ qua, nàng vội
vã chạy tới, sau đó cực kỳ cẩn thận dịu dàng đặt cái mâm lên bàn.
Bạch Nguyên Phong chậm rãi mở mắt ra, trong mắt đều là vẻ mặt bi thương,
quay đầu u oán nhìn Tư Đồ Tinh Nhi, muốn nói lại thôi.
“Nguyên Phong ca ca...” Tư Đồ Tinh Nhi nghẹn miệng, một đôi mắt to ngập
nước chớp chớp mang theo dòng điện chung tình mà tê dại tập kích Bạch
Nguyên Phong, nhỏ giọng ngọt ngào giống như là bôi hương vị mật ong.
“Được, ta thử một chút.” Bạch Nguyên Phong thở dài một tiếng, trong giọng
nói tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng lại đưa tay cưng chiều sờ sờ đầu của nàng, nụ
cười tràn đầy trên khóe miệng cũng chôn giấu chút đau khổ cùng sầu lo dưới
tấm lòng.
Tư Đồ Tinh Nhi hưng phấn gật đầu một cái, vội vàng mở nắp ra, Bạch
Nguyên Phong nhất thời sét đánh ngoài khét trong sống.
Nằm ở trong đó, đến cùng có phải là điểm tâm hay không? Chẳng lẽ là cà
phê hoặc là Chocolate trong truyền thuyết? Nhưng rõ ràng nàng nói muốn làm
bánh ngọt Quế Hoa...
“Chuyện này...” Khóe miệng Bạch Nguyên Phong có chút run rẩy.
Tư Đồ Tinh Nhi nhếch miệng mân môi, chậm chạp nói: “Đây là ta làm tốt
nhất rồi đó, làm cho tới trưa đấy, Nguyên Phong ca ca không thích sao?”
“Thích thích, làm sao sẽ không thích, đây là quà tặng sinh nhật ngươi tặng
cho ta, làm sao sẽ không thích.” Bạch Nguyên Phong ngoài miệng cười theo,
nhưng trong lòng khổ phát run.
Kể từ hai ngày trước Tư Đồ Tinh Nhi biết hôm nay là sinh nhật Bạch
Nguyên Phong, liền quyết định tự mình xuống bếp, tự tay làm bữa ăn thứ nhất
của nàng hiến tặng cho Nguyên Phong ca ca. Thế nhưng đã không dưới trăm
bữa ăn, Bạch Nguyên Phong thiếu chút nữa ăn không biết ngon đánh mất luôn
vị giác. Mỗi ngày đối mặt với thức ăn cháy khét hoặc là vị không bình thường,
trong dạ dày quay cuồng còn phải kiên trì nuốt xuống.
Ngón tay ngọc của Bạch Nguyên Phong vớt chiếc đũa lên, trong lòng bàn tay
là mồ hôi rét run, hắn kẹp lại một miếng bánh ngọt cứng như sắt đưa vào trong
miệng, sau đó để cho hàm răng mình chịu hết ngược đãi từ từ khép lại, nhẹ
nhàng cắn.
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Hả? Mùi vị cũng không tệ lắm?
Bạch Nguyên Phong kinh ngạc mở to mắt, sau đó cẩn thận thưởng thức mùi
vị một chút, trong đắng chát có ngọt, trong một chút xíu mặn mang hương thơm
mát.
“Ăn ngon không?” Tư Đồ Tinh Nhi tiến tới, hương thơm thiếu nữ của nàng
đang quanh quẩn ở trước mặt của Bạch Nguyên Phong. Mà Tư Đồ Tinh Nhi có
ngũ quan xinh xắn làn da tinh tế, đôi mắt thu thủy lắng đọng xinh đẹp hấp dẫn
hắn không dời mắt nổi.
“Ừ.” Bạch Nguyên Phong cười nhạt đáp lại, cảm giác hương thơm mùa xuân
mê người như thế, mà một đóa chớm nở đang ở gần trong gang tấc trước mặt
hắn.
“Cái này gọi là Đề Lạp Mễ Tô (tiramisu), là Tiểu Tịch tỷ tỷ dạy ta làm, chỉ là
nàng nói ở đây không tìm được bột cà phê thích hợp chế biến qua, cho nên liền
thay đổi thành màu đen.”
Bạch Nguyên Phong trả lời: “Theo lời nàng nói quá trình sao bột cà phê quá
mức phức tạp, có rất nhiều kỹ thuật bây giờ còn không cách nào làm được.
Nhưng sẽ có một ngày, ta muốn nhìn một chút cái Đề Lạp Mễ Tô chánh tông đó
là cái dạng gì.”
