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Phần 5
Chương 21
Thiên Tử Gặp Nạn

H

iểu Vân cùng Thư phu nhân đỡ Hoàng thượng chạy thục mạng, đầu cũng

không dám quay lại. Nàng sợ nhìn thấy Triển Chiêu bị thương, nàng sẽ để ý, sẽ
không nhịn được mà quay lại. Vừa chạy, nước mắt vừa chảy ra, tâm thật hoảng
loạn, rất sợ hãi, Triển Chiêu không thể có chuyện, Triệu Trinh càng không thể
có chuyện! Nàng không thể quay đầu, không thể quay đầu, nàng chỉ có thể
mang theo Triệu Trinh liều mạng chạy.
Ba người chạy một lúc, Triệu Trinh thật sự không chạy nổi nữa, Thư phu
nhân cũng thở dốc, không thể tiếp tục. Bọn họ lúc này mới ngừng lại. Thư phu
nhân thấy mặt Hiểu Vân đầy nước mắt, hoảng sợ hỏi: “Công Tôn cô nương,
ngươi làm sao vậy?”
Hiểu Vân lau mặt, lắc đầu nói không sao. “Hoàng Thượng, chúng ta đi tiếp
đi, Triển đại nhân trúng độc, chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu, nếu Mạc
Ngôn đuổi theo, chỉ sợ chúng thần không bảo vệ được Hoàng thượng.”
Triệu Trinh ngồi dưới đất, suy yếu gật đầu. Lúc này hắn một thân chật vật,
quần áo rách nát dơ bẩn, búi tóc toán loạn, sắc mặt trắng bệch từng mảng từng
mảng ố bẩn, rất chật vật. Cho dù ai nhìn cũng không thể ngờ được đây là bậc
cửu ngũ chí tôn.
“Thư phu nhân.” Hiểu Vân nhìn Thư phu nhân, “Ngươi còn đi được
không?!”
Thư phu nhân gật đầu đứng lên, hai người cùng nhau giúp đỡ Triệu Trinh đi
tiếp một đoạn đường, thấy một ngôi miếu đổ nát liền đi vào. Tuy nói nơi này
lớn, mục tiêu rõ ràng, nhưng Mạc Ngôn biết rõ điều này, sẽ cho rằng bọn họ
không dám ở lại mà không vào điều tra. Hai người đỡ Triệu Trinh tới nấp sau
pho tượng thần trong miếu, Thư phu nhân lấy nước trong người ra đưa cho
Triệu Trinh.
“Hoàng thượng, ngài uống chút nước nhé?”
Triệu Trinh nhận túi nước, vội vàng uống mấy ngụm, mãi tới lúc trong bụng
đã đầy nước, không còn cảm giác trống rỗng nữa mới ngừng lại.
“Thư phu nhân, vì sao nước này vừa ngọt vừa mặn thế?” Triệu Trinh mân
khóe miệng, nghi hoặc hỏi.
“Dân phụ bỏ thêm đường và muối trong nước, Công Tôn cô nương nói, uống
nước thế này sẽ giúp người có thêm sức lực.”
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“Ồ?” Triệu Trinh nhìn Hiểu Vân đang đứng một bên, mới vừa rồi cố chạy
nên không chú ý, hiện giờ mới có thể đánh giá nàng. Chỉ thấy nàng đứng cách
xa mấy trượng, mặt hướng ra cửa, dáng người yêu kiều, một thân quần áo màu
vàng, ngay ngắn thanh thoát, tóc dài không búi thành búi như nữ tử bình
thường, chỉ buộc gọn buông trước ngực. Bím tóc lúc này có chút hỗn loạn, vài
sợi tóc buông lỏng, lại có chút phong tình.
Hiểu Vân ở cửa nhìn trong chốc lát, lúc này mới vào trong, cùng Thư phu
nhân quỳ gối xuống:
“Dân nữ Công Tôn Hiểu Vân (dân phụ Thư Vệ thị) khấu kiến Hoàng
thượng.”
“Nhị vị không cần đa lễ, mau mau đứng dậy!” Triệu Trinh vội la lên: “Mới
vừa rồi là nhờ nhị vị cứu trẫm, trẫm còn phải cảm ơn các ngươi đấy!”
“Hoàng Thượng chính là vua của một nước, gánh vác xã tắc, là con dân Đại
Tống, đây là việc phải làm. Huống chi, Hoàng thượng chính là ân nhân cứu
mạng cả nhà dân phụ.” Thư phu nhân đứng lên trả lời, còn thân thiết hỏi tình
trạng sức khỏe của hắn.
Được nàng hỏi, Triệu Trinh mới nhận ra mình đã khỏe hơn nhiều, tuy rằng
vẫn cảm thấy đói, nhưng không hư thoát vô lực như trước, liền đáp: “Trẫm đã
khỏe hơn, nước đường muối của Công Tôn cô nương đúng là có tác dụng!”
“Hoàng Thượng sợ là lâu chưa ăn gì, phải ăn vài thứ bổ sung thể lực mới
được. Để thần đi mua.” Hiểu Vân chuẩn bị đi ra cửa, lại bị Thư phu nhân gọi
lại.
“Công Tôn cô nương, để thiếp thân đi cho! Công Tôn cô nương không phải
người địa phương, chưa quen cuộc sống nơi đây, chỉ sợ có nhiều bất tiện.”
Hiểu Vân nghĩ cũng phải, liền gỡ vòng tai giao cho Thư phu nhân, nàng biết
nhà bọn họ rất nghèo, hiện tại nàng ấy hẳn là không có tiền trong người. Thư
phu nhân có chút khó xử nhìn nàng: “Công Tôn cô nương, thế này...”
Hiểu Vân kéo Thư phu nhân ra tới cửa, nhẹ giọng nói: “Thư phu nhân, thứ
này không đáng tiền, ngươi cầm đi, mua chút thức ăn, dù sao cũng không thể để
Hoàng thượng chịu đói, đúng không?”
Thư phu nhân nghe xong, lòng thấy có lý, liền gật đầu rồi đi.
Thấy Thư phu nhân đã đi xa, Hiểu Vân mới trở vào ngôi miếu đổ nát, quỳ
ngồi xuống cách Triệu Trinh vài bước. Triệu Trinh tựa vào cột nhà, nhìn cô
nương chẳng qua mới hơn mười sáu tuổi. Sự bình tĩnh của nàng khiến hắn cảm
thấy kinh ngạc. Hắn nhận ra, nàng rất lo lắng cho Triển hộ vệ, nhưng lúc dẫn
hắn chạy trốn lại không chút do dự. Hơn nữa, dọc đường chưa từng quay đầu
nhìn Triển hộ vệ một lần. Nếu không phải thấy nước mắt trên mặt nàng, hắn sẽ
nghĩ nàng không hề quen biết Triển Chiêu. Nói cho cùng nàng là ai, có quan hệ
gì với Triển hộ vệ, thoạt nhìn hai người bọn họ đúng là có quen biết. Nàng tự
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xưng là Công Tôn Hiểu Vân, chẳng lẽ có quan hệ với Công Tôn tiên sinh? Tại
sao nàng lại xuất hiện ở đây?
“Hoàng Thượng, gia phụ chính là Công Tôn Sách, lần này hộ tống Bao đại
nhân cùng nhau tới Ích Châu. Đêm qua Triển Chiêu mang theo Trương Long
Triệu Hổ đến Lạc Nhật cốc tìm Hoàng thượng, dân nữ thấy bọn họ trời sáng còn
chưa về, không yên lòng, liền cùng Thư phu nhân đi tìm, không ngờ tình cờ lại
gặp.”
Hiểu Vân thấy Triệu Trinh nhìn nàng dáng vẻ suy nghĩ, trong lòng cũng
đoán được nghi ngờ của hắn, liền chủ động giải thích.
Triệu Trinh đầu tiên hơi sửng sốt, sau đó cười gật đầu. Thì ra nàng thật sự là
con gái của Công Tôn tiên sinh, lại rất biết hiểu ý người, băng tuyết thông minh.
“Hoàng thượng, thứ cho dân nữ cả gan, hỏi Hoàng thượng một vấn đề.” Hiểu
Vân nhìn sàn nhà loang lổ bùn đất hỏi.
Triệu Trinh nhìn nàng, giống như muốn suy đoán nàng sẽ hỏi gì, một hồi lâu
mới trả lời: “Ngươi nói đi.”
“Hoàng thượng lần này cải trang vi hành, vì sao lại tới Ích Châu? Hơn nữa,
thân phận Hoàng thượng quan trọng như vậy, xuất hành lại chỉ mang theo hai
tùy tùng, Hoàng thượng làm như thế có phải hơi qua loa không?” Hiểu Vân kỳ
thật không muốn nói nhiều, phải biết hiện giờ đối mặt với nàng là Hoàng đế có
quyền lực tuyệt đối, nếu nói ra lời vô ý, khiến long nhan đại nộ, sẽ rước lấy họa
sát thân, nhưng mà nàng không quản được miệng mình, Hoàng đế này làm việc
thật sự là lỗ mãng, khiến Bao đại nhân gặp thêm phiền toái, còn hại Triển Chiêu
trúng độc bị thương, thật sự khiến nàng không thể nhịn được.
Triệu Trinh nghe vậy không khỏi ngạc nhiên, nhất thời biến sắc, trong lòng
tức giận. Tiểu nữ tử này dám quở trách trẫm. Nhưng mà nghĩ lại, hành động lần
này quả thật là nhiều lỗ hổng. Nếu không phải Mạc Ngôn giật dây, cũng sẽ
không mạo muội tới Ích Châu, hơn nữa lại chỉ dắt theo Tô Đồng và hắn hai
người, sa tới bước này, cũng là tự tìm khổ, còn hại Bao đại nhân vì thế bôn ba,
Triển hộ vệ bị thương trúng độc. Tô Đồng, chỉ sợ cũng dữ nhiều lành ít.
Nghĩ đến đây, lửa giận trong lòng cũng tan hết, cười khổ một hồi, cũng
không thể thừa nhận mình không phải với tiểu cô nương này, vì thế chỉ nhìn
phía trước, không nói lời nào. Hiểu Vân thấy hắn không đáp, cũng không hỏi
lại, nàng vốn không muốn biết, chỉ muốn nói ra cho thoải mái thôi. Cầm một
nhánh cây trên tay, vẽ linh tinh trên mặt đất, trong lòng nhớ tới Bao đại nhân
cùng Triển Chiêu bọn họ, không biết bọn họ hiện tại thế nào. Trong ngôi miếu
đổ nát nhất thời yên lặng, chỉ có tiếng nhánh cây chà xuống bùn đất trên sàn.


