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M

àn đêm buông xuống, ánh đèn rực rỡ, trong thâm cung tối nay náo nhiệt

hiếm có.
Sinh nhật Thái Hậu, Triệu Trinh thiết yến trong cung, chiêu đãi quần thần,
chúc mừng Thái Hậu, triều thần đều chuẩn bị đại lễ, vào cung chúc thọ.
Bao đại nhân trong đám triều thần tuy không thích lễ tiết rườm rà, nhưng có
những lễ nghi vẫn phải làm. Một chuyện như sinh nhật của Thái Hậu, tất nhiên
không thể chậm trễ.
Nửa tháng trước, Công Tôn Sách đã vì chuẩn bị thọ lễ cho Thái Hậu, đưa ra
cho mọi người cùng bàn bạc. Chỉ là bọn họ thường xuyên bận công vụ, mà thọ
lễ của Thái Hậu lại không thể qua loa, không có ý kiến gì hay, bàn bạc nhiều lần
cũng không quyết định được, cuối cùng lại do Hiểu Vân nghĩ ra ý tưởng.
Thái Hậu là quốc mẫu, trân bảo gì trên đời này bà chẳng có. Nếu đưa trang
sức, hay nhân sâm tuyết liên, đừng nói Bao đại nhân không lo được, cho dù lo
được, trang sức cũng không thể sáng bằng của người khác, nhân sâm à, cũng
không thể nhiều năm hơn của người khác. Cho nên, những thứ đó nhất định
không thể dâng tặng. Đồ tặng cho Thái Hậu không cần quý trọng, mà phải đặc
biệt và có lòng.
Hiểu Vân biết Thái Hậu hướng phật, đề nghị dâng tặng một cuốn kinh Phật
do cao tăng đắc đạo sao chép. Chủ ý này rất hợp ý Bao đại nhân. Bao đại nhân
có giao tình với trụ trì Tướng Quốc Tự, vì thế nhờ ông ta sao chép một quyển
kinh Kim Cương, làm thọ lễ cho Thái Hậu. Người khác nhìn vào thấy có vẻ keo
kiệt, nhưng đây là lễ vật dụng tâm thật sự, có thể khiến Thái Hậu vui mừng.
Sự thật chứng minh, suy nghĩ của Hiểu Vân rất đúng. Thái Hậu sau khi nhận
được lễ vật rất thích, còn đặc biệt phái người tới phủ nha của Bao đại nhân cảm
ơn.
Trong điện Khang Thọ, một chuỗi đèn lồng treo nối tiếp trên cao, đỏ au một
mảnh, không khí vui mừng. Mấy trăm ngọn nến đỏ chiếu sáng rực toàn bộ bên
trong điện.
Chính điện rộng rãi, hai bên điện đặt bàn trà, chỉnh tề thứ tự, tổng cộng hai
mươi bàn. Lúc này các bàn đều đã có người. Ngồi đầu tiên bên trái chính là Bát
vương gia, đối diện bên kia là Bàng Cát. Tiếp theo là đám người Bao đại nhân,
Vương thừa tướng.
www.vuilen.com