“Sẽ có cơ hội đi, Nguyên Phong ca ca sắp xếp lợi hại như vậy, trên đời này
có cái gì mà ngươi không tìm được, hì hì, ta cũng vậy muốn nhìn một chút Đề
Lạp Mễ Tô đẹp mắt nhất là cái dạng gì đấy. Tỷ tỷ còn nói muốn cho Độc Cô đi
làm cái ly đẹp mắt đấy.” Tư Đồ Tinh Nhi huơ tay múa chân hình dung, Bạch
Nguyên Phong nhẹ nhàng nhàn nhạt cười.
Ánh mặt trời ấm áp, năm tháng tĩnh lặng, nhưng mà, chỉ là ngắn ngủi trong
chốc lát.
Phùng Lâm hai nhà ở trong võ lâm gây ra sóng gió giống như là sóng biển
ngập trời, rất nhanh sẽ quét sạch một mảnh giang hồ.
Lâm Thành Trác và Lâm Phượng Âm cũng vận sức chờ phát động, chuẩn bị
bước lên tiến về phía hội trường tỷ võ phụ cận Bắc Hải.
“Không để cho ta đi, ta càng muốn đi!” Tiểu Tịch ngồi ở trong phòng củi,
dùng cái búa chém từng cái cọc gỗ, bên cạnh là Độc Cô Úc đang ngồi ngáp. Rõ
ràng thời gian một nửa mỗi ngày của hắn đều là để ngủ, nhưng kể từ khi vào
Lâm gia lại luôn bị quấy rầy.
“Này, tiểu Úc Úc, ngươi có đang nghe ta nói chuyện hay không vậy!” Tiểu
Tịch chém một búa lên thớt gỗ, hai tay chống nạnh trừng hai mắt hỏi.
Độc Cô Úc ngẩng đầu lên, hỏi: “Hả? Muốn đến thì đến đi, ngươi cũng không
phải là chưa đi qua.”
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“Nhưng mà bọn hắn không để cho ta đi!” Tiểu Tịch nhanh chóng chạy đến
bên người hắn nói: “Cho nên tất cả liền nhìn ngươi đó!”
“Ta có thể làm thế nào?” Độc Cô Úc nghi ngờ hỏi.
Con ngươi Tiểu Tịch đảo lòng vòng nói: “Ngươi ấy, biết đường, cho nên là
lựa chọn tốt nhất, 200% bọn họ sẽ không vứt bỏ ngươi. Hơn nữa đoán chừng
ngươi nói yêu cầu gì cũng sẽ đồng ý, cho nên ấy, lợi thế của ta chính là ngươi,
lợi thế của ngươi chính là ngươi biết đường, bọn họ không có lợi thế, cho nên
chúng ta quyết định bọn họ! Khà khà!” Tiểu Tịch cười gian, kéo cổ áo của Độc
Cô Úc tiến tới trước mặt hắn, lập tức tới làm một gấu ôm thật to, nói: “Nhờ vào
ngươi! Chúng ta thương lượng, ngươi nghe ta chỉ huy tất cả!”
Độc Cô Úc không giải thích được ù ù cạc cạc bị đưa đến tiền thính. Lâm
Thành Trác và Lâm Phượng Âm đang chuẩn bị lên đường, thấy bọn họ tới, hơn
nữa dáng vẻ Tiểu Tịch tràn đầy tự tin kiêu ngạo như đã tính trước, vừa nhìn
chính là quỷ linh tinh lại bắt đầu phát huy tà chiêu.
Gặp chiêu phá chiêu, lấy tịnh chế động, là phép tắc bọn hắn tổng kết hàng
phục Tiểu Tịch. Nhưng mà hôm nay bọn họ không nghĩ tới Tiểu Tịch so với
bình thường thông minh hơn một chút. Trong ngày thường dùng là mưu kế
không khác gì khổ nhục kế, oán trách làm nũng đeo bám dai dẳng, một khóc hai
nháo ba thắt cổ.
Nhưng là hôm nay, lại giống như có khí phách.
“Ta là tới đàm phán!” Tiểu Tịch đi thẳng vào vấn đề, khí phách mười phần
nhìn chằm chằm Lâm Thành Trác và Lâm Phượng Âm, hai cánh tay khoanh
trước ngực ngẩng đầu liếc xéo bọn họ, khí thế hoàn toàn.
“Ừ.” Lâm Phượng Âm tà nghễ nhìn nàng, nụ cười hài hước trước sau vẫn
giữ trên môi, hơi có chút hứng thú vui đùa.
Tiểu Tịch hung hăng trừng mắt nhìn hắn, mặt ngó Lâm Thành Trác nói: “Ta
muốn yêu cầu cùng đi!”
“Lý do đâu.” Lâm Thành Trác tỉnh táo hỏi.