 
www.vuilen.com

91

Tác Giả: Ma Nữ Không Biết Bay

T

DỮ QUÂN GIAI LÃO

rong phòng khách Kinh lược phủ, Bao đại nhân chắp tay sau lưng, thong

thả đi lại trong căn phòng không lớn lắm. Công Tôn Sách đứng vững một bên,
Vương Triều Mã Hán Lâu Thanh Lý Thiết đều đứng ở cửa, nhìn chằm chằm
mười mấy binh sĩ trang bị đầy đủ đứng canh ngoài cửa, hai mắt như muốn bốc
lửa thiêu cháy bọn họ.
“Đại nhân, bọn thuộc hạ hộ tống ngài xông ra!” Mã Hán nóng tính nhất
không chịu nổi nữa.
“Đúng vậy, đại nhân, bọn thuộc hạ liều chết cũng sẽ hộ tống đại nhân xông
ra.” Lâu Thanh phụ họa.
“Bốn người các ngươi bình tĩnh một chút, hiện giờ cho dù chúng ta ra ngoài,
có thể làm gì chứ? Với lại, bản phủ sao có thể để các ngươi mạo hiểm sinh
mệnh chứ?!” Bao đại nhân lắc đầu nói, “Triển hộ vệ bọn họ đang ở bên ngoài,
tin rằng bọn họ sẽ có hành động, chúng ta chờ xem sao.”
“Vâng, đại nhân.” Bốn người cùng đáp. Chính vào lúc này, cửa phòng khách
mở ra, hai gã binh sĩ kéo vào một người. Mọi người thấy màu áo lam quen
thuộc kia liền biết đó là Triển Chiêu, lúc này đã hôn mê, trên người rất nhiều vết
thương, sắc mặt trắng bệch không có chút máu, đôi môi biến thành màu đen,
vừa thấy đã biết là bị trúng độc.
“Triển hộ vệ!”
“Triển đại nhân!”
Mọi người kinh hô, Vương Triều Mã Hán bước lên đỡ lấy hắn.
Bao đại nhân cùng Công Tôn Sách cũng tới gần, thân thiết nhìn hắn, “Triển
hộ vệ, ngươi...!”
Triển Chiêu cố sức mở mắt, nhìn Bao đại nhân: “Hoàng thượng, Hoàng
thượng... chạy thoát rồi.” Vừa dứt lời, lập tức ngất đi.
“Triển hộ vệ!”
“Triển đại nhân!”
“Công Tôn tiên sinh!”
“Vâng, đại nhân.” Công Tôn Sách bước lên phía trước chẩn trị cho Triển
Chiêu.


 

T

hư phu nhân vào thành, cẩn thận tránh né quan binh Ích Châu, tới hiệu

cầm đồ bán vòng tai của Hiểu Vân, sau đó mua ít đồ ăn rồi trở về. Lúc đi qua
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cửa thành, vô tình thoáng nhìn một tờ giấy dán trên tường, nhìn kỹ như bị ngũ
lôi oanh đỉnh, nháy mắt mặt tái xanh, vội nhanh cước bộ đi ra ngoài thành.
Hiểu Vân cùng Triệu Trinh hai người trầm mặc hồi lâu, có lẽ thời gian chờ
đợi đặc biệt khó khăn, Hiểu Vân luôn cảm thấy trong lòng bất an, vì thế đứng
lên ra cửa nhìn, không lâu thấy Thư phu nhân vẻ mặt kích động chạy tới. Hiểu
Vân thấy nàng như vậy, trong lòng biết có chuyện xảy ra, vội chạy ra đón hỏi:
“Thư phu nhân, làm sao vậy?”
“Công Tôn cô nương, tướng công nhà ta sắp bị chém đầu rồi!” Thư phu nhân
gấp tới bật khóc.
Hiểu Vân kinh ngạc, không tốt, Bao đại nhân bị giam lỏng rồi.
“Hoàng thượng, van cầu ngài cứu tướng công ta!” Thư phu nhân vội vàng
chạy vào, quỳ xuống trước mặt Triệu Trinh.
Triệu Trinh không biết đã phát sinh chuyện gì, không hiểu nhìn Hiểu Vân.
“Thư phu nhân sao thế này?” Triệu Trinh tiến lên muốn đỡ nàng, nhưng Thư
phu nhân không đứng nổi.
“Cửa thành dán bố cáo, tướng công nhà ta sắp bị Thạch đại nhân trảm thủ thị
chúng, cầu Hoàng thượng cứu tướng công ta!”
Thư phu nhân khóc thương tâm, Triệu Trinh nhìn mà đau lòng, một cỗ tức
giận xông lên, trái tim đau tới khó chịu đựng.
“Được, trẫm theo ngươi đi. Thư phu nhân mau mau đứng lên.” Nói xong,
nâng Thư phu nhân định bước ra ngoài.