261

Tác Giả: Ma Nữ Không Biết Bay

DỮ QUÂN GIAI LÃO

Chính giữa chủ vị đặt một cái bàn lớn, bên trên bày điểm tâm, trái cây, ly
rượu cùng trà. Ngồi ở chủ vị là Thái Hậu, mặt đầy tươi cười, đang nghe Bát
vương gia nói chuyện. Triệu Trinh ngồi bên trái Thái Hậu, mặt cũng mỉm cười,
ngẫu nhiên nói chuyện với Quách hoàng hậu ngồi bên cạnh vài câu.
Rượu qua ba tuần bắt đầu có ca múa giúp vui. Một đám vũ nữ y phục rực rỡ,
nhảy múa giữa chính điện. Đàn sáo trống khua, vũ y tung bay, không khí theo
đó sôi động hơn rất nhiều.
Đúng vào lúc này, một thái giám vội vàng từ ngoài điện chạy vào. Tới chính
điện thì trực tiếp tới bên cạnh Bát vương gia, trình lên một phong thư màu đỏ.
Bát vương gia mở ra xem, sắc mặt lộ vẻ vui mừng, vội đứng dậy tới bên cạnh
thì thầm với Triệu Trinh mấy câu, vẻ mặt hắn cũng rạng rỡ hẳn lên.
Lúc này nhạc đã dừng, Trần công công liền cho đội ca vũ lui xuống.
“Các khanh gia, Đại Tống có hỉ sự!” Triệu Trinh nói với chúng triều thần,
mặt mày hớn hở, trong giọng nói khó nén kích động và kiêu ngạo.
Đám quan viên dừng nói chuyện, chăm chú nhìn Triệu Trinh.
Triệu Trinh cười lớn, Bát vương gia vui vẻ nói.
“Vừa rồi biên quan có thiệp báo. Bình Tây đại nguyên soái Địch Thanh dụng
binh như thần, đại phá Tây Hạ, lại lập kỳ công.”
Chúng thần nghe vậy đều mừng rỡ quỳ lạy chúc mừng, tung hô vạn tuế.
Triệu Trinh vui sướng gật đầu. “Hôm nay sinh nhật mẫu hậu, lại có thiệp
mừng từ biên quan, thật là song hỷ lâm môn. Trẫm thật sự vui vẻ. Hôm nay
trẫm nhất định phải cùng các khanh gia uống thêm mấy chén.”
Dứt lời, giơ ly rượu lên, chúng triều thần cũng vội vàng nâng chén.
“Cung chúc Thái Hậu thiên tuế phúc thọ vô cương, chúc mừng Hoàng
Thượng biên quan đại thắng!”
Trong cung, dạ yến mừng sinh nhật Thái hậu vô cùng náo nhiệt, Khai Phong
phủ tối nay cũng rất ồn ào.
Lô Phương mời chúng huynh đệ trong nha môn uống rượu. Đầu bếp đặc biệt
mời từ tửu lâu tới, đặt ba bàn thức ăn và rượu, chỉ cần không bận việc, ai cũng
đều có mặt.
Lô Phương tổ chức tiệc này trước là vì cảm tạ hỗ trợ của Khai Phong Phủ
với Ngũ thử, sau là tạo quan hệ cho Bạch Ngọc Đường sau này ở Khai Phong
phủ làm đương sai. Đương nhiên, những chuyện lôi kéo nhân tình này, Bạch
Ngọc Đường khinh thường không làm. Lô Phương là huynh trưởng, đành xử lý
thay hắn, lúc nói với Bạch Ngọc Đường, tất nhiên chỉ nói là đáp tạ Khai Phong
phủ.
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Trong nha môn phần lớn là người hào sảng, trên bàn rượu mới qua mấy chén
đã cùng Ngũ thử xưng huynh gọi đệ thân thiết. Một đám người trong hậu viện
phủ nha, uống rượu vung quyền, vô cùng náo nhiệt.
“Đại ca, đệ đã lâu không uống rượu thoải mái thế này, hôm nay, thật sự là...
thật sự là rất vui vẻ!” Từ Khánh gọi Lô Phương. Hắn nói lớn như vậy, vẫn bị âm
thanh ồn ào xung quanh lấp xuống.
Lô Phương ngồi ở đầu, thấy mặt Từ Khánh đỏ bừng, cười lắc đầu. Huynh đệ
này của hắn có lẽ là say rồi. Có điều hôm nay không có chuyện gì, kệ hắn đi.
“Đại... Đại ca, Tam đệ hắn, hắn say rồi.” Hàn Chương nhấc một ly rượu đổ
vào miệng, sau đó trêu Từ Khánh.
Từ Khánh lườm Hàn Chương, thầm nghĩ ngươi mới say, nói cũng lắp rồi,
liền không thèm để ý tới hắn, nhấc một bầu rượu, la hét tìm huynh đệ uống
rượu.
“Ngũ đệ! Ngũ đệ... Ấy, Ngũ đệ đi đâu rồi? Ngũ đệ...”
Lách cách một tiếng, Tưởng Bình túm vai Từ Khánh, kéo hắn lảo đảo trở về.
“Ngũ đệ có việc, ngươi đừng làm phiền hắn, đến đây, ta uống với ngươi.”
Nói xong cầm bình rượu trong tay Từ Khánh rót vào miệng hắn.
Lô Phương đang định tới gần ngăn họ lại, Lý bộ đầu lại tìm hắn uống rượu.
Lô Phương không thoát được, đành mặc bọn họ ầm ỹ.
Trong nam viện, Hiểu Vân đang ôm trà nóng sưởi ấm bên chậu than. Tiểu
Thúy vừa thêu thùa vừa thầm than thở.
“Tiểu thư, hậu viện bên kia ồn ào quá, những người đó cũng thật là, tối rồi
còn ầm ỹ như vậy, không cho ai ngủ nữa.”
Hiểu Vân híp mắt, xuyên qua bầu không khí lạnh lẽo nhìn chậu than cười
nói: “Một đám đàn ông tụ tập một chỗ, không đợi họ say ngủ hết sẽ không yên
tĩnh được.”
“Thật không hiểu, uống rượu có gì hay chứ.”
“Ha ha, Thúy nhi, ta cũng không rõ, không bằng ngày mai em hỏi Vương
Triều xem?”