Tiểu Tịch đẩy Độc Cô Úc vô tội về phía trước, nói: “Đầu óc hắn không tốt,
rất hay quên, hắn chỉ nhớ một nửa đường, còn dư lại chỉ có ta biết rõ! Không có
ta, các ngươi cũng sẽ bị cuốn vào bên trong sóng biển không thể vươn mình,
còn có Sa Ngư Kình Ngư gì gì đó, Lâm gia liền xong đời! Cái gọi là Biết Người
Biết Ta Bách Chiến Bách Thắng, không có bản đồ còn muốn thám hiểm? Tuyệt
đối không thể! Không có nội gian hướng dẫn còn muốn chơi rối loạn địa bàn
người khác? Mơ mộng hão huyền! Từ đó tổng hợp lại, quả thật chính là không
có ta là không thể, không có ta cũng không có ánh sáng cuối con đường! Cho
nên, dẫn ta theo! Không mang ta theo thì Tiểu Úc Úc cũng không đồng ý phải
hay không?” Tiểu Tịch hung hăng vừa bấm vặn thịt sau lưng Độc Cô Úc, Độc
Cô Úc khổ sở cau mày lập tức gật đầu nói: “Đúng đúng đúng!”
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Lâm Thành Trác và Lâm Phượng Âm hai mặt nhìn nhau, cảm thấy hai người
này thật là hát bè với nhau được, hơn nữa hiển nhiên có chuẩn bị mà đến, thế
nhưng lấy chuyện biết đường làm uy hiếp.
Lâm Thành Trác ngồi xuống, vừa vặn Thập Nhị từ ngoài cửa chạy tới, nhìn
thấy Tiểu Tịch khẽ gật đầu, sau đó đi tới trước mặt Lâm Thành Trác Lâm
Phượng Âm cung kính khom người nói: “Công tử, đồ mang tới rồi!”
Lâm Phượng Âm trực tiếp ném bọc quần áo nhận được vào trong ngực Tiểu
Tịch nói: “Lần này ngươi thật sự muốn đi không phải không có lý do, bởi vì
Lâm gia thiếu một chủ mẫu. Chúng ta biết chuyện này rất nguy hiểm, cho nên
thương lượng xong nếu như ngươi đã đến rồi cố ý muốn đi chúng ta liền đồng ý
ngươi, nếu như ngươi không muốn đi chúng ta cũng quyết không cưỡng cầu.
Xem ra, chúng ta ắt phải cùng nhau rồi.”
Tiểu Tịch ôm bọc quần áo mở ra, bên trong là Ngân Hoa đan và mặt nạ da
người còn có xiêm áo chuẩn bị xong, Tiểu Tịch cười ha hả nói: “Yes Sir Yes
Sir! Ngài xin được rồi!” Sau đó mặc kệ Độc Cô Úc đang trong trạng thái ánh
mắt mù mịt, ném “Đồng minh” này đi.
Đoàn người Hách Liên Tuyên Mẫn đứng ở nơi cửa thành Hoa Châu, Lãnh
Dịch tiến lên đưa thẻ bài cho Tiểu Quan giữ cửa sau đó nói rõ tình huống liền
lập tức cho đi. Bọn họ chỉ coi hắn là Khâm sai chứ tuyệt đối sẽ không nghĩ tới
lại là hoàng thượng vi hành.
Mà ngày trước ở trong thanh lâu Tri Phủ Diệu Châu cùng công công nói
chuyện trời đất thế nhưng cũng chuyển trạm tới Hoa Châu, cũng ngụy trang
thành thanh quan liêm minh vi phục vi hành tìm hiểu dân tình. Theo lời công
công thấy một công tử cao quý bên cạnh là cận vệ cận thân đầu đen mặt đen thì
con ngươi xoay động, chuẩn bị đến đầu đường vô tình gặp được.
“Ngượng ngùng ngượng ngùng.” Tri Phủ kia kêu hạ nhân xông về phía trước
đụng phải Hách Liên Tuyên Mẫn, vốn Lãnh Dịch định rút kiếm chào đón.
Nhưng không ngờ cây quạt Hách Liên Tuyên Mẫn xuất hiện so với hắn sớm
hơn, đang chống đỡ ở chỗ cổ tay hắn để cho hắn không nên có hành động thiếu
suy nghĩ.
“Ha ha, không sao.” Hách Liên Tuyên Mẫn liếc mắt nhìn nam nhân vội vã
chạy tới nói xin lỗi, cười nhạt nói.
Nam nhân kia chính là Tri Phủ Diệu Châu, vội vàng khom lưng bồi tội nói:
“Xin lỗi xin lỗi, thuộc hạ của ta thật sự quá lỗ mãng, quấy nhiễu công tử xin hãy
tha lỗi.”