Chương 22
Cứu Người Trên Pháp Trường

“K

hông được!” Hiểu Vân một bước tiến lên ngăn bọn họ. “Hoàng

thượng, người không thể đi!”
“Công Tôn Hiểu Vân, vì sao ngươi ngăn cản trẫm?” Triệu Trinh trừng mắt
nhìn Hiểu Vân, lớn tiếng quát.
Hiểu Vân cũng không khách khí trừng mắt trở lại.
“Hoàng thượng, người có từng nghĩ tới, Thạch Quốc Trụ vì sao lại giết Thư
tú tài. Thư tú tài là một thư sinh nghèo, không oán không cừu với hắn, cho dù
hắn vì việc Thư phu nhân đưa quạt báo tin mà ghi hận trong lòng, nhưng vẫn có
thể âm thầm xuống tay, cần gì gióng trống khua chiêng đem người ra trảm thủ
thị chúng? Mục đích của Thạch Quốc Trụ đơn giản là dụ Hoàng thượng xuất
hiện đó!”
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“Với lại, ngươi tùy tiện tới đó, có thể cứu được Thư tú tài sao? Hoàng
thượng mà đi, sợ là không cứu không được thư tú tài, hơn nữa là dê vào miệng
cọp, đúng ý Thạch Quốc Trụ, Hoàng thượng chẳng lẽ muốn gian kế của chúng
được thực hiện sao?” Hiểu Vân nóng vội, nói không giữ miệng, lại gọi thẳng
Triệu Trinh là “ngươi”.
Triệu Trinh nghe vậy không khỏi sửng sốt, lúc này Thư phu nhân đã như mất
hồn, sắc mặt càng trắng, lẩm bẩm trong miệng: “Làm thế nào bây giờ. Làm thế
nào bây giờ.”
Hiểu Vân nắm bả vai Thư phu nhân, nhìn nàng nói: “Thư phu nhân, ngươi
mau dẫn Tiểu Phương tới pháp trường, đến lúc đó Bao đại nhân sẽ tới cứu
tướng công ngươi.”
“Bao đại nhân, đúng, còn có Bao đại nhân!” Thư phu nhân lúc này mới nhớ
tới còn có Bao đại nhân. “Công Tôn cô nương, ngươi nói thật chứ?”
Hiểu Vân nhìn nàng gật đầu, “Ngươi không tin ta, cũng phải tin tưởng Bao
đại nhân.”
Thư phu nhân nhìn ánh mắt kiên định của Hiểu Vân gật đầu: “Được, ta đi!”
Thư phu nhân lau nước mắt trong khóe mắt, xoay người định rời đi, lại bị
Hiểu Vân giữ chặt, nhẹ giọng nói bên tai nàng: “Thư phu nhân, nhìn thấy Bao
đại nhân, nhất định phải tìm cách đưa Bao đại nhân tới đây cứu Hoàng thượng.”
“Được, ta biết.” Thư phu nhân thận trọng gật đầu, vội vàng đi.
Hiểu Vân đứng ở cửa hồi lâu, bóng Thư phu nhân đã sớm biến mất khỏi tầm
mắt, nhưng nàng vẫn đứng ở đó không cử động. Nàng cũng muốn đi theo, vì
Quy tiên sẽ giả làm Bao đại nhân tới pháp trường cứu người. Nhưng mà hắn...
Hiểu Vân quay đầu nhìn Triệu Trinh. Nàng đã đồng ý với Triển Chiêu sẽ bảo vệ
Hoàng thượng, nàng đã đồng ý rồi. Nếu hiện giờ không thể tới tìm bọn họ, đành
phải chờ đợi Thư phu nhân có thể mang bọn họ về.
Sau khi Thư phu nhân rời khỏi miếu đổ, vội vàng về nhà. Về tới nơi, Tiểu
Phương đang chơi bên nhà Vương lão bá hàng xóm. Tiểu Phương thấy Thư phu
nhân trở về, vui vẻ chạy tới.
“Nương, người đã trở lại.”
Thư phu nhân đã chạy muốn đứt hơi, nhưng không dám nghỉ ngơi, lúc này
một khắc cũng không thể trì hoãn, dẫn Tiểu Phương đi luôn.
“Tiểu Phương, chúng ta đi tìm cha.”
Tiểu Phương bị Thư phu nhân kéo đi vội, chân ngắn không theo kịp bước
chân của mẫu thân, thiếu chút vấp ngã.
“Nương, cha ở đâu vậy?”
“Cha ở pháp trường, chúng ta nhanh đi.”
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Tiểu Phương kỳ thật không biết pháp trường là cái gì, có điều nhìn vẻ mặt
của mẫu thân, nàng biết có chuyện không ổn, nhưng mà nàng thật sự không theo
kịp, “Nương, người đi nhanh quá, con không theo kịp.”
Thư phu nhân dừng lại nhìn Tiểu Phương, vừa vội lại vừa hoảng, đành ngồi
xổm uống ôm lấy Tiểu Phương đi tiếp. May mắn pháp trường dựng tại ngoại ô
phía tây, cũng là chỗ bọn họ, đường đi không dài lắm. Hai mẹ con cùng nhau
chạy, một khắc sau đã tới pháp trường.
Lúc này đã là giờ ngọ hai khắc, Thư Đức Phúc mặc áo tù, hai tay bị trói sau
lưng, quỳ gối trên đài.
“Tướng công...”
“Cha...”
Mẹ con hai người nhìn thấy Thư Đức Phúc, kêu lên xông tới, lại bị binh lính
giám trảm ngăn dưới đài một thước bên ngoài.
“Cha...”
“Tướng công...”
Thư Đức Phúc nghe thấy tiếng hét của bọn họ, quay đầu nhìn các nàng, sắc
mặt lộ vẻ vui mừng: “Nương tử, Tiểu Phương... Hai người đến rồi, tới cứu ta,
thật tốt quá, thật tốt quá! Đại nhân, nương tử ta tới rồi, ngài có thể thả ra rồi, đại
nhân...”
Thư phu nhân nghe Thư Đức Phúc nói, lại nhìn vẻ mặt hắn không bình
thường, đau lòng không thôi, “Tướng công, chàng làm sao vậy, tướng công...”
Thì ra, lúc Thư Đức Phúc bị nhốt trong địa lao Kinh lược phủ, bị đạo sĩ kia
làm phép, trúng phải cổ độc, thần trí không rõ, lúc thì nói năng lung tung không
có ý thức, giống như mới rồi. Khi lại hồi phục tỉnh táo như người bình thường,
giống như bây giờ vậy.
“Nương tử, vi phu phải đi rồi, nàng chăm sóc Tiểu Phương cho tốt.” Thư
Đức Phúc nhìn Thư phu nhân, vẻ mặt bi thương cùng bất đắc dĩ.
Thư phu nhân rơi lệ đầy mặt, “Không, tướng công, chàng sẽ không chết, Bao
đại nhân sẽ đến cứu chàng. Công Tôn cô nương nói, Bao đại nhân nhất định sẽ
đến cứu chàng.”
Thư đức phúc cười khổ, “Nương tử, nếu Bao đại nhân sẽ đến cứu ta, vì sao
lúc này còn chưa xuất hiện?”
Thời gian tới lúc hắn bị chém đầu chỉ còn nửa khắc, mà Bao đại nhân đâu
rồi? Trong lòng Thư Đức Phúc lúc này chỉ cảm thấy một trận thê lương không
nói nên lời. Nghĩ tới hắn là một thư sinh luôn tuân thủ pháp luật, bỗng dưng gặp
phải tai ương lao ngục, bây giờ còn phải mất đi tính mạng. Hắn cũng không biết
mình vì sao phải chết, cũng không có biện pháp nào. Hắn có thể kêu oan với ai
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đây? Hắn không có chỗ nào để bày tỏ oan khuất, chỉ có thể chờ, chờ chết dưới
tay đao phủ.
Nghĩ tới hắn thường ngày luôn làm điều tốt giúp mọi người, ngay cả một con
rùa cũng không nỡ nhìn nó chết dưới dao mổ, mua về phóng sinh, người ta nói
lòng tốt tất có báo đáp, nhưng nay có ai tới cứu tính mạng của hắn không?
Thư phu nhân lúc này đã khóc không thành tiếng, đúng vậy, Bao đại nhân vì
sao còn chưa tới, tướng công nhà nàng sắp bị hành hình rồi!
“Tướng công, nếu chàng chết, thiếp thân sẽ đi theo, trên đường tới hoàng
tuyền, chàng sẽ không cô đơn một mình.”
“Cha, chúng ta chết cũng phải chết một chỗ...” Tiểu Phương dùng tay áo lau
mặt mình, nhưng nước mắt mãi không hết, lau thế nào cũng không hết. “Cha...”