“Tiểu thư!” Đối với sự chế nhạo của Hiểu Vân, Tiểu Thúy đã quá quen, có
điều nhắc tới Vương Triều, nàng vẫn không nhịn được muốn hờn dỗi một chút.
Loại tâm sự này của nữ hài tử bị lấy ra nói đùa, cảm thấy rất xấu hổ.
Hai người đang nói chuyện câu được câu không, bỗng nhiên nghe bên ngoài
phòng truyền tới tiếng đập cửa, sau đó một giọng nói dễ nghe vang lên:
“Hiểu Vân cô nương đã ngủ chưa?”
Hiểu Vân nghe được nhận ra ngay là giọng Bạch Ngọc Đường. Vốn định bảo
Tiểu Thúy nói mình đã ngủ để đối phó với hắn. Nghĩ lại thấy không ổn, có một
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số việc phải nói cho rõ ràng, nếu hắn đã tới thì cùng hắn nói cho rõ đi vậy. Vì
thế bảo Tiểu Thúy đưa hắn tới phòng khách bên cạnh.
Bạch Ngọc Đường ngồi một lát trong phòng khách, Tiểu Thúy dâng xong trà
nóng, Hiểu Vân mới khoan thai bước vào.
“Bạch Ngũ gia.”
“Hiểu Vân cô nương.”
Bạch Ngọc Đường thấy nàng ăn mặc ấm áp, trong tay còn ôm lô giữ ấm, mới
biết thì ra nàng sợ lạnh như vậy.
Sau khi hai người ngồi xuống, Hiểu Vân cho Tiểu Thúy ra ngoài. Tiểu Thúy
để cửa mở rồi lui xuống.
“Bạch Ngũ gia tìm ta có việc gì?” Hiểu Vân nhìn Bạch Ngọc Đường hỏi.
Bạch Ngọc Đường nhìn Hiểu Vân hồi lâu, do dự một hồi, rồi mới thở dài
một tiếng nói:
“Việc hôm đó ấy, ta vẫn chưa tạ lỗi nghiêm túc với ngươi.”
Việc hôm đó, không cần giải thích, Hiểu Vân tất nhiên biết hắn nói tới việc
gì.
Hiểu Vân hơi cúi đầu, nhẹ giọng nói. “Việc ấy, không phải Bạch Ngũ gia cố
ý, Bạch Ngũ gia không cần để ý.”
“Không thể!” Bạch Ngọc Đường nhìn Hiểu Vân có chút lo lắng. “Ngày ấy
tuy ta thân bất do kỷ, nhưng quả thật ra đã mạo phạm cô nương. Việc Bạch
Ngọc Đường ta đã làm tuyệt đối không viện cớ, tổn hại của ngươi là do ta gây
ra, ta sẽ chịu trách nhiệm. Hôm nay tới đây, một là tạ lỗi chính thức với ngươi,
hai là tới báo tin, ngày mai ta sẽ tìm người tới cầu thân với Công Tôn tiên sinh.”
Đối với thái độ thành khẩn của Bạch Ngọc Đường, Hiểu Vân vừa cảm khái,
vừa đau đầu.
“Bạch Ngũ gia, ta tất nhiên tin vào nhân cách của ngươi. Đối với việc này, ta
thật sự không có một chút trách cứ hay oán hận gì ngươi. Càng không cần ngươi
phụ trách. Việc này chúng ta đều quên đi, chỗ cha ta ngươi cũng đừng nhắc tới.
Ta không muốn khiến cha ta lo lắng.”
Bạch Ngọc Đường nhìn nàng gật đầu.
“Được, lúc ta cầu thân, tuyệt đối sẽ không nói ra.” Bạch Ngọc Đường nghĩ
nàng không muốn phụ thân lo lắng, cho nên không muốn nói ra.
Hiểu Vân nghe cách nói của Bạch Ngọc Đường, có loại xúc động không biết
phải làm sao, không khỏi nhìn trời thở dài nói.
“Bạch Ngọc Đường, ý của ta là, ngươi không cần vì chuyện này mà cưới ta!
Ngươi cũng không cần tới chỗ cha ta cầu thân.”
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Bạch Ngọc Đường kinh ngạc nhìn Hiểu Vân, “... Vì sao?”
Hiểu Vân xoa trán cười khổ nói. “Vì sao? Được rồi, trực tiếp chính là: ta
không muốn gả cho ngươi.”
“Nhưng mà...” Bạch Ngọc Đường chưa lúc nào không biết nói gì như lúc
này, đối với lời nói của Hiểu Vân, hắn thật sự không biết nói gì cho phải.
“Nhưng mà cái gì?”
“Nhưng mà thân thể ngươi...” Đã bị ta nhìn thấy, chạm qua. Bạch Ngọc
Đường không nói tiếp câu sau, đối với Hiểu Vân hắn thật sự khó có thể mở
miệng.
Hiểu Vân biết hắn muốn nói cái gì. Giờ phút này, nàng vô hạn cảm thán sự
cổ hủ của cổ nhân, cho dù người phóng khoáng như Bạch Ngọc Đường cũng
không thoát khỏi suy nghĩ này. Nàng thật sự không biết phải nói với hắn thế
nào.
“Bạch Ngọc Đường, nếu ngươi có thời gian, vậy tra xem cái tên khốn kia
trốn đi đâu, sau đó đem hắn bầm thây vạn đoạn. Về phần ta à? Ta vô cùng
khẳng định với ngươi, ít nhất cho tới bây giờ, ta thật sự thật sự thật sự một chút
cũng không muốn gả cho ngươi. Cho nên, sau này đừng nhắc lại nữa, tuy ta
không ngại, nhưng ngươi nhắc tới khiến ta cảm thấy không thoải mái. Còn nữa,
ngươi trăm ngàn đừng có tới chỗ cha ta cầu thân! Bằng không, bằng không ta
đẩy ngươi xuống nước đó!”
Hiểu Vân nói liền một hơi rồi đứng dậy bỏ đi. Để lại Bạch Ngọc Đường ở đó
trừng mắt nghẹn họng, nửa ngày không thốt nên lời. Mà trong lòng lại dậy lên
mùi vị khó hiểu. Là mất mát? Hay là thở phào nhẹ nhõm?