“Đừng ngại.” Hách Liên Tuyên Mẫn làm bộ phải đi, nhưng Tri Phủ lại vội
vàng cản lại, nói: “Tại hạ họ Quách, nhìn dáng vẻ công tử chắc là ngoại thành
tới đi, hiện tại Hoa Châu thành tụ tập rất nhiều giang hồ nhân sĩ, khách sạn đã
sớm đầy người rồi, không bằng đến ở nhà bạn của tại hạ được không, cũng để
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tại hạ tận tình chủ nhà hướng mấy vị nói xin lỗi.” Quách tri phủ mắt quét qua
bốn người bọn họ, đảo quanh ở trên người Thiên Vân và Oanh Oanh một phen.
Oanh Oanh đột nhiên nhớ tới Tri Phủ này chính là khách mình từng tiếp qua,
nhưng Thiên Vân lại hình như hết sức bình tĩnh, ngược lại càng có nắm chắc
nhìn lại cười cười.
Hách Liên Tuyên Mẫn ở trọ lại biệt viện Tri phủ Hoa Châu, phàm là người
sáng suốt đều có thể nhìn ra diện tích biệt viện này rộng rãi khí vũ bất phàm.
Hơn nữa ngoài cửa có trọng binh canh giữ vừa nhìn liền biết không phải gia
đình phàm phu tục tử. Tri Phủ Hoa Châu họ Lưu, cùng Quách tri phủ Diệu
Châu chẳng có quan hệ thân thích gì, nhưng là chữ lợi trên đầu cá mè một lứa
gặp nhau là khó tránh khỏi, nhất là thời điểm phân thịt.
Hách Liên Tuyên Mẫn ý thức được mình chui vào nhà quan, nhưng nhìn Lưu
tri phủ là người háo khách ngây ngốc o o, hoàn toàn không có nửa điểm bộ dạng
coi hắn là hoàng thượng mà chăm sóc. Suy nghĩ một chút mình cũng sẽ không
để lộ thân phận vì vậy thoải mái làm khách, mang theo Lãnh Dịch đi dạo xem
hoa, chim, cá, sâu đi.
“Đại nhân.” Thiên Vân và Oanh Oanh miệng đồng thanh quỳ lạy.
Quách tri phủ sờ sờ cằm nói: “Lại là hai người các ngươi, rốt cuộc các ngươi
là ai, lại đi theo bên cạnh hoàng thượng!”
Thiên Vân lập tức nằm ở trên đất cuống quýt dập đầu, giọng điệu Oanh
Oanh cũng cố làm ra vẻ mang theo mềm yếu e ngại nói: “Đại nhân trách lầm
chúng ta, chúng ta thật sự không biết kia là hoàng thượng, chẳng qua là nửa
đường vô tình gặp được. Ta và tỷ tỷ vốn là gái lầu xanh, mấy năm như vậy cũng
đã để dành tiền chuộc thân áo gấm về nhà, không có nhiều ý tưởng không an
phận, xin đại nhân tha tội!”
Quách tri phủ ở trước mặt bọn họ đi tới đi lui, Thiên Vân nhẹ nhàng đứng
lên run rẩy nói: “Đại nhân, có lẽ chúng ta có thể giúp ngài đấy.”
“Hả? Các ngươi giúp ta thế nào?” Quách tri phủ hứng thú.
Thiên Vân khẽ mỉm cười nói: “Mục đích của ngài và chúng ta giống nhau,
không bằng, chúng ta cùng nhau hợp tác có tốt không? Đại nhân có phải đang
suy nghĩ, làm sao mới có thể tạo cho hoàng thượng một cái lý do vừa vặn diệt
trừ Bạch Nguyên Phong và Lâm gia những thứ tai họa ngầm này đây?”
Ánh mắt Quách tri phủ thoáng qua một tia sáng lên một chút, cúi người
xuống nâng cằm Thiên Vân lên, cười tà nói: “Vậy ta cũng muốn xem một chút,
đầu óc của ngươi có phải giống như thân thể của ngươi sử dụng tốt như vậy hay
không.”
Hắn lập tức đẩy váy trên người Thiên Vân, nhanh chóng ôm giữ Oanh Oanh,
một phòng hỗn độn xốc xếch.
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“Lãnh Dịch, mua cho ngươi cái mặt nạ như thế nào?” Hách Liên Tuyên Mẫn
giơ một mặt nạ ở trước mặt hắn loay hoay.
“Đều nghe công tử.” Lãnh Dịch khom người nói.
“Thật ra thì ngươi lại dịch dung, tại sao không làm cho mình tuấn tú hơn
chút chứ, ai.” Hách Liên Tuyên Mẫn tấm tắc nói.
“Ta cảm thấy không cần thiết.”