Đúng lúc này, binh lính giám trảm hô lớn: “Thời gian đã đến!”
Âm thanh này, giống như tử thần đập vào lòng bọn họ, đánh vỡ toàn bộ hy
vọng.
Quan giám trảm từ trên cao cầm lấy một thẻ sinh tử, ném xuống đất. “Hành
hình!”
Lệnh ra một tiếng, giống như sấm rền, đánh vào lòng Thư phu nhân. Không
cứu, thật sự không cứu. Nàng bỗng nhiên thật hối hận, hối hận nàng không nên
nghe lời Công Tôn Hiểu Vân, nàng nên mang Hoàng thượng tới, như vậy, phu
quân nàng sẽ không phải chết, nhưng mà...
Nếu trở lại, nàng thật sự sẽ làm như vậy sao? Nàng sẽ vì phu quân mà đẩy
Hoàng thượng vào hiểm địa sao?
Sẽ không, cho dù làm lại, nàng cũng không làm như vậy, hơn nữa, phu quân
của nàng cũng không muốn nàng làm như vậy.
“Tướng công, chàng đi trước, thiếp thân cùng Tiểu Phương sẽ đi sau.”
“Cha, người phải đợi Tiểu Phương.” Giọng nói non nớt của Tiểu Phương, lộ
ra sự bi ai cùng thê lương hoàn toàn không nên có ở con trẻ.
Đao phủ giơ một cái bình lên, trong đó là rượu mạnh nhất bọn họ có thể tìm
được. Uống một ngụm, sau đó phun lên đại đao, lưỡi đao thoáng nhìn càng
thêm sắc bén, dưới ánh mặt trời làm lóa mắt người nhìn. Mộc bài cắm sau lưng
Thư Đức Phúc bị rút ra, vứt trên mặt đất, phát ra một âm thanh trầm đục, lập tức
đại đao giơ lên cao.
Thư phu nhân cắn chặt môi dưới, ôm Tiểu Phương vào trong ngực, che mắt
nàng lại: “Tướng công, chờ chúng ta.”
“Đợi một chút!” Pháp trường im lặng, đột nhiên có một âm thanh vang lên.
Đao phủ giơ đao vẫn chưa hạ xuống, mà bị một sức mạnh vô hình đánh bay
ra ngoài, cắm trên mặt đất.
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“Kẻ nào quấy rối?” Quan giám trảm vỗ bàn đứng lên.
Thư phu nhân kinh ngạc nhìn cửa vào pháp trường, Bao đại nhân một thân
áo bào màu đen thêu mãng xà, Triển Chiêu một thân hồng y, còn có Công Tôn
Sách, Trương Long Triệu Hổ Vương Triều Mã Hán bảy người theo thứ tự đi
vào.
Bao đại nhân thật sự đến, Công Tôn cô nương nói không sai, Bao đại nhân
thật sự đến đây, tướng công được cứu rồi! Thư phu nhân lại khóc, nhưng lần
này là quá mừng mà khóc.
“Dân phụ tham kiến Bao đại nhân.” Thư phu nhân kéo Tiểu Phương quỳ
xuống, Bao đại nhân bước lên nâng họ dậy.
“Nương của Tiểu Phương, không cần như vậy, ha ha.” Bao đại nhân nói, còn
ha ha nở nụ cười, tiếng cười nghe thật đáng yêu.
Lúc này, quan giám trảm từ trên đài đã xuống tới nơi, tiến lên hành lễ, sau đó
hỏi Bao đại nhân vì sao lại tới đây.
“Ta tới làm gì? Ta tới cứu người!” Bao đại nhân điềm nhiên trả lời.
“Bao đại nhân có khẩu dụ của Thạch đại nhân không?”
“Khẩu dụ của Thạch đại nhân? Khẩu dụ của Thạch đại nhân là cái gì vậy, ta
không có.”
“Vậy hạ quan không thể thả người.”
“Ta nói thả người thì thả đi, sao lại nói nhiều lời vô nghĩa vậy.”
Quan giám trảm bất khả tư nghị nhìn Bao đại nhân, cả giận nói: “Nơi này là
Ích Châu, không phải phạm vi quản hạt của Bao đại nhân, Bao đại nhân không
thể vượt quyền.”
“Chuyện này...” Bao đại nhân nhìn Công Tôn Sách, lại nhìn xem Triển
Chiêu, hai người cùng lắc đầu, Thư phu nhân thấy tình hình không ổn, thấp
giọng nói: “Bao đại nhân, ngài không phải có Thượng phương bảo kiếm sao?”
Bao đại nhân không hiểu, hai con mắt đảo đảo tròn, “Thượng phương bảo
kiếm, Thượng phương bảo kiếm là cái gì vậy?” Lại nhìn về phía Công Tôn Sách
cùng Triển Chiêu, hai người vẫn lắc đầu.
“Đại nhân!” Thư phu nhân nóng nảy, nghĩ Bao đại nhân sao lại kỳ quái như
vậy, ngay cả Thượng phương bảo kiếm cũng không biết. “Thượng phương bảo
kiếm là bảo kiếm Hoàng thượng ngự ban cho đại nhân đó!”
“À... Không vấn đề, xem ta.” Nói xong, lông mi nhảy lên, một tay thò vào
ống tay áo bên kia, lấy ra một thanh bảo kiếm dài ba thước, giơ lên trước mắt
mọi người.
“Thượng phương bảo kiếm ở đây.”
“Thượng phương bảo kiếm, như trẫm đích thân tới.”
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Vì thế, quan giám trảm, binh lính, đao phủ, cùng với dân chúng vây xem,
cùng quỳ xuống hô vạn tuế. Bái xong, quan giám trảm đứng lên, mặt mày xanh
mét. Thế này làm sao giao phó với Thạch đại nhân đây.
Bao đại nhân cười ha ha nói: “Có thể thả người được chưa?”
“Dạ, Bao đại nhân.” Quan giám trảm ra hiệu, lập tức có người cởi trói cho
Thư Đức Phúc, một nhà ba người Thư thị ôm lấy nhau.
Bao đại nhân nhìn bảo kiếm trong tay, lông mi nhảy lên, cổ co rụt lại,
“Không ngờ bảo kiếm này lại hay như vậy! Ha ha, chúng ta đi thôi.” Nói xong
vung tay, bảy người xoay người rời đi, Thư phu nhân theo sát sau đó.
Đi được một đoạn đường, Bao đại nhân liền cùng bọn họ nói lời từ biệt. Thư
phu nhân nhớ lời dặn của Hiểu Vân trước khi đi, muốn gọi bọn họ lại, vừa nhấc
đầu đã không thấy người đâu.
Bao đại nhân đến vô ảnh đi vô tung như vậy, khó trách Công Tôn cô nương
lúc trước dặn dò. Thư phu nhân trong lòng có cảm giác Bao đại nhân này không
giống Bao đại nhân nàng gặp được trên thuyền kia, nhưng cũng không nghĩ
nhiều, dẫn Thư Đức Phúc cùng con gái về ngôi miếu đổ.
Thư phu nhân đi rồi, trong miếu đổ chỉ còn lại Triệu Trinh và Hiểu Vân hai
người. Bởi vì hắn thân phận đặc biệt, Hiểu Vân cũng không biết nói chuyện gì
với hắn. Hai người đều không nói lời nào, trong miếu vô cùng yên tĩnh. Hai
người trầm mặc hồi lâu, Triệu Trinh dựa vào cột tranh thủ ngủ. Hiểu Vân nhìn
hoàng đế đang nửa ngồi nửa nằm mà ngủ, khẽ cười, vị hoàng đế trẻ tuổi quen
sống an nhàn sung sướng này vừa trải qua nhiều ngày vất vả muốn chết, nghĩ
đời này hẳn hắn sẽ không quên mấy ngày vừa trải qua, mà nhờ đó, hắn sẽ
trưởng thành hơn, càng hiểu được làm sao để làm một hoàng đế tốt.
Trong lòng Hiểu Vân nghĩ vậy, liền quay đầu dựa vào bức tường phía sau,
nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng cũng không dám ngủ hẳn mà luôn dựng lỗ tai nghe
ngóng bốn phía.
Qua thời gian thật lâu, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có bước chân người.
Hiểu Vân mở choàng mắt đứng lên ra cửa nhìn, thấy một nhà Thư thị đang đi
tới. Hiểu Vân kiễng chân nhìn phía sau bọn họ, nhưng không thấy Bao đại nhân
hay là hai ông cháu rùa tiên đâu, cảm giác thất vọng nhất thời lộ ra trên mặt.
Bọn họ quả nhiên không tới.