Chương 57
Không Như Ta Muốn

N

hiệm vụ của Bạch Ngọc Đường trong ngày đầu tiên, chuyện thứ nhất là

hộ tống Bao đại nhân vào triều. Vốn dĩ đây là việc của Triển Chiêu, nhưng
Triển Chiêu đang ở trong thiên lao chưa ra, mà Trương Long Triệu Hổ hôm nay
phải đi báo tin, vì thế tới lượt hắn ra sức.
Hộ tống Bao đại nhân vào triều cũng là việc đơn giản, chỉ là dậy sớm, đợi
Bao đại nhân chuẩn bị xong, đi cùng kiệu của Bao đại nhân tới cửa cung, sau đó
ở phòng nghỉ trong cung đợi Bao đại nhân hạ triều, rồi cùng nhau trở về.
Lại nói tiếp, việc này mặc dù đơn giản, nhưng việc nhìn như đơn giản này,
với Bạch Ngọc Đường mà nói lại không hề dễ dàng. Nhất là thời gian chờ ở
phòng nghỉ. Bạch Ngọc Đường là người nóng vội, bình thường không thể ngồi
yên, bảo hắn chuyện gì cũng không làm mà cứ ngồi yên một chỗ, với hắn mà
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nói chính là khổ hình. Hơn nữa, hôm nay không biết có chuyện gì trên triều, qua
giờ hạ triều đã lâu, đại đa số quan viên đều đã trở về, nhưng không thấy Bao đại
nhân đâu.
Bạch Ngọc Đường có chút không kiên nhẫn, lại không thể rời đây, đành đi
tới đi lui trong đại sảnh. Trong đại sảnh còn lại hắn cùng bốn năm hộ vệ của các
quan viên, mọi người đều quen biết nhau, liền tốp năm tốp ba ngồi uống trà nói
chuyện phiếm, giống như rất quen với tình huống này.
Bạch Ngọc Đường thấy vậy cảm thấy kỳ quái, liền tới gần hỏi thăm, các đại
nhân khác đã đi lâu như vậy, vì sao Bao đại nhân còn chưa hạ triều?
Người trả lời hắn tên Phùng Ký, là người của phủ Vương thừa tướng. Thì ra
những người còn lại, lần lượt là người của Bát vương gia, Vương Thừa tướng,
Bàng thái sư và Trương đại nhân. Bốn người bọn họ cùng với Bao đại nhân đôi
khi sẽ ở lại sau khi bãi triều, bị Thánh Thượng triệu tới Ngự thư phòng nghị sự.
Đụng phải việc nhiều, khó giải quyết, năm người này thảo luận qua lại, thời
gian sẽ kéo dài. Mà hôm nay, bọn họ chỉ sợ có chuyện tranh luận kịch liệt nên
mới lâu như vậy.


 

T

rong ngự thư phòng, Triệu Trinh nhìn hai nhóm người đang giằng co

trước mặt mà đau đầu. Trương Nghiêu Tả cùng Bàng Cát hai người luôn nhất trí
lập trường, còn Bát vương gia lại thiên về Bao đại nhân. Vương thừa tướng tuy
cũng có cùng ý tưởng với Bao đại nhân, nhưng vì chức vị của mình, thường
xuyên duy trì thái độ trung lập. Còn Triệu Trinh đối với chuyện quốc sự quan
trọng, luôn muốn nghe ý kiến khác nhau của họ, một khi có chuyện, chỉ cần
Vương thừa tướng không tỏ thái độ, việc đó sẽ không thể quyết định, bởi vì hai
chọi hai, không ai thuyết phục được ai.
Lúc này, đề tài bọn họ đang thảo luận là việc phòng vệ biên phòng, một chút
cũng không thể qua loa.
Đêm qua lúc quân báo truyền đến, trong lòng Triệu Trinh vô cùng vui vẻ,
ngay cả nằm mơ cũng muốn cười. Nhưng không thể ngờ chỉ cách năm sáu canh
giờ, tam quan lại có tấu chương, không phải tin tức gì tốt, nói biên cương truyền
tin Bình Tây đại tướng quân Địch Thanh cố ý câu kết với Tây Hạ, ý đồ phản
quốc.
Hai tin tức này căn bản ngược nhau. Vốn dĩ cái gọi là hai nước giao chiến,
chính là binh bất yếm trá. Địch Thanh có công phá địch, người Tây Hạ hận thấu
xương, dùng kế phản gián phát tán tin đồn tới bên kia cũng không phải không
có khả năng. Triệu Trinh đương nhiên không ngu ngốc tin tưởng những tin đồn
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đó. Nhưng người thượng tấu, ngôn từ chuẩn xác, hơn nữa biên phòng xa xôi,
tình hình cụ thể hắn không chính mắt thấy, không thể khẳng định trăm phần
trăm điều gì.
Lúc này, Triệu Trinh tin tưởng trung thành cùng chiến tích của Địch Thanh,
nhưng mặt khác, hắn lại không thể bỏ qua tin tức kia, đang lúc mâu thuẫn rối
rắm, năm vị trọng thần của hắn lại chia thành hai phe, bên nào cũng cho là mình
đúng, càng khiến hắn đau đầu không thôi.
Có điều, cuối cùng vẫn là Vương thừa tướng nghĩ ra một biện pháp trung
hòa hai bên.
Vương Thừa tướng đề nghị, Địch Thanh đã gần ba mươi, chưa thành gia.
Không bằng thừa dịp hắn lập quân công, Thánh Thượng tứ hôn, coi như là
thưởng công, gọi hắn tức tốc hồi kinh thành hôn. Thứ nhất là hoàn thành đại sự
chung thân cho Địch Thanh, thứ hai mượn cơ hội thử hắn có lòng khác với Đại
Tống hay không. Mà chuyện này, nhìn bên ngoài cũng rất đàng hoàng hợp tình
hợp lý. Nay Tống quân đại thắng, Tây Hạ tạm thời sẽ không xuất binh tấn công,
hắn hồi kinh cũng không khiến biên phòng gặp nguy.
Biện pháp này khiến Triệu Trinh rất vui mừng, bèn chuẩn tấu.
Bao đại nhân tin tưởng vững chắc Địch Thanh sẽ không phản quốc, vốn
không muốn Địch Thanh bị thử như vậy, nhưng Triệu Trinh đã quyết định, ông
tranh cãi nữa cũng vô dụng, liền không nói gì thêm, cũng không tiếp tục tranh
luận.
Sau khi thương nghị xong mọi chi tiết, viết xong thánh chỉ, lập tức tám trăm
dặm khẩn cấp đưa tới Nhạn Môn Quan.