Hách Liên Tuyên Mẫn cười cười mà nói: “Ban đầu ta chính là coi trọng lãnh
và tuyệt của ngươi, cõi đời này một người ngươi muốn giết sợ rằng ít có người
có thể tuột tay sống trộm, cho nên ngươi cũng không cần sợ có người dựa theo
diện mạo của ngươi tìm tới trả thù, quang minh lỗi lạc đi.”
“Tạ công tử khích lệ.”
“Phía trước chính là Bất Dạ Thành rồi, chúng ta không ngại đi trước nếm thử
món ăn một chút?” Hách Liên Tuyên Mẫn sải bước hướng về phía trước cửa
hàng tráng lệ mà đi, ý cười dạt dào.

Chương 100
Chuẩn Bị Diệt Trừ Cái Đinh Trong Mắt (1)

T

rang trí bên trong tổng điếm Bất Dạ Thành so ra cao hơn một tầng so với

chi nhánh ở Diệu Châu. Nếu không phải Hách Liên Tuyên Mẫn tự mình đến
đây, tuyệt đối sẽ không nghĩ tới Bất Dạ Thành Hoa Châu thành có trình độ phát
triển và khí phái như vậy. Không trách được các đại thần quan viên đều nói,
bình sanh không đến tổng điếm một lần, thì coi như chưa từng thể nghiệm vị
thức ăn ngon nhất Thánh quốc. Hách Liên Tuyên Mẫn nghĩ, chỉ với kết cấu và
trang hoàng ở nơi này, cũng đủ để cho một người khách đối với đồ ăn thông
thường nâng cao một cấp độ, tràn đầy hảo cảm vô hình.
“Hai vị khách quan mời vào bên trong.”
Bọn họ vừa bước vào cửa, tiểu nhị liền tiến lên nghênh đón, nhưng mà so
sánh nơi khác hắn đã trải qua cùng với nơi này thì tiểu nhị ở đây không có cái
loại hơi thở con buôn đó, mà là rất là văn nhã, khuôn mặt tươi cười nghênh tiếp,
tiến lên khẽ khom người giơ tay lên đón khách cho đến khi ngồi xuống.
Sau khi ngồi xuống thì có nữ tử dung mạo xinh đẹp thướt tha đi đến, tuổi trẻ
trang nhã không lả lơi, giơ bình trà lên, đưa lên hai ly trà xanh thượng hạng, sau
đó đưa lên hai phần thực đơn tinh xảo mạ vàng, giọng nói mềm mại ôn hòa như
cô gái Phương Nam: “Mời hai vị khách quan chọn món ăn.”
Loại đãi ngộ này, ngay cả là Hoàng thượng chịu sự phục vụ của cung nữ
trong hoàng cung cũng không có hưởng thụ qua như thế. Cả phòng ấm áp, kèm
theo ánh mặt trời ôn hòa chiếu rọi, ghế dây mây thoải mái dễ chịu, trên vách
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tường vẽ bức tranh Cao Sơn Lưu Thủy thấm vào lòng người. Nhấp một ngụm
trà sẽ cảm thấy thư thái hoạt huyết, cả người cũng nhẹ nhõm gấp trăm lần, mà
mùi cơm chín bên trong nhà càng thêm làm người ta thèm nhỏ dãi không kịp
chờ đợi muốn thưởng thức mỹ vị.
“Ha ha, vừa ngồi xuống thế này, ngược lại thật có cảm giác đói bụng.” Hách
Liên Tuyên Mẫn khép cây quạt lại để ở một bên, hướng về phía Lãnh Dịch ngồi
đối diện tự nhiên cười cười mà nói: “Hôm nay do ngươi làm chủ, món ăn ở trên
này xem ra cũng không tệ, ta không quyết định được, cứ cho là ta ban thưởng
yến tiệc cho ngươi.”
Lãnh Dịch khẽ gật đầu, dò xét cẩn thận tên món ăn kỳ lạ trên thực đơn, so
với những món ăn (toàn tịch) được truyền ngày trước của hoàng thượng cũng
muốn đa dạng. Mặc dù Lãnh Dịch không hiểu ra sao nhưng mà cũng không có ý
định để cho hoàng thượng tự mình chọn món ăn. Bởi vì như vậy sẽ làm tổn hại
mặt mũi của hắn, vì vậy lựa chọn vài thức ăn thông thường trên thực đơn.
“Mùi vị này thật là tuyệt!” Một tiếng cười to từ bàn kế bên truyền đến, mọi
người rối rít nhìn sang nhưng chỉ là nhìn liếc qua một chút rồi tất cả lại chú ý ăn
cơm của riêng mình, chỉ là ánh mắt Hách Liên Tuyên Mẫn lại không rời khỏi
người vừa nói chuyện.