Chương 23
Ủy Thác Trọng Trách

T

hư phu nhân thấy Hiểu Vân đứng ở cửa, vội vàng chạy đến trước mặt

Hiểu Vân. “Công Tôn cô nương.”
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“Thư phu nhân, chúc mừng Thư phu nhân cả nhà đoàn tụ.” Hiểu Vân cười
nhìn một nhà bọn họ.
“Cũng nhờ Bao đại nhân tới cứu, Công Tôn cô nương thật sự là liệu sự như
thần!” Thư phu nhân cảm kích vỗ tay Hiểu Vân.
“Tôi nào có liệu sự như thần, chẳng qua tin tưởng Bao đại nhân thôi, ông ấy
nhất định không ngồi yên không hỏi tới.” Hiểu Vân kéo tay Thư phu nhân,
“Chúng ta vào trong nói chuyện đi.”
Mọi người vào miếu rồi, Thư phu nhân kéo Tiểu Phương cùng Thư Đức
Phúc quỳ xuống, hành lễ với Hoàng thượng. Không ngờ lúc này Thư Đức Phúc
lại bắt đầu thần trí không rõ, liên tục lẩm bẩm gì đó không rõ ràng. Triệu Trinh
kinh ngạc nhìn hắn, người này chính là thư sinh tú tài có tri thức hiểu lễ nghĩa
hắn gặp trong phố chợ Ích Châu sao? Sao lại trở thành bộ dáng này?
“Hoàng thượng, tướng công của thần bị hạ thuốc làm điên loạn, thần trí
không rõ, hồ ngôn loạn ngữ, thất nghi trước mặt Hoàng thượng, xin Hoàng
thượng thứ tội.” Thư phu nhân nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Triệu Trinh, dập đầu
tạ tội.
Triệu Trinh bước lên phía trước đỡ nàng lên, “Thư phu nhân không nên như
vậy.” Đây chính là họa mình gây ra, tạo nghiệt mà. Triệu Trinh trong lòng tự
trách.
Thư phu nhân lúc này mới kéo Thư Đức Phúc cùng Tiểu Phương đứng sang
một bên.
Triệu Trinh nhìn bên ngoài, lại nhìn Thư phu nhân, có chút nghi hoặc, vì sao
không thấy đám người Bao Chửng?
“Thư phu nhân, là Bao Chửng đến pháp trường cứu Thư tú tài sao?”
Thư phu nhân gật đầu, “Đúng là Bao đại nhân tới pháp trường cứu tướng
công thần.”
Triệu Trinh nghe xong lại khó hiểu: “Vậy vì sao không thấy Bao Chửng tới
đây?”
“Bẩm Hoàng thượng, Bao đại nhân cứu tướng công xong, chẳng biết đã đi
đâu.”
Triệu Trinh trầm tư, vì sao Bao Chửng không nhanh tới cứu giá, không phải
Bao Chửng cũng xảy ra chuyện rồi chứ? Thế này là thế nào? Nghĩ một hồi
không khỏi nhăn mày.
“Hoàng thượng, Bao đại nhân lần này xuất hiện ở pháp trường cứu người,
Thạch Quốc Trụ khẳng định sẽ cảnh giác, sau này e Bao đại nhân sẽ gặp phải
phiền toái, có lẽ, Bao đại nhân bọn họ đã bị Thạch Quốc Trụ...” Hiểu Vân thấy
Triệu Trinh giãn lông mày, biết hắn đã nghĩ ra, liền không nói nữa. Nàng biết
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Bao đại nhân là rùa tiên giả trang, còn Bao đại nhân thật đã bị Thạch Quốc Trụ
giam lỏng trong phủ Kinh lược sứ.
Bao đại nhân bị giam lỏng, Triển Chiêu trúng độc bị thương, chỉ sợ tránh
không được vận mệnh. Cũng may Thạch Quốc Trụ trong thời gian ngắn sẽ
không giết bọn họ, tạm thời không cần lo lắng cho sống chết của bọn họ. Nhưng
mà, cũng không thể chờ lâu, chờ càng lâu càng bất lợi. Bây giờ phải nghĩ ra đối
sách thoát khỏi khốn cảnh bị động này mới được, mà trực tiếp nhất chính là xuất
binh trấn áp.
“Chỉ sợ Bao khanh cũng đang chịu không ít khổ!” Nghĩ tới đây, Triệu Trinh
lại đau lòng, hối hận vì đã đi Ích Châu lần này! Thở dài một tiếng, ngẩng đầu
nhìn Hiểu Vân. Vẻ mặt phức tạp do dự, muốn nói lại thôi khiến Hiểu Vân run
lên, không thể không an ủi một chút.
“Hoàng thượng, việc Bao đại nhân rời kinh tìm kiếm Hoàng thượng, Bát
vương gia cùng Vương thừa tướng đều biết, nếu bọn họ không nhận được tin
tức của Bao đại nhân, tất sẽ nghĩ tới có sự cố, sẽ tới đây tìm hiểu, Hoàng thượng
không cần lo lắng quá.”
“Chỉ sợ trẫm không đợi được tới lúc đó.” Triệu Trinh lại thở dài, bên trong
giọng nói ẩn chứa bất đắc dĩ và không cam lòng.
“Nếu trẫm rơi vào tay kẻ gian, cho dù may mắn thoát chết, cũng không thể
tự do nữa, đến lúc đó, Vương thúc cũng không thể không nghe lệnh kẻ xấu!
Hơn nữa, đại đội nhân mã rời khỏi kinh thành tới Ích châu, Thạch Quốc Trụ sao
có thể không biết. Chỉ sợ...”
“Chuyện này...” Hiểu Vân nhìn hắn đầy mặt u sầu, trong nhất thời cũng
không biết nói gì cho phải. Đúng vậy, tình hình khẩn trương, bọn họ sao có thể
cứ vậy mà chờ đợi? Hơn nữa, nếu Bát vương gia đem đại quân nam hạ, Thạch
Quốc Trụ tất nhiên sẽ có phòng bị trước, chỉ sợ lúc đó Bát vương gia cũng sẽ
gặp nguy hiểm. Nhưng mà...
Hiểu Vân nhìn Triệu Trinh, thấy hắn vẫn đang nhìn mình. Trông vẻ mặt
Triệu Trinh, nàng luôn cảm thấy hắn có tính toán gì đó, mà tính toán này nhất
định có liên quan tới nàng.
“Hoàng thượng có tính toán gì không? Nếu Hiểu Vân có thể giúp được việc
gì, tất sẽ dốc toàn lực.”
Triệu Trinh nhìn Hiểu Vân, nàng cúi đầu đứng cách mình ba bước, mắt nhìn
sàn. Đây quả là một nữ tử thông minh, có thể đoán được hắn nghĩ gì. Mà có thể
tin được nàng không, có thể giao thứ trọng yếu như vậy cho nàng không?!
Nếu nàng là con gái Công Tôn tiên sinh, mà Bao khanh đã tới tận đây tìm
trẫm, còn mang nàng theo, vậy nàng hẳn là đáng tin. Nhưng nàng chỉ là một tiểu
nữ tử, có thể bảo vệ được thứ này không? Nếu có sơ suất, không chỉ không thể
giúp trẫm sớm thoát khỏi nguy hiểm, ngược lại còn tăng thêm thế lực cho Thạch
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Quốc Trụ, khiến trẫm càng sớm diệt vong. Nhưng mà... nếu không làm như vậy,
cứ thế chờ đợi, khác gì chờ chết. Tiến thoái lưỡng nan, trẫm biết phải quyết định
thế nào đây?
Triệu Trinh trầm mặc hồi lâu, cân nhắc đi lại, cuối cùng quyết định đánh
cuộc, liền gọi nàng đến bên cạnh hắn: “Hoàng thượng có gì phân phó?”
Triệu Trinh nhìn vào mắt Hiểu Vân, thận trọng xuống giọng hỏi:
“Trẫm có một chuyện muốn phó thác cho ngươi, việc này quan hệ tới tính
mạng của trẫm, quan hệ tới nền tảng xã tắc Đại Tống triều, vô cùng trọng yếu,
cũng vô cùng nguy hiểm. Trẫm, không phải lệnh cho ngươi đi làm, mà hỏi
ngươi có đồng ý làm hay không. Ngươi, có nguyện vì trẫm, vì Đại Tống triều
mà mạo hiểm không?”
Hiểu Vân ngẩng đầu lên, không dám tin nhìn Triệu Trinh, không ngờ hắn lại
nói với nàng như vậy. Mà lời hắn nói, chính là gánh nặng ngàn cân đặt lên vai
nàng. Hắn đây là muốn đem an nguy của hắn cùng cuộc sống an ổn của lê dân
bá tánh giao vào tay nàng sao? Nàng có tài đức gì mà nhận được trọng trách
này?
“Không, Hoàng thượng...” Hiểu Vân nhìn Triệu Trinh, vội vàng thoái thác,
lại nhìn thấy ánh mắt thất vọng của hắn, cuối cùng không thể nói nữa.
Hắn là một hoàng đế tốt, mặc dù trong chuyện này hắn phạm sai lầm, nhưng
hắn là người khoan dung, nhân từ, giỏi nghe can gián, là một mạnh thường
quân, một trong những hoàng đế nhân hiếu hiếm có trong lịch sử. Chính vì thế,
mới có một người như Bao đại nhân nguyện ý trung thành vì hắn; chính vì thế,
Nam hiệp Triển Chiêu xuất thân giang hồ, chỉ thích cuộc sống tiêu sái nhàn vân
dã hạc, lại chịu khuất thân làm việc cho triều đình, bảo vệ một mảnh thanh
thiên.
Nàng biết trong lịch sử Triệu Trinh chết già, hắn sẽ không chết trong sự kiện
này. Nhưng mà nàng không biết, nhân vật mấu chốt cứu hắn có phải Công Tôn
Hiểu Vân hay không, với lại, nàng không thể thuyết phục bản thân tin vào tình
huống trong phim truyền hình: Triệu Trinh bình an vô sự thoát được Thạch
Quốc Trụ đuổi giết, đợi được Bát vương gia cứu viện. Thạch Quốc Trụ kia trăm
phương ngàn kế, lập mưu mười năm, lại khinh địch mà thất bại như vậy sao?
Nếu hắn không chuẩn bị chu toàn, sao dễ dàng động thủ chứ? Hắn sao có thể để
Bát vương gia thuận lợi mang binh tới cứu người?
Chuyện này, so với nàng tưởng tượng khó khăn hơn nhiều. Mà nàng, giờ
phút này không thể không đếm xỉa tới, nàng không thể làm một người đứng
xem, mà là một dòng nước nhỏ đứng giữa dòng lốc xoáy.
Triệu Trinh thấy nàng do dự không biết làm sao, không tiếng động thở dài
quay đầu đi, không nhìn nàng nữa. Đúng vậy, một cô nương trẻ tuổi tay trói gà
không chặt, làm sao có thể đẩy nàng vào một cuộc phiêu lưu mạo hiểm như
vậy?
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“Nếu đã vậy thì thôi.”
Hiểu Vân lắc đầu, “Nếu Hoàng thượng tin tưởng Hiểu Vân, Hiểu Vân tất
nhiên sẽ dốc toàn lực, vì Hoàng thượng phân ưu giải nạn.”
Lời của nàng nói không lớn, lại thật giòn giã, kiên định.
Triệu Trinh quay đầu nhìn nàng, ánh mắt lộ ra kinh hỉ cùng vui mừng. Bắt
gặp vẻ mặt kiên định của nàng, trong lòng hắn lại thêm một trận cảm động.
“Như vậy, kính nhờ Công Tôn cô nương!”
Duyên phận thật sự rất kỳ diệu.
Có câu nói: “Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất
tương phùng.” Có những người, luôn có thể từ trong biển người mờ mịt không
hẹn mà gặp, có những người, đau khổ tìm kiếm, lại luôn chỉ thoáng vượt qua
nhau.
Hiểu Vân được Triệu Trinh phó thác, rời khỏi ngôi miếu đổ. Chỉ là nàng vừa
rời đi, ông cháu rùa tiên liền xuất hiện. Lúc này Thư phu nhân bọn họ đều đang
ở trong ngôi miếu đổ nát, chỉ có Tiểu Phương một mình ngồi ở cửa, chán muốn
chết.
“Tiểu Phương tỷ tỷ, Tiểu Phương tỷ tỷ!”
Tiểu Phương vừa nghe đã biết là Tiểu Nguyên tới tìm nàng. Ngẩng đầu nhìn,
quả nhiên thấy Quy tiên gia gia mang theo Tiểu Nguyên đứng bên ngoài, liền
cao hứng chạy qua, giữ chặt tay Tiểu Nguyên.
“Tiểu Nguyên, ngươi đã đến rồi.”
Tiểu Nguyên gật đầu, “Ừ. Nương và cha tỷ có khỏe không?”
“Bọn họ đều khỏe. Tiểu Nguyên, ngươi biết không, vừa rồi Bao đại nhân tới
cứu ta cha đó.”
Tiểu Nguyên cười thật vui vẻ, “Ta biết, Bao đại nhân là ông nội của ta biến
ra mà.”
“Thật à?” Tiểu Phương mở to hai mắt nhìn Quy Tiên gia gia.
Quy Tiên gia gia đắc ý rụt lui đầu, sờ sờ chòm râu của mình: “Gia gia lợi hại
chứ?”
“Vâng.” Tiểu Phương gật đầu, “Cám ơn gia gia!”
“Ha ha, ngoan.” Quy Tiên gia gia vỗ đầu Tiểu Phương.
Lúc này, Tiểu Nguyên nhéo miệng. “Tiểu Phương tỷ tỷ, chúng ta tới chào
tạm biệt tỷ.”
“A? Các người muốn đi à?”
“Đúng vậy, Tiểu Phương, gia gia cùng Tiểu Nguyên phải về nhà.”
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“Vậy các người có thể trở lại thăm ta...” Tiểu Phương nói xong, đột nhiên
nhớ lần trước cũng nói như vậy, kết quả mới qua một ngày bọn họ đã gặp nhau,
vì thế đột nhiên nở nụ cười.
“Tiểu Nguyên, gia gia, các người có rảnh thì tới thăm ta nhé.”
Tiểu Nguyên gật đầu nhìn Tiểu Phương lưu luyến: “Chúng ta đi đây.”
Quy Tiên gia gia vung gậy chống lên, bọn họ biến thành một luồng sáng
trắng, biến mất.
Tiểu Phương nhìn nơi bọn họ biến mất, sửng sốt một hồi lâu, mãi tới lúc Thư
phu nhân ra tìm.
“Tiểu Phương, con ở đây nói chuyện với ai thế?”
“Nương, con nói chuyện với rùa. Bọn họ đi rồi.” Tiểu Phương chỉ vào chỗ
nàng vừa nhìn.
Thư phu nhân nhìn theo hướng nàng chỉ, chỉ thấy một khối đá.
“Rùa?” Thư phu nhân nở nụ cười, “Tiểu Phương, con ngốc à, rùa sao có thể
nói được?”
“Nương! Con nói thật mà, vừa rồi Bao đại nhân cứu cha chính là rùa biến
thành.”
Thư phu nhân nghe nàng nói vậy, đột nhiên thấy cũng có lý.
“Tiểu Phương, con nói thật sao?” Thư phu nhân nhìn Tiểu Phương, nghiêm
túc hỏi nàng.
Tiểu Phương gật đầu: “Thật mà.”
Thư phu nhân biết Tiểu Phương sẽ không nói dối, khó trách vừa rồi ở pháp
trường Bao đại nhân không bình thường như vậy, thì ra là rùa biến ra. Suy nghĩ
một chút, không nói gì nữa, đưa Tiểu Phương trở vào trong miếu.