 

T

riển Chiêu từ thiên lao trở về, lúc tới phủ nha, Bao đại nhân vẫn chưa từ

trong cung trở về, hắn liền tới thẳng nam viện tìm Công Tôn Sách, kết quả rất
không khéo Công Tôn Sách không có ở đó, lại gặp được Hiểu Vân.
“Triển đại nhân, ngài đã trở lại?”
Hiểu Vân đứng ở cửa phòng, cười đón tiếp Triển Chiêu.
Triển Chiêu cười gật đầu, “Hiểu Vân, Triển Chiêu tìm Công Tôn tiên sinh,
tiên sinh có nhà không?”
Hiểu Vân lắc đầu, “Cha tôi tới hiệu thuốc rồi. Triển đại nhân tìm cha tôi có
việc gì?”
Triển Chiêu gật đầu, “Nếu Công Tôn tiên sinh không ở nhà, vậy ta tới sau
vậy.” Nói xong đang định xoay người rời đi, lại bị Hiểu Vân gọi lại.
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“Triển đại nhân không bằng ngồi xuống uống chén trà nhé? Cha tôi sắp về
rồi.”
Triển Chiêu quay lại, nhìn Hiểu Vân đứng dưới mái hiên cười nhợt nhạt với
hắn, trong lòng ấm áp, không tự chủ bước tới.
“Được, phiền Hiểu Vân vậy.”
Hai người ngồi trong phòng khách, cách một bàn tròn.
“Triển đại nhân, đây là hoa cúc trắng hái xuống vào tiết trùng cửu, phơi nắng
chế thành trà hoa cúc, pha với cẩu kỷ mà thành. Hai vị này rất bình thường,
không phải vật gì hiếm lạ, nhưng uống vào mùa đông không tệ.”
“Hoa cúc hạ hỏa, nhuận phế, mà cẩu kỷ đối với việc dưỡng thể, có hiệu quả
bổ dưỡng ấm áp. Đang vào lúc mùa đông rét mướt, trà cúc hoa cẩu kỷ có thể
tăng cường thể chất, đề phòng cảm lạnh.”
Hiểu Vân một tay cầm bình, một tay nâng ống tay áo rộng thùng thình, hơi
nghiêng đầu cười nhợt nhạt, vừa châm trà cho Triển Chiêu, vừa mềm mại giải
thích tác dụng của trà. Nước trà nóng hổi, róc rách trôi ra từ ấm trà, họa ra một
đường cong duyên dáng. Khói trắng mờ mịt chậm rãi tỏa ra, tầm mắt bỗng trở
nên mơ hồ.
Triển Chiêu lẳng lặng nhìn, sự điềm tĩnh này khiến hắn có chút hoảng hốt.
Người trước mắt khiến hắn có cảm giác không đúng, giống như một bức họa,
đẹp như vậy, yên tĩnh như vậy, khiến người ta không nhịn được muốn đưa tay
chạm vào, nàng, có tồn tại hay không.
Đợi hắn nhận ra, tay hắn đã đưa tới nơi.
“Triển đại nhân?” Hiểu Vân nhìn cánh tay Triển Chiêu vươn tới, vẻ mặt
ngạc nhiên.
Triển Chiêu sững người, lập tức không dấu vết chuyển tay nhấc chén trà, đưa
lên mũi hít một hơi, sau đó uống một ngụm.
“Mùi thơm ngọt lành, quả nhiên là trà ngon.”
Hiểu Vân cười cười, cũng rót cho mình một chén, hai tay cầm chén xoay
xoay trong lòng bàn tay.
“Còn có thể giúp ấm tay nữa!”
Triển Chiêu mỉm cười, gật đầu.
Hiểu Vân cúi đầu nhìn vụn hoa cúc trôi nổi trong chén trà, Triển Chiêu lại
nhìn tuyết đọng chưa tan ngoài cửa sổ, yên lặng uống trà. Hai người yên tĩnh
một hồi mới mở lời.
“Triển đại nhân, Hiểu Vân có một chuyện muốn nhờ.”
Triển Chiêu quay đầu, nhìn nàng, “Hiểu Vân có chuyện gì, Triển Chiêu có
thể giúp được thì cứ nói ra.”
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Hiểu Vân ôm chén trà, nhìn bình trà trên bàn, do dự trong chốc lát mới nói
ra.
“Chuyện đó, Bạch Ngọc Đường, cùng tôi... Việc này, xin Triển đại nhân
đừng nói cho cha tôi biết. Tôi... Tôi không muốn người lo lắng.” Hiểu Vân lắp
bắp nói xong một câu, lòng bàn tay đã đổ mồ hôi.
Triển Chiêu nhìn Hiểu Vân cúi đầu, không thấy ánh mắt nàng, chỉ thấy mi
mắt khẽ buông, như phiến lá khẽ run run.
“Được, ta đồng ý.”
Hiểu Vân như được đại xá, thở hắt ra.
“Cám ơn Triển đại nhân.”
Triển Chiêu nhìn Hiểu Vân, một hồi lâu sau mới buông chén trà trong tay.
“Hiểu Vân, chúng ta thành thân được không?”
Trầm mặc trong nháy mắt, Hiểu Vân lập tức trợn mắt đứng lên, đẩy ngã ghế,
đánh rơi chén trà, lách cách binh bang một trận vang lên.