Người nọ chính là đương kim Thừa Tướng mỗi ngày vào triều cũng sẽ đối
mặt cùng Hách Liên Tuyên Mẫn, mà ngồi chung bàn với hắn còn có hai ba quan
nhân phẩm cấp khác. Mà một khi nhìn kỹ, trong một phòng ăn này người hỗn
tạp có quan to hiển quý và dân chúng bình dân, giá món ăn không mắc nhưng
hàng thật đúng giá. Nơi gọi là tổng bộ của Bất Dạ Thành được mọi người đánh
giá rất cao. Nghe nói người mới tới đây lần đầu, đến lần thứ hai sẽ được ghi tên
vào sổ. Mục tiêu bọn họ hướng tới chính là mọi người đều có cơ hội ăn được đồ
ăn tốt nhất một cách bình đẳng, tránh trường hợp có người đặt bao hết hoặc là
hưởng thụ một mình.
“A, Bất Dạ Thành này thật là nổi tiếng.” Hách Liên Tuyên Mẫn khẽ mỉm
cười quan sát người đang ngồi ở đây, cũng buông xuống dáng vẻ kiêu ngạo và
quan uy ngày thường, cho dù là giữa người phú quý và bình dân dân chúng
cũng không có hiềm khích, một mảnh ôn hòa.
“Ngươi cảm thấy nơi này như thế nào?” Hách Liên Tuyên Mẫn hỏi.
Lãnh Dịch hơi trầm ngâm, nói: “Tường hòa yên tĩnh, làm cho người ta
không khỏi có cảm giác an tâm.”
“Ha ha, ngay cả Lãnh Dịch luôn luôn cảnh giác mười phần, đến nơi này
cũng sẽ có cảm giác an tâm?”
Sắc mặt Lãnh Dịch trầm xuống, đáp: “Thần...”
Hách Liên Tuyên Mẫn đưa tay khẽ ngăn cười nói: “Không có ý tứ trách cứ
ngươi, ta cũng có loại cảm giác này, đã quen nhìn lục đục đấu đá trong cung rồi,
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đã quen nhìn các đại thần ở giữa kết bè kết cánh rồi, chuyện ưu phiền trong
thiên hạ từng cái đều lướt qua ở trước mắt của ta. Nhưng nơi này hình như
không có phân tranh không có ham muốn cá nhân, ta cũng rất thoải mái. Ta chỉ
là đang suy nghĩ, dạng nhân tài như thế nào mới có thể xử lý ngay ngắn rõ ràng
như thế. Hơn nữa không ngừng mở rộng thương nghiệp của gia tộc, mà người
có một cái đầu óc khôn khéo này... Nếu nói trị quốc có thể càng thêm thích hợp
hơn trẫm hay không...”
Hách Liên Tuyên Mẫn nói đùa khiến Lãnh Dịch cảm thấy có một chút oán
giận xen lẫn trong đó, mặc dù nụ cười trên mặt hắn chưa giảm, nhưng ánh mắt
đã sắc bén hơn rất nhiều.
“Nguyên Phong ca ca, nhanh lên một chút đi! Không đi nữa sẽ không tới kịp
đấy!”
Một bóng dáng màu đỏ tung bay ra ngoài, thời điểm chui ra khỏi rèm châu
ngọc thạch trơn bóng, màu đỏ tươi đẹp khác thường dễ thấy, khiến cho Hách
Liên Tuyên Mẫn cũng không nhịn được mà sửng sốt.
Nàng kia mắt hạnh như nước, long lanh phơi phới, giống như nhẹ nhàng
nháy mắt là có thể rơi ra một viên thủy tinh. Mà nàng có mái tóc đen suôn dài
như thác nước buộc lên thật cao như một đuôi ngựa, coi như tiện lợi quấn lên
mà hiên ngang, nụ cười sáng láng hai hàng hàm răng trắng noãn tạo thành
đường cong đẹp mắt, giống như là một vòng mặt trời từ phía trên dời xuống di
giá đến nơi này, làm cho hai mắt người ta tỏa sáng.
Ít có thể chứng kiến có cô gái sáng láng và hoạt bát như thế, Hách Liên
Tuyên Mẫn không khỏi có chút mất hồn.
Trong cung cô gái làm ra vẻ mềm mại, tự nhiên thanh thản, mặc dù thướt tha
duyên dáng nhưng có chút vô cùng giả tạo. Mặc dù mở miệng làm văn chương
biết được lễ tiết, nhưng quá coi trọng lễ quân thần để cho hắn không cảm thấy
được một chút ôn tồn thoải mái, chỉ là ngăn cách. Mà cô gái linh động như chim
Yến trước mắt này lại làm cho hắn chợt có chút cảm giác ấm áp, mỗi tiếng nói
hành động đều là làm theo cảm tính.