Chương 24
Con Rùa Chính Nghĩa

H

iểu Vân sau khi rời khỏi miếu đổ, một đường đi về phía bắc. Đi được

một đoạn, trái lo phải nghĩ vẫn cảm thấy không ổn.
Thứ mà Triệu Trinh đưa nàng, là vật tượng trưng cho quyền lực cao nhất
trong quân đội. Một khối kim bài nho nhỏ lại khiến nàng cảm thấy nặng vô
cùng. Đây là binh phù có thể điều động toàn bộ quân đội của Đại Tống triều đó!
Triệu Trinh tuyệt vọng tới mức nào, mới có thể giao thứ này vào tay nàng. Hắn
có lẽ không còn lựa chọn nào khác, mới bày ra tình huống được ăn cả ngã về
không này, mới có thể tin tưởng nàng như vậy!
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Nếu nàng thành công điều binh từ tri châu Tử Châu tới Ích Châu cứu giá,
vậy sẽ là đại công thần của Đại Tống triều; nếu nàng không làm được, vậy nàng
chỉ có thể hủy binh phù, lấy thân tuẫn táng. Nàng sao lại hồ đồ như thế, nhận lấy
công việc khổ sai này, còn thề son sắt cái gì mà “phù còn người còn, phù mất
người mất.”
Chuyện của Tống Triều liên quan gì tới nàng? Việc nàng phải làm là tìm
được Quy tiên, sau đó bảo lão nghĩ cách đưa nàng trở về! Nhưng hiện nàng
đang làm cái gì? Nàng đây là đang ôm bom hẹn giờ, làm xiếc trên dây mà!
Nhưng mà, việc đã tới nước này, chỉ sợ không thể đổi ý nữa. Tên đã lên cung
không thể không bắn, nếu đã đáp ứng, chỉ có thể kiên trì mà làm. Nhưng mà,
nàng tùy tiện đi thế này, tỉ lệ thành công được mấy phần? Nàng chỉ là một
người dân bình thường, mấy vị trọng thần cao cao tại thượng trong triều đình
sao có thể dễ dàng nghe lời nàng? Với thực lực của mình, muốn thành công e là
vô cùng khó.
Có điều, nàng có thể tìm ai giúp đây? Bao đại nhân hiện đang bị nhốt trong
phủ Kinh lược, nàng lại không thể đi cứu bọn họ. Trừ phi nàng đột nhiên biến
thành nữ hiệp võ công cao cường, bằng không chỉ toàn là mơ hão.
Đột nhiên, một ý niệm xuất hiện trong đầu. Hiểu Vân vỗ đầu, sao lại ngốc
như vậy, nàng có thể đi tìm Quy tiên mà. Tuy rằng trước sau vẫn chưa thấy bọn
họ, nhưng có thể đi tìm mà! Chỉ cần tìm được lão rùa hỗ trợ, tất cả mọi vấn đề
đều không thành vấn đề! Quyết định xong, Hiểu Vân quay đầu trở lại Lạc Nhật
cốc.
Lúc này đã là hoàng hôn, trời mùa thu không phải lúc nào cũng thanh sảng
khoan khoái, lúc mặt trời đỏ quạch lặn về phía tây, bầu trời cháy rực màu đỏ
vàng, cho tới lúc mặt trời lặn xuống, mây vẫn lấp lánh như ngọc, phản chiếu
trên mặt sông óng ánh nhiều sắc màu.
Bên bờ Trường hà, bãi đá trải dài, hai rùa một lớn một nhỏ, rùa nhỏ ghé trên
lưng rùa lớn, từng bước chậm rãi mà đi.
Hiểu Vân vội vàng đuổi tới bên bờ Trường hà liền hô lớn tìm người.
“Quy Tiên gia gia, Tiểu Nguyên... Quy Tiên gia gia, Tiểu Nguyên...”
“Gia gia, ông có nghe thấy có người gọi chúng ta không?” Rùa nhỏ từ trên
lưng lão rùa đen bò xuống, một trận khói trắng bay lên, hai rùa biến thành hai
người một già một trẻ, chính là ông cháu rùa Hiểu Vân muốn tìm.
“Đúng vậy! Thật sự có người đang tìm chúng ta.” Quy tiên rụt rụt cổ, đứng
lên nhìn quanh, phát hiện có người đang tiến tới.
Xa xa, Hiểu Vân cũng nhìn thấy Quy tiên đột nhiên xuất hiện, vui sướng
chạy vội qua.
“Quy Tiên gia gia!”
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Quy Tiên sửng sốt, kinh ngạc nhìn nàng. Sau đó há há miệng, chỉ vào mũi
mình: “Ngươi sao lại biết ta?”
“Gia gia, nàng là người đi theo nương của Tiểu Phương trở về đó.” Tiểu
Nguyên nhớ rõ, lúc ấy nàng đã biết tên của hắn.
Quy Tiên liếc nhìn Tiểu Nguyên, vỗ đầu của hắn, “Ta đương nhiên nhớ rõ, ta
là hỏi nàng sao lại biết ta, chúng ta là rùa biến ra mà.”
“Quy Tiên gia gia, việc này nói lại rất dài, sau này ta sẽ cho ngài biết. Nhưng
mà hiện giờ có chuyện gấp nhất định phải nói trước, Quy tiên gia gia, giúp ta
đi!” Hiểu Vân kéo tay áo Quy tiên vội vàng nói.
“Chuyện này...” Quy Tiên sờ sờ hai chỏm râu trắng của mình, “Việc của
người trần, lão rùa đen ta không tiện nhúng tay. Tiểu Nguyên, chúng ta về nhà!”
Nói xong dắt tay Tiểu Nguyên đi xuống sông.
Hiểu Vân bước nhanh tới trước mặt bọn họ, dang tay cản đường.
“Quy Tiên gia gia không phải đã giả làm Bao đại nhân đi cứu Thư tú tài sao?
Đây không tính là quản chuyện nhân gian à?”
Quy Tiên sửng sốt, trừng mắt nhỏ nhìn Hiểu Vân: “Ngươi làm sao biết
được?”
Hiểu Vân cười hắc hắc, nhìn Quy Tiên: “Ta không chỉ biết chuyện đó, ta còn
biết gia gia pháp lực cao cường, luôn để ý tới những chuyện bất công trong
thiên hạ, là một quy lão rất thích làm việc chính nghĩa.”
Lời khen của Hiểu Vân khiến Quy tiên vô cùng hưởng thụ, đắc ý dạt dào
vuốt râu nở nụ cười.
Hiểu Vân thấy lão cao hứng liền nói tiếp, “Cho nên, nay Hoàng thượng cùng
Bao đại nhân gặp nạn, Quy Tiên gia gia nhất định sẽ không ngồi yên không
quản. Tiểu Nguyên, ngươi nói đúng không?” Nói xong, còn nháy nháy mắt với
Tiểu Nguyên.
“Đúng!” Tiểu Nguyên gật đầu, “Gia gia, chúng ta giúp tỷ tỷ đi!”
Quy Tiên nhìn ánh mắt tha thiết của Hiểu Vân cùng cháu lão, đột nhiên cảm
thấy có chút đau đầu. Tiểu tiên bọn họ quả thật có nhúng tay quản chuyện nhân
gian, nhưng trên có tiên quy, bị trời biết, cũng không tốt lành gì.
“Quy Tiên gia gia, hoàng đế chính là bậc thiên tử, Bao đại nhân là sao Văn
Khúc trên thiên giới hạ phàm. Sự tồn tại của bọn họ là để mang lại phúc ấm cho
nhân gian. Nay bọn họ lâm vào hiểm cảnh, gia gia giúp bọn họ là chuyện tốt
mà! Tiên gia không phải luôn làm việc thiện tích đức sao? Quy Tiên gia gia...”.
“Gia gia...” Tiểu Nguyên ngẩng đầu nhìn Quy Tiên, lắc lắc tay lão.
Quy Tiên nhìn Tiểu Nguyên, lại nhìn Hiểu Vân, bất đắc dĩ thở dài một tiếng.
“Được rồi được rồi, ta biết rồi! Ai bảo ta là con rùa thích lo việc bao đồng chứ?
Tiểu cô nương, nói đi, muốn ta giúp ngươi thế nào?”
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Hiểu Vân vui vẻ thiếu chút nhảy dựng lên, “Cám ơn Quy Tiên gia gia.”


 

T

ử Châu là thủ phủ tứ châu, tiếp giáp giữa Ích Châu và Thành Đô. Thành

Đô là nơi biên cảnh, bên trái tiếp giáp Thổ Phiên, Đại Lý, vị trí địa lý vô cùng
trọng yếu, triều đình vô cùng coi trọng việc phòng ngự nơi này, trong đó Kinh
lược sứ là người nắm trọng binh. Đây cũng là điều kiện giúp Thạch Quốc Trụ
nảy sinh ý đồ xấu.
Tử Châu nằm ở phía bên phải Thành Đô, tiếp giáp Đại Lý, là nơi biên cảnh,
lại tiếp giáp Thành Đô, nên phòng ngự tại Tử Châu là trách nhiệm vô cùng quan
trọng. Trong phạm vi Tử Châu, thường trú năm vạn binh, phòng bị bất cứ tình
huống nào. Từ Ích Châu đến Tử Châu, khoái mã mà đi ít nhất cũng mất một
ngày. Mà Hiểu Vân dưới sự giúp đỡ của Quy Tiên, chỉ một canh giờ đã tới nơi,
là đi đường thủy, có điều không phải ngồi thuyền, mà là “thủy độn”. Có “năng
lực đặc biệt”, chuyện dễ làm hơn nhiều!
Đứng trước cửa nha môn Tử Châu, nhìn sư tử đá hai bên cửa, còn có hai thủ
vệ đứng canh hai bên, Hiểu Vân có chút khẩn trương, lòng bàn tay đổ mồ hôi.
Tuy rằng Quy tiên cho nàng mượn ít pháp lực, nhưng nàng chính là lâm trận
học phép thuật dở chừng, không biết có dùng được không. Nghĩ lại vẫn là xem
trước tình hình thế nào đã. Vì thế liền đi tới, quy củ hành lễ với hai thủ vệ, sau
đó cung kính nói:
“Hai vị quan gia, xin thông báo với tri châu đại nhân, dân nữ có chuyện quan
trọng muốn tìm tri châu đại nhân.”
Hai thủ vệ nhìn nàng một cái, không thèm để ý. Nghĩ tri châu đại nhân là
người muốn gặp là gặp được sao? Chúng ta còn chưa chắc đã được gặp kìa!
Hiểu Vân thấy bọn họ không để ý tới nàng, từ trong ngực lấy ra hai đĩnh bạc,
nhét vào tay họ. Dù sao bạc này cũng không phải bạc thật, nàng cho đi cũng
không đau lòng.
“Phiền hai vị quan gia.”
Bọn họ cười kiểm tra bạc, sau đó cất vào túi áo.
“Ngươi chờ ở đây.” Nói xong, trong trong hai thủ vệ xoay người đi vào nha
môn.
Hiểu Vân đợi hồi lâu, thủ vệ kia đi ra, theo sau là một thư sinh tuổi trung
niên.
“Người nào muốn tìm đại nhân?”
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“Lưu sư gia, là vị cô nương này.”
Lưu sư gia đi ra cửa, vê vê chòm râu, nhìn Hiểu Vân từ trên xuống, sau đó
hỏi:
“Lưu mỗ là sư gia nha môn Tử Châu, cô nương có chuyện gì tìm đại nhân
vậy?”
“Lưu sư gia, dân nữ Công Tôn Hiểu Vân, có chuyện quan trọng muốn tìm tri
châu đại nhân, việc này quan hệ trọng đại, dân nữ muốn nói trực tiếp cùng tri
châu đại nhân. Không biết Lưu sư gia có thể mang tiểu nữ đi gặp tri châu đại
nhân không.” Hiểu Vân khiêm cung trả lời, nàng biết một dân chúng bình
thường muốn gặp tri châu khó khăn tới mức nào, cho nên phải cẩn thận, bằng
không đừng nói viện binh, cho dù là người cũng không thấy.
Lưu sư gia nhíu mày, vẻ mặt xem thường: “Cái gì? Ngươi còn muốn gặp
trực tiếp đại nhân, chỉ bằng ngươi? Ngươi cho nha môn tri châu là nơi thích vào
thì vào, tri châu đại nhân là người thích gặp là gặp được sao?”
Thấy bộ dáng của hắn như vậy, Hiểu Vân trong lòng căm tức, nghĩ không
phải vì hoàng đế các ngươi, ta thèm mà tới đây chịu đựng cơn giận này. Trong
lòng nghĩ vậy, mặc niệm khẩu quyết, tay phải vung lên vụng trộm điểm trên
người Lưu sư gia.
Lưu sư gia đột nhiên sững sờ, sau đó đổi mặt tươi cười nhìn Hiểu Vân, mang
nàng vào nha môn tri châu phủ.
Quy Tiên và Tiểu Nguyên sau khi tách khỏi Hiểu Vân, liền đi thẳng tới miếu
đổ, nhưng không nhìn thấy cả nhà Thư tú tài và Triệu Trinh. Vì thế vào rừng
tìm, kết quả thấy người của Thạch Quốc Trụ đang đuổi bắt Triệu Trinh cùng
Thư phu nhân.
“Gia gia, mau cứu nương của Tiểu Phương!” Tiểu Nguyên ở một bên vội
vàng la hét.
“Quy tôn tử, con đừng vội, xem ta đây.” Nói xong, vung gậy chống, thi pháp
định thân đám binh lính.
Triệu Trinh cùng Thư phu nhân thấy phía sau không có người đuổi theo,
cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà Thư phu nhân vẫn nhíu mày lo lắng,
mới rồi lúc chạy trốn, Tiểu Phương vô ý trượt chân rơi xuống sông, chẳng biết
đi đâu rồi.
“Thư phu nhân...” Triệu Trinh trong lòng áy náy không thôi, lại thêm một
mạng người nữa. Nhớ tới bộ dáng đáng yêu ngây thơ của Tiểu Phương, không
khỏi lệ nóng quanh tròng.
“Hoàng thượng, dân phụ không thể đi cùng Hoàng thượng nữa, dân phụ phải
đi tìm Tiểu Phương.” Thư phu nhân buông đầu, thấp giọng nói.
Triệu Trinh mở miệng, khó khăn nói ra ba chữ: “Ngươi đi đi.” Sau đó nhìn
Thư phu nhân bẻ một nhánh cây bên đường, đi về phía bờ sông.
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Ở