“Ngài ngài ngài ngài ngài ngài... Ngài nói cái gì?”
Hiểu Vân mở to hai mắt, không dám tin nhìn Triển Chiêu. Nàng có phải
nghe nhầm không? Hắn nói muốn cùng nàng “thành thân”? Đây là chuyện gì?
Trong hai tư giờ, đã có hai nam nhân nói muốn kết hôn với nàng!
“Ta nói, chúng ta thành thân được không?” Triển Chiêu yên lặng nhìn Hiểu
Vân, nhẹ giọng khẳng định lại.
“Vì sao?” Hiểu Vân trừng Triển Chiêu. Hiện tại hắn ngồi, nàng đứng, nàng
chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu của hắn.
Trên mặt Triển Chiêu hiện lên một tia xấu hổ cùng thẹn thùng, đem tầm mắt
chuyển về phía ngoài cửa sổ.
“Buổi tối hôm đó...” Mới có bốn chữ, Triển Chiêu đã cảm thấy mặt mình
nóng như có thể luộc trứng rồi. Nghĩ tới đêm hôm đó bọn họ ăn ngủ trong rừng,
tim hắn không ức chế được đập không còn thứ tự.
Hiểu Vân nheo mắt nhìn Triển Chiêu.
“Triển đại nhân có phải muốn chịu trách nhiệm với Hiểu Vân không?”
Triển Chiêu bị Hiểu Vân hỏi như vậy, ngây ra một lúc, nhìn Hiểu Vân mà
không biết trả lời thế nào. Nói là vì chịu trách nhiệm, có phải rất tổn thương
người ta không?
Hiểu Vân thấy Triển Chiêu chần chờ, nghĩ hắn đồng ý, trong bụng một trận
tức giận bùng lên. Chịu trách nhiệm chịu trách nhiệm, lại là chịu trách nhiệm!
Chỉ có một việc nhỏ như vậy, nàng còn chưa bị làm sao, lại khiến hai nam nhân
tranh nhau tới chịu trách nhiệm. Nàng cần sao? Nàng không cần!
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“Không cần.” Hiểu Vân nặng nề buông ra hai chữ, bên trong giọng nói có
cơn giận mơ hồ.
Triển Chiêu thấy nàng sắc mặt rất khó coi, biết nàng tức giận không nhẹ.
Nhưng hắn lại không biết vì sao nàng tức giận, liền đứng dậy.
“Hiểu Vân, Triển Chiêu thành tâm.”
Hiểu Vân tiếp tục trừng mắt nhìn Triển Chiêu, cố gắng áp chế lửa giận trong
lòng, nhưng ngực vẫn không khống chế được phập phồng lên xuống.
“Hiểu Vân biết Triển đại nhân thành tâm “chịu trách nhiệm” với Hiểu Vân,
nhưng Hiểu Vân không cần. Việc đêm đó là ngoài ý muốn. Triển đại nhân biết
rõ, ta vẫn là người trong sạch, tại sao lại nói muốn “chịu trách nhiệm”? Còn
nữa, cho dù là muốn chịu trách nhiệm, cũng là chuyện của Bạch Ngọc Đường,
liên quan gì tới Triển đại nhân? Hiểu Vân thật sự không nghĩ ra vì sao Triển đại
nhân phải chịu trách nhiệm với Hiểu Vân? Cho nên, Triển đại nhân từ nay về
sau chớ nhắc tới chuyện này với Hiểu Vân. Hiểu Vân còn có việc, Triển đại
nhân cứ tự nhiên.”
Một hơi nói hết lời, Hiểu Vân xoay người không quay đầu chạy đi. Bỏ lại
Triển Chiêu vẻ mặt kinh ngạc đứng ở chỗ cũ.
“Hiểu Vân...” Nàng hiểu lầm rồi!
Hiểu Vân chỉ cảm thấy trong đầu có một cơn giận khó chịu nổi, phun không
ra, nuốt không trôi, khiến nàng hoảng hốt. Từ trong phòng đi ra, chỉ một lòng
muốn dốc sức mà chạy, giống như muốn quăng lại hết những cảm giác không
vui này. Không để ý bên ngoài có ai, đúng lúc đụng phải Công Tôn Sách vừa về
tới nơi, dược liệu văng hết xuống đất.
“Hiểu Vân, chạy vội như vậy làm gì?”
Hiểu Vân không dừng lại, chạy tiếp ra ngoài.
Công Tôn Sách không hiểu ra sao, vẻ mặt bất đắc dĩ, đành ngồi xuống gom
dược liệu lại.
Triển Chiêu từ trong phòng khách đi ra, thấy Công Tôn Sách đang thu gom
dược liệu dưới đất, mà bóng dáng Hiểu Vân đã không còn, liền tiến lên giúp
Công Tôn Sách.
“Công Tôn tiên sinh.”
Công Tôn Sách ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu.
“Triển hộ vệ, Hiểu Vân nó...”
Triển Chiêu có chút co quắp, trầm mặc trong chốc lát mới nói:
“Một lời khó nói hết.”
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Chương 58
Nguyên Soái Địch Thanh