Nhưng chỉ trong nháy mắt, ánh mắt Hách Liên Tuyên Mẫn chỉ dừng lại trong
nháy mắt, ngay sau đó liền hết sức chăm chú trên thân người đồng thời từ bên
trong đi ra. Người nọ áo tơ trắng thuần như ánh trăng, ung dung hoa quý, sắc
mặt tuấn tú văn nhã, nếu không phải người người cũng biết thân phận của hắn,
quả quyết sẽ không cảm thấy công tử phong nhã này cũng là người dính hơi tiền
nhiều nhất trong khắp thiên hạ.
“Muội chậm chút, người bọn họ hai ngày sau mới có thể lên đường, chào từ
biệt cũng không gấp gáp nửa khắc này.” Bạch Nguyên Phong cưng chiều cười
một tiếng, đi tới dắt bàn tay Tư Đồ Tinh Nhi bao ở trong lòng bàn tay cười nói:
“Nếu như không lôi kéo muội... muội liền muốn cao bay xa chạy như chim nhỏ
phải không?”
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Sắc mặt Tư Đồ Tinh Nhi ửng hồng, có chút không biết làm sao, ngay cả là
cô gái lanh lẹ như thế cũng sẽ có dáng vẻ xấu hổ thẹn thùng của cô gái nhỏ, làm
cho người ta nhìn thấy càng thêm động dung.
“Thật ra thì muội cũng là gấp gáp đi nhìn Tiểu Tịch tỷ tỷ làm sữa ô mai,
nghe nói Thành Trác ca ca tự mình đục băng đấy. Huynh không biết chứ, kiếm
pháp Lâm gia được kêu là xuất thần nhập hóa, huynh gặp qua Phượng Hoàng
song kiếm thiên hạ tiếng tăm lừng lẫy đồng thời xuất động lại là vì đục băng ư,
ngàn năm khó gặp!” Trong mắt Tư Đồ Tinh Nhi mang theo vô hạn sùng bái và
ước ao, Bạch Nguyên Phong bất đắc dĩ mà lắc đầu cười nói: “Thật là hết cách
với muội, chúng ta...”
Hắn ôm lấy Tư Đồ Tinh Nhi vừa muốn đi về phía trước, mắt thoáng nhìn,
không ngờ thấy được một người.
Lại là cửu ngũ chí tôn, Hoàng đế Thánh quốc Hách Liên Tuyên Mẫn, đang
ngồi ở nơi đó miệng hơi cười nhìn hai người bọn hắn đang tình chàng ý thiếp.
Hàng năm, Bạch Nguyên Phong sẽ tiến cung tặng lễ, mà Hách Liên Tuyên
Mẫn, là người mà hắn tuyệt đối sẽ không nhận lầm, nhưng lại không hợp thời
ngoài ý liệu xuất hiện ở trước mặt của mình, cái gọi là người đến không có ý tốt,
Bạch Nguyên Phong cũng không có buông lỏng cảnh giác.
“Tinh Nhi, muội đi trước vào trong xe ngựa một chút, đồ chúng ta mang đi
cho bọn họ có đủ không, chuẩn bị một chút thôi. Ta quên mất còn có một món
nợ phải kết toán, rất nhanh thôi, muội chờ ta.”
Bạch Nguyên Phong cười ôn hòa nói với Tư Đồ Tinh Nhi, Tinh Nhi gật gật
đầu mà nói: “Muội đi kiểm tra một chút đồ ăn ngon mang đi cho bọn hắn có
chỉnh tề hay không, huynh nhanh một chút nha.”
Tiễn bước Tư Đồ Tinh Nhi, Bạch Nguyên Phong cười nhạt, không lên tiếng
ngồi vào đối diện với Hách Liên Tuyên Mẫn, khẽ gật đầu với Lãnh Dịch, hướng
Hách Liên Tuyên mẫn khẽ mỉm cười nói: “Ngài quang lâm, vẻ vang cho kẻ hèn
này, vô cùng vinh hạnh.”
Hách Liên Tuyên Mẫn cười một cái nói: “Nơi này là chỗ của ngươi, tùy ý
một chút là được.”
Đúng lúc đó tỳ nữ liên tiếp đưa đồ ăn lên, rất nhanh bày đầy cái bàn, Bạch
Nguyên Phong ra lệnh lấy ra một bầu Kiếm Nam Xuân thượng hạng, rót đầy ba
chén kính Hách Liên Tuyên Mẫn nói: “Mời.”