bên này, trong phòng khách Kinh lược phủ, chín người của phủ Khai
Phong đều có mặt. Triển Chiêu sau khi bị bắt, đem độc phong bế lại một chỗ,
định một mình phá vây tìm viện binh, không ngờ lúc đang đấu với người của
Thạch Quốc Trụ, đạo sĩ đi theo Thạch Quốc Trụ lại dẫn Trương Long Triệu Hổ
tới, hai người bị trói chặt, người trúng kịch độc. Đạo sĩ lấy hai người này uy
hiếp, Triển Chiêu lo cho tính mạng huynh đệ, không thể không thúc thủ chịu
trói.
Có điều lăn qua lăn lại một hồi, độc bị phong bế lại tràn ra, lan tới lục phủ
ngũ tạng, khiến hắn đau đớn mà ngất đi. Bất luận Công Tôn Sách thi châm chữa
trị cách nào cũng không hiệu quả.
Nhìn người lặng lẽ nằm trên sàn, Công Tôn Sách rơi lệ, tay lau đi vết máu
trên khóe miệng hắn, run giọng nói: “Đại nhân, đệ tử vô năng, Triển hộ vệ
hắn...”
Mọi người nghe câu này, giống như trời rung đất chuyển, ngũ lôi oanh đỉnh.
“Triển hộ vệ...”
“Triển đại nhân...”

Chương 25
Không Phụ Nhờ Vả

H

iểu Vân sau khi vào phủ nha Tử Châu, nhanh chóng gặp được tri châu

phủ. Trương đại nhân là một người đã qua bốn mươi tuổi, thân thể khỏe mạnh,
khuôn mặt hòa ái, tính nết nghiêm nghị cẩn trọng. Thấy Lưu sư gia mang theo
Hiểu Vân vào gặp, lúc đầu có chút giận, nhưng vẫn giữ lại nàng nói chuyện.
Hiểu Vân đem binh phù của Triệu Trinh cho ông ta xem, cũng kể lại ngọn
nguồn sự tình, Trương đại nhân vô cùng sợ hãi, tuy nhiên nhanh chóng bình tĩnh
lại, chăm chú nhìn Hiểu Vân. Lúc đó Hiểu Vân nghĩ, nếu ông ta không tin nàng,
đành giở lại trò cũ, trực tiếp khiến ông ta nghe lệnh nàng. Có điều, sức mạnh
không phải của mình, cố sử dụng sẽ làm tổn thương thân thể, pháp lực phản phệ
rất đau đớn, nàng vừa rồi đã trải nghiệm qua.
Trương đại nhân nhìn Hiểu Vân hồi lâu, lúc Hiểu Vân chuẩn bị động thủ,
ông ta lại nói chuyện.
“Công Tôn cô nương, lão phu tạm thời tin ngươi, nhưng nếu ngươi nói dối,
ngươi biết kết cục thế nào chứ?”
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Hiểu Vân nhìn Trương đại nhân, thành khẩn nói: “Trương đại nhân, Hiểu
Vân chỉ là một dân thường, chuyện như vậy sao có thể tới nói đùa với đại
nhân?”
Trương đại nhân yên lặng nhìn Hiểu Vân, gật đầu, “Được, vậy lão phu đưa
ngươi tới quân doanh.”
Nói xong, Trương đại nhân liền gọi gia nhân trong phủ, chuẩn bị xe ngựa,
dẫn Hiểu Vân tới thẳng quân doanh Tử Châu.


 

T

rong phòng khách Kinh lược phủ im lặng thần kỳ. Ai nấy đều nhăn mặt

nhíu mày, vẻ mặt đau đớn, lẳng lặng nhìn Triển Chiêu nằm trên trường kỷ
không nhúc nhích. Triển Chiêu ngày thường luôn tinh thần sáng láng, cười như
xuân phong, nay mặt như tro tàn, không còn sinh khí. Hơi thở mỏng manh khó
mà nhận biết nổi, nào còn chút sức sống nào?
Đúng vào lúc này, một trận bạch quang hiện lên, trong phòng khách xuất
hiện một người, chính là lão Quy tiên kia.
Mọi người đều sửng sốt, sao đột nhiên lại có người từ không khí xuất hiện?
Mã Hán bước lên rút đao: “Ngươi là...”
Kết quả đao chưa vung lên, miệng đã bị che.
“Hừ...” Quy Tiên chỉ chỉ bên ngoài, ý bảo bọn họ chớ có lên tiếng. “Tuy
rằng ta có bày thuật che mắt ở đây, nhưng ngươi lớn tiếng như vậy sẽ bị bọn
chúng phát hiện.”
Mã Hán ngoảnh đầu ra ngoài nhìn, quả nhiên thấy thủ vệ không hề nhúc
nhích, giống như trong phòng không hề có chuyện bất thường, vì vậy hiểu rõ
gật đầu. Quy tiên lúc này mới buông tay, đi đến trước mặt Bao đại nhân.
Bao đại nhân đánh giá lão giả đột nhiên xuất hiện này, chỉ thấy lão đầu bóng
lưỡng râu bạc trắng, một thân vải thô màu trắng, cầm quải trượng trong tay, lúc
đứng thẳng hai chân cong hình chữ bát, cổ hơi cong về phía trước, thần thái vô
cùng giống rùa.
“Vị lão trượng này xưng hô thế nào, vì sao tới đây?”
“Bao đại nhân, ta chịu ủy thác tới cứu người, về phần ta là ai, Bao đại nhân
không cần hỏi nhiều.”
“Cứu người?” Bao đại nhân nhướn mi, nhìn về phía Công Tôn Sách, lại nhìn
Quy Tiên. “Cứu người nào?”
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“Đương nhiên là hắn!” Quy Tiên chỉ chỉ Triển Chiêu nằm trên ghế, sau đó
bước tới gần, một tay nắm lấy cổ tay Triển Chiêu xem mạch.
Công Tôn Sách thấy vậy, bước lên nói: “Vị lão trượng này, Triển hộ vệ đã
độc phát công tâm, ngài có biện pháp giải cứu sao?”
Quy Tiên thu tay, sờ sờ hai chỏm râu của mình, cười nói: “Chỉ cần hắn mệnh
chưa tuyệt, chỉ cần địa phủ chưa tới khóa hồn, ta có thể cứu được hắn.”
“Vậy, Triển hộ vệ...” Mệnh hắn chưa tuyệt chứ? Bao đại nhân tha thiết nhìn
Quy tiên hỏi.
Quy Tiên gật đầu, “Yên tâm, mọi chuyện cứ để ta.”
Nói xong, vung quải trượng trong tay, soạt soạt vài tiếng, điểm vài đại huyệt
quan trọng trên người Triển Chiêu, mọi người nhìn thấy từng đợt hồng quang
hiện lên. Chỉ trong nháy mắt, Quy tiên thu hồi quải trượng, mà Triển Chiêu
phun ra một ngụm máu đen, sau đó mở mắt tỉnh lại, sắc mặt dần dần khôi phục
tốt lên.
Mọi người thấy vậy vui sướng không thôi, liên tục nói đa tạ với Quy tiên.
Quy tiên ngượng ngùng cong cong cái đầu bóng lưỡng, miệng không ngừng nói
“đừng khách khí”, trong lòng lại nghĩ, cảm giác làm việc tốt, thật là thích!
“Triển Chiêu đa tạ ơn cứu mạng của tiền bối.” Triển Chiêu sau khi biết mình
được Quy tiên cứu, ôm quyền thi lễ.
Quy tiên hắc hắc cười, “Không cần cảm tạ, ta cũng chỉ là được người ta nhờ
cậy thôi.”
“Tiền bối khách khí, có điều không biết ai đã nhờ tiền bối?” Triển Chiêu hỏi
ra nghi vấn trong lòng mọi người, là ai mời vị lão nhân thần thông quảng đại
này tới giúp họ chứ?
“Là nha đầu Hiểu Vân.”
“Hiểu Vân?!”
Mọi người cả kinh.
Quy tiên không để ý bọn họ kinh ngạc: “Ta phải đi rồi, còn có việc chưa làm
xong!” Nói rồi xoay người bước đi.
Mọi người còn chưa kịp phản ứng, người đã biến mất. Trong lúc bọn họ còn
đang sợ hãi than thở lão đến vô ảnh đi vô tung, lại một trận bạch quang hiện lên,
lão đã trở lại.
Mọi người lại sửng sốt, chín đôi mắt đồng loạt nhìn lão.
“Chuyện là...” Quy Tiên rụt cổ, “Bao đại nhân, ngươi có biết binh phù của
Thạch Quốc Trụ hình dáng thế nào không?”
“Binh phù của Thạch Quốc Trụ?” Bao đại nhân nhướng mày.
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“Đúng vậy, nha đầu kia bảo ta đi trộm binh phù của Thạch Quốc Trụ, như
vậy hắn sẽ không thể điều động quân đội, nhưng mà ta không biết binh phù kia
hình dạng thế nào!”
“Lão trượng muốn đi trộm binh phù của Thạch Quốc Trụ?!” Công Tôn Sách
cùng Bao đại nhân nhìn nhau, đây quả nhiên là kế sách tốt nhất.
Vì thế, Công Tôn Sách liền tỉ mỉ miêu tả hình dáng của binh phù, Quy tiên
vừa nghe vừa gật đầu, sau đó nháy mắt đã không thấy bóng người, làm hại
Công Tôn Sách lời đến miệng không có chỗ nói ra.
Lão trượng thần thông quảng đại, sao ngài không cứu chúng ta ra trước đã?
Bao đại nhân nhìn bộ dáng tiếc hận của Công Tôn Sách, trong lòng tất nhiên
hiểu được suy nghĩ của ông, liền cười nói: “Công Tôn tiên sinh, lão trượng đã
giúp chúng ta rất nhiều, còn lại, chúng ta cần tính toán cho tốt, làm sao hành
động cho thỏa đáng.”
“Vâng, đại nhân.”