H

iểu Vân một đường chạy như điên, cũng không biết từ lúc nào đã rời

khỏi Khai Phong phủ. Lúc dừng lại nàng đã không biết mình đang ở nơi nào.
Nhìn người đi tới đi lui, gương mặt những người đó đối với nàng đều quá xa
lạ, xa lạ giống như tòa thành này. Không ai biết nàng, không ai hiểu nàng, ngay
cả nói chuyện cũng phải cố kỵ, cẩn thận. Hiểu Vân bỗng cảm thấy bi thương.
Thế giới này không phải thế giới của nàng; thân thể này không phải thân thể của
nàng; mà cuộc đời này, có phải là cuộc đời của nàng không?
Đột nhiên không muốn trở lại Khai Phong phủ, không muốn nhìn thấy bọn
họ. Nàng hưởng thụ hào quang của Công Tôn Hiểu Vân, hưởng thụ mọi thứ vốn
thuộc về nàng ấy. Tình thương của Công Tôn Sách, tình cảm tỉ muội của Tiểu
Thúy, còn có... sự quan tâm của Triển Chiêu.
Nàng biết Triển Chiêu xuất phát từ hảo tâm, nhưng lúc nghe được những lời
ấy, nàng không kiềm chế được kích động và khổ sở. Nàng biết, kỳ thật nàng
không chịu đựng nổi. Mà nàng lại không muốn lộ ra sự yếu đuối của mình trước
mặt người khác, đành phải nổi giận, dùng phẫn nộ để che giấu sự chột dạ của
mình.
Công Tôn Hiểu Vân thích Triển Chiêu, vậy Triển Chiêu thì sao? Có phải
cũng có ý với Công Tôn Hiểu Vân? Cho nên hắn đối với nàng luôn dịu dàng, tốt
bụng. Hắn đối tốt với nàng, vì nàng là “Công Tôn Hiểu Vân”, mà câu nói vừa
rồi, cũng là nói với “Công Tôn Hiểu Vân”.
Hiểu Vân cười khổ, biết như vậy thì sao? Từ lúc nào bắt đầu để ý như vậy?
Nghĩ tới những chuyện này, không phải tự tìm phiền não sao? Hiểu Vân lắc đầu
xua đi những cảm giác hỗn loạn của mình, đi không có mục đích. Bất tri bất
giác lại tới Nam Thanh cung.
Nam thanh cung cách Khai Phong phủ tương đối xa, Hiểu Vân từng cùng
Bao đại nhân tới đây một lần. Không ngờ đi một hồi lại tới đây. Hiểu Vân đứng
ở cửa cung, nhìn tấm biển đen chữ đỏ treo ở trên cao khắc ba chữ “Nam thanh
cung”, không khỏi nở nụ cười.
Lúc này, có một cỗ kiệu đang từ bên trong đi ra, Hiểu Vân liền xoay người
tránh sang một bên. Bỗng nhiên nghe có người gọi nàng, quay lại thấy cỗ kiệu
đã dừng trước cửa, một nha hoàn đang đi tới.
“Hiểu Vân cô nương, xin dừng bước, nương nương nhà chúng ta có lời.”
Hiểu Vân quay lại nhìn, Địch nương nương đang ngồi trong kiệu, vén màn
cười với nhàng.
www.vuilen.com

271

Tác Giả: Ma Nữ Không Biết Bay

DỮ QUÂN GIAI LÃO

Hiểu Vân vội tới gần thi lễ với Địch nương nương: “Hiểu Vân bái kiến
nương nương.”
Địch nương nương hình như đang rất vui vẻ, mặt đầy ý cười: “Hiểu Vân sao
lại ở đây? Tới tìm bản cung sao? Có điều thật không khéo, bản cung đang muốn
đi ra ngoài.”
Hiểu Vân lắc đầu, cười trả lời. “Hiểu Vân chỉ là quá nhàn nhã, tùy tiện đi
một chút, không ngờ lại ngang qua nơi này, tình cờ gặp nương nương.”
Địch nương nương gật đầu, “Chúng ta thật là có duyên phận.”
Từ sau lần gặp trước, Địch nương nương rất có hảo cảm với Hiểu Vân, thấy
nàng không có việc gì liền muốn gần gũi hơn: “Nếu Hiểu Vân không có việc
bận, không bằng đi cùng bản cung đi!”
“Nương nương đang muốn đi đâu, Hiểu Vân đi cùng chỉ sợ không thỏa
đáng.”
“Bản cung muốn tới Tướng Quốc Tự thắp hương khấn nguyện, nếu ngươi
cùng đi, có thêm người nói chuyện càng tốt, làm gì có chuyện không thỏa
đáng?”
Hiểu Vân vốn quá nhàn nhã, đang sợ không có chỗ đi, liền sảng khoái đồng
ý.
“Nếu nương nương có lòng mời, Hiểu Vân cung kính không bằng tuân
mệnh.”


 