Hách Liên Tuyên Mẫn uống một hơi cạn sạch, Lãnh Dịch chỉ là nhàn nhạt
nhấp môi một cái, làm người hộ vệ bên cạnh hoàng thượng phải giữ vững hoàn
toàn tỉnh táo, tuyệt đối không thể vì rượu mà hỏng việc.
“Không biết, lần này ngài tới...” Bạch Nguyên Phong để ly rượu xuống, cung
kính hỏi.
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Hách Liên Tuyên Mẫn dựa ra phía sau, làm bộ dáng tùy ý nói: “Chỉ là vi
phục xuất tuần mà thôi, nghĩ đến cửa hàng của ngươi ở chỗ này nên muốn ghé
một chút cho biết. Quả nhiên là danh bất hư truyền, đầu óc buôn bán của ái
khanh ở toàn bộ trên dưới Thánh quốc sợ rằng không người nào có thể đuổi kịp,
điểm này, làm ta cũng phải cam bái hạ phong đấy.”
“Không dám. Ngài là Thánh nhân anh minh, thiên hạ xã tắc to lớn như thế,
làm sao kinh doanh mua bán có thể so sánh được, quá khen quá khen rồi.” Bạch
Nguyên Phong cười nhạt một tiếng, cảm thấy Tiếu Diện Hổ (hổ biết cười) này ý
vị thâm sâu, xem ra, hắn vẫn là làm cái đinh trong mắt, không có một Hoàng đế
nào có thể dễ dàng tha thứ đối với sự vật tồn tại uy hiếp cho mình xuất hiện, tâm
tư của hắn (Hách Liên Tuyên Mẫn) thận trọng, nên càng phải như vậy.
“Ái khanh là muốn đi đến nơi nào sao?” Hách Liên Tuyên Mẫn nhấc đũa gấp
một con tôm đã lột vỏ, dò xét cẩn thận sắc màu gọn gàng, sau đó há miệng cắn
xuống.
“Muốn đi tới Lâm gia Hoa Châu dự tiệc tiễn đưa một người bạn cũ.” Bạch
Nguyên Phong đáp.
“Lâm gia... Nghe nói Bạch Nguyên Phong lòng dạ rộng rãi hào phóng khẳng
khái, giao tiếp bằng hữu rất rộng, bất luận là bình dân hay là người hiển hách
đều có thể hết sức chân thành mà đối đãi. Xem ra ái khanh thật là một nhân tài
khó được, nhưng vì sao, không đảm đương một quan chức dốc sức cho triều
đình đây?” Khóe miệng Hách Liên Tuyên Mẫn nhíu lại hỏi: “Hay là ái khanh
cảm thấy, quan chức nho nhỏ, không đủ phù hợp với thân phận của ngươi?”
Bạch Nguyên Phong càng chắc chắn người đến không có ý tốt, xem ra kế
hoạch mình bo bo giữ mình vẫn bị thất bại, vẫn cho là ỷ vào di chiếu Thánh
quốc Thủy Hoàng lưu lại mà có thể bảo vệ một cái tánh mạng cho mình, nhưng
hôm nay xem ra, thủ đoạn của Hách Liên Tuyên Mẫn đủ để cho hắn đi vào chỗ
chết.
Hắn cúi đầu xuống, trấn định nói: “Buôn bán chỉ là dùng hơi chút khôn vặt,
mà trị quốc phải là Đại Trí Tuệ, Bạch Nguyên Phong ta trời sinh không thích bị
trói buộc nhận quà tặng bị ràng buộc, tự nhận là càng không cách nào tạo phúc
xã tắc. Thiên hạ rộng lớn người tài rất nhiều, người đọc sách trong lòng chí lớn
lo cho thiên hạ, bất luận là người nào so với ta cũng đều càng nóng lòng dốc sức
tạo phúc cho dân chúng với hoàng thượng, Nguyên Phong vốn chỉ là một người
vì tư lợi, bình thường như thế làm sao có thể gánh vác được.”
Hách Liên Tuyên Mẫn tự mình rót cho hắn một ly rượu, Bạch Nguyên
Phong cung kính nâng chén đón chào, nhưng rượu lại đầy tràn, theo miệng ly
rơi xuống, rớt vào trong thức ăn ở trên bàn.
“Chén đầy phải tràn, làm người cũng như thế.” Trong nụ cười của hắn mang
ý nghĩ sâu xa, Bạch Nguyên Phong khẽ vuốt cằm nói: “Cẩn tuân dạy bảo.”
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Lúc Tư Đồ Tinh Nhi trở lại, rất là kỳ quái tại sao vẻ mặt Bạch Nguyên
Phong có vẻ luống cuống như thế, lúc bọn họ rời đi nàng cảm thấy tay của hắn
lạnh như băng, lòng bàn tay còn có rất nhiều mồ hôi rỉ ra.

www.vuilen.com

463