 

N

ăm vạn binh Tử Châu, đóng cách thành Tử Châu mười dặm. Chưởng

quản quân đội là một vị tướng quân tam phẩm tên Trần Tử Hiên. Lần đầu gặp,
Hiểu Vân bị khuôn mặt đầy râu ria dọa sợ hết hồn, trông không kém gì chòm
râu của Lỗ Trí Thâm, một người có cái tên văn nhã như vậy, thật là người
không giống tên, có chút không hòa hợp.
Sau khi Trương đại nhân giải thích tình hình, Trần tướng quân kia chăm chú
nhìn Hiểu Vân một hồi lâu, mắt hắn không lớn nhưng sáng quắc có thần, trừng
lên giống như chuông đồng, hơn nữa mặt mũi đầy râu, nhìn sao cũng là bộ dáng
hung thần ác sát. Cho dù nàng không đuối lý, cũng có chút kinh hồn táng đảm.
“Binh phù lấy ra đây.” Trần tướng quân duỗi bàn tay to, giơ tới trước mặt
nàng đòi đồ.
Hiểu Vân nhìn tay hắn, lại nhìn hắn, sau đó chậm rãi giao ra binh phù, trong
lòng tính toán nếu hắn vẫn không tin, nàng sẽ động thủ thi pháp với hắn.
Trần tướng quân tiếp nhận binh phù, cẩn thận nghiên cứu, liếc mắt nhìn Hiểu
Vân, lại đem binh phù trả lại cho nàng, xoay người hướng ra ngoài trướng hô.
“Quách phó tướng ở đâu?”
Vừa dứt lời, liền có một người mặc áo giáp, dáng người cường tráng đi vào.
“Có thuộc hạ, tướng quân có gì phân phó?”
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“Mau chóng điểm quân, một khắc sau theo bản tướng quân xuất phát tới Ích
Châu.”
“Vâng, tướng quân.” Quách phó tướng lĩnh mệnh mà đi.
Hiểu Vân luôn căng thẳng lúc này mới thoáng yên lòng.
Binh quý thần tốc, lời này không sai. Nhưng muốn để năm vạn binh trong
thời gian ngắn chỉnh đốn tập kết, không phải chuyện dễ dàng.
Trương đại nhân đã về nha môn chuẩn bị lương thảo, phòng ngừa mọi tình
huống, nếu thật có giao chiến, quân lương không thể thiếu.
Hiểu Vân đứng trong trướng, chỉ nghe thấy bên ngoài liên tục có tiếng kèn,
tiếng người chạy qua chạy lại, còn có tiếng giáp sắt va chạm, khẩn trương mà
bận rộn. Nhưng những âm thanh chuẩn bị trước khi lên đường này, khô khan
mà đơn điệu, lại giống như tiếng chuông reo, không ngừng thúc giục nàng, làm
cho nàng cảm thấy lo lắng, một khắc kia lâu vô cùng.
Xốc màn trướng, một đội binh lính chỉnh tề đi vào, chỉ là trên mặt họ tựa hồ
đều có chút khó hiểu, có lẽ bọn họ đang nghi hoặc, đây là tập huấn hay biên
cương báo nguy? Bọn họ tới giờ vẫn chưa biết gì.


 

“T

riển Chiêu thật sự đã chết?” Thạch Quốc Trụ nhìn thi thể trên sàn, liếc

mắt hỏi Mạc Ngôn.
Mạc Ngôn gật đầu: “Thích đại nhân, Triển Chiêu quả thật không thở nữa.”
Thạch Quốc Trụ cười lạnh vài tiếng, “Đáng tiếc, có điều, nếu hắn không thể
làm việc cho ta, vậy thì chết cũng được. Mang ra ngoài đi.” Dứt lời, phất tay
lên.
Đạo sĩ vẫn đứng ở một bên trầm mặc, lúc này lại lên tiếng ngăn cản.
“Ngươi làm gì vậy?”
“Đại nhân, nghe giang hồ đồn Triển Chiêu có quy tức đại pháp, chúng ta vẫn
nên cẩn thận tốt hơn. Để thuộc hạ bổ thêm mấy đao, đảm bảo vạn vô nhất thất.”
Thạch Quốc Trụ nhìn hắn gật đầu, “Cũng được, tùy ngươi.”
Đạo sĩ rút đại đao từ sau lưng ra, đi tới trước xác chết của Triển Chiêu, đang
định chém đao xuống, đột nhiên Triển Chiêu mở mắt, lúc đao phong còn cách
ngực hắn một tấc liền bị ngăn lại. Triển Chiêu xoay người, tránh thoát đao kia,
một chưởng đánh lên người đạo sĩ, đạo sĩ kia không phòng ngự, bị ép rút lui vài
bước. Đang định tiến lên giao thủ với Triển Chiêu, cương đao đã đặt trên cổ
Thạch Quốc Trụ.
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“Đại nhân.”
“Triển Chiêu, ngươi!” Thạch Quốc Trụ tức giận run người, bất khả tư nghị
trừng mắt nhìn Triển Chiêu, thế là thế nào, thế là thế nào!
Triển Chiêu nhìn Thạch Quốc Trụ, lại nhìn đám người Mạc Ngôn đang vây
quanh họ, trầm giọng nói: “Lùi xuống.”
“Triển Chiêu, ngươi dám!” Mạc Ngôn hung hăng trừng mắt nhìn bả đao trên
tay hắn, lưỡi đao sắc bén dí sát vào làn da, chỉ dịch một chút là sẽ cắt ra máu.
Triển Chiêu khẽ cười, tay nhẹ nhàng động, lưỡi đao di một chút, nhất thời
máu tươi chảy ra thành một dòng rơi trên cổ Thạch Quốc Trụ: “Ngươi nói Triển
Chiêu có dám hay không?”
Thạch Quốc Trụ nhất thời một thân mồ hôi lạnh, “Mau, mau lui lại!”
Mọi người nghe vậy đều thối lui, bọn họ không chỉ lo cho tính mạng của
Thạch Quốc Trụ, còn lo nếu mình không lùi lại, bả đao kia sẽ quét tới mình, ngự
miêu Triển Chiêu không phải dễ chọc.
Triển Chiêu vừa lòng gật đầu, dẫn Thạch Quốc Trụ tới phòng khách nơi đám
người Bao đại nhân nhân đang bị giam.
Binh sĩ thủ vệ thấy chủ tử nhà mình bị Triển Chiêu vừa rồi vẫn là “thi thể”
bắt giữ, đều thất kinh nhường đường thả người.
Người của Khai Phong phủ thuận lợi rời khỏi phủ Kinh lược.


 

S

áng sớm hôm sau, Trần tướng quân mang theo quân đội, suốt đêm lên

đường, cuối cùng lúc mặt trời mọc đã tới ngoại ô Ích Châu. Do chưa rõ tình
hình, bèn dựng trại tạm thời tại đó, Trần tướng quân mang theo một đội tinh
nhuệ đi theo Hiểu Vân tới miếu đổ tìm người. Chỉ là lúc bọn họ tìm tới, đã là
người đi nhà trống.
Lúc trở lại quân doanh, theo thám báo vào thành tìm hiểu, cửa thành đưa ra
bố cáo: Thạch Quốc Trụ bạo bệnh bỏ mình, Bao Chửng phủ doãn phủ Khai
Phong đang tạm trú tại phủ Kinh lược.
Nghe được tin tức này, mọi người đều vui sướng, chỉ mình Hiểu Vân không
bớt cau mày, chỉ sợ sự tình không đơn giản như vậy mà chấm dứt.

www.vuilen.com

113