T

riển Chiêu sau khi rời khỏi nam viện đã không thấy bóng Hiểu Vân. Đang

định ra ngoài tìm, đúng lúc Bao đại nhân hồi phủ, lại tìm hắn có việc. Triển
Chiêu đành phải đi làm việc cho Bao đại nhân trước. Dù sao công việc quan
trọng hơn, hơn nữa, việc của Hiểu Vân cũng không thể nhất thời nôn nóng.
Làm một việc liền mất luôn một ngày. Đợi tới lúc chiều tối, Triển Chiêu mới
được rảnh rỗi. Có điều hắn tìm toàn bộ trước sau Khai Phong phủ cũng không
thấy Hiểu Vân đâu, trong lòng không khỏi bối rối.
Triển Chiêu đi một vòng trở lại nam viện, Tiểu Thúy đang thu dọn quần áo.
“Tiểu Thúy, ngươi hôm nay có gặp tiểu thư nhà ngươi không?”
“Triển đại nhân. Tiểu Thúy từ sáng đã không thấy tiểu thư, Triển đại nhân
cũng không thấy sao?”
Triển Chiêu lắc đầu, hai hàng lông mày nhíu chặt. Nàng đi đâu rồi? Tại sao
đến giờ còn chưa trở về!
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Tiểu Thúy thấy Triển Chiêu vẻ mặt nghiêm túc, cũng bắt đầu lo lắng.
“Triển đại nhân, tiểu thư sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?”
“Ngươi không cần lo lắng, Hiểu Vân không sao. Ta ra ngoài tìm xem, có lẽ
về trễ thôi.” Triển Chiêu an ủi Tiểu Thúy xong xoay người vội vàng đi. Trong
lòng bắt đầu thấy không yên. Chương Lãng hiện giờ không biết đang ở đâu, hắn
sẽ không làm hại Hiểu Vân nữa chứ?
Triển Chiêu rời khỏi phủ nha không bao lâu, liền thấy một bóng dáng quen
thuộc từ xa đi tới, cảm thấy vui mừng, vội vàng chạy qua.
“Hiểu Vân, nàng đi đâu vậy, sao về muộn thế?”
Hiểu Vân nhìn bộ dáng lo lắng của Triển Chiêu, lập tức giải thích:
“Tôi theo Địch nương nương tới Tướng Quốc Tự nên về muộn. Khiến Triển
đại nhân lo lắng rồi.”
Triển Chiêu thấy nàng nói chuyện vẫn như trước, còn hàm chứa ý cười, lòng
bình tĩnh lại, nghĩ nàng không còn tức giận như lúc sáng, nhẹ nhàng thở ra.
“Đi về trước đã, tiên sinh nếu vẫn không thấy nàng đâu sẽ nóng lòng.”
Hiểu Vân gật đầu, hai người sóng vai đi về, một đường trầm mặc.
Triển Chiêu theo Hiểu Vân về nam viện, tuy rằng hắn muốn giải thích hiểu
lầm buổi sáng, nhưng lúc này không phải thời cơ hay địa điểm tốt để nói
chuyện. Vì thế định để lại sau, dù sao chuyện này phải hai người cùng ngồi
xuống nói chuyện mới được. Chỉ là hắn không ngờ tới, hoãn lại lần này, là hoãn
lại rất lâu.
Sáng sớm hôm sau, Triển Chiêu nhận được thánh chỉ. Ở Thọ châu có kẻ
cướp thường lui tới, đốt giết bắt người cướp của, thủ đoạn tàn nhẫn, dân chúng
không chịu nổi nữa. Chưởng quản địa phương lại bất lực, đành dâng tấu xin
triều đình giúp đỡ. Triệu Trinh ban thánh chỉ cho Triển Chiêu, tới Thọ châu diệt
phỉ.
Chuyện tình bất ngờ, Triển Chiêu đi vội vàng, cũng chưa kịp nói gì với Hiểu
Vân, chỉ vội từ biệt rồi lập tức rời khỏi Khai Phong. Đi một chuyến tới hơn một
tháng.


 

Đ

êm, rất sâu, rất lạnh. Gió lạnh thổi vù vù, cuồn cuộn kéo theo lá rụng

cuốn trong không trung. Cành cây trụi lá, phương bắc lạnh lẽo, đông ngày càng
tối, trời ngày càng lạnh.
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Dưới ánh trăng lạnh lùng, cả tòa thành Khai Phong yên tĩnh chỉ còn lại tiếng
gió bắc. Dân chúng trong thành đã chìm trong giấc ngủ dưới chăn bông. Nhưng
trong phủ nha Khai Phong, vẫn còn hai ngọn nến khi tối khi sáng.
“Cha, sao cha còn chưa nghỉ ngơi?”
Mấy ngày nữa là đông chí, mùa đông phương bắc thật sự quá lạnh. Đinh
Hiểu Vân vốn là người phía nam, không quen với khí lạnh nơi này. Lúc này
nàng chỉ muốn nằm ổ trong chăn, nhưng thấy ánh nến trong phòng Công Tôn
Sách, vẫn nhịn không được tới xem một chút.
“Còn một ít văn kiện chưa sửa xong, ngày mai phải đưa đại nhân xem rồi.”
Nói xong cầm một quyển sách, nhích lại gần ánh nến, mắt nhíu lại tiếp tục đọc.
Hiểu Vân thấy vậy liền thắp thêm một ngọn nến đặt lên bàn, lại về phòng lấy
thêm một chiếc áo choàng khoác cho Công Tôn Sách: “Cha, cẩn thận cảm
lạnh.”
Công Tôn Sách vỗ vỗ tay nàng, “Ta xem thêm một chút, con đi ngủ trước
đi.”
“Vậy con đi ngủ trước, cha cũng đừng muộn quá.” Nói xong rời khỏi thư
phòng.
Đóng kín cửa phòng, nhìn ánh sáng le lói phát ra từ bên trong, không khỏi
cảm khái, người của Khai Phong phủ đều cuồng công việc.
Lại một trận gió lạnh thổi qua, Hiểu Vân khép chặt vạt áo, mùa đông của
Khai Phong thật quá lạnh! Ôm tay chuẩn bị trở về phòng, lúc xoay người chợt
thoáng thấy hai bóng đen trên nóc nhà, ngẩng đầu nhìn kỹ lại không thấy gì.
Hiểu Vân nhíu mắt, nhìn kỹ lần nữa, nóc nhà quả thật không có gì. Hiểu Vân
cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ là ảo giác? Chắc không phải bóng cây chứ!
Đang nghĩ, đột nhiên một cái bóng từ đầu tường nhanh chóng nhảy xuống,
lúc rơi xuống không có một tiếng động. Chỉ thấy một đôi mắt đảo lên, trong
bóng tối phát ra màu xanh lá. Hiểu Vân rùng mình, nhìn kỹ mới phát hiện thì ra
là một con mèo đen.
Hiểu Vân vốn không thích mèo đen, cứ cảm thấy thứ này tà ma. Phàm là
trong phim ảnh xuất hiện mèo, nhất là vào giữa đêm hôm, luôn có chuyện xấu
xảy ra. Hiểu Vân cảm thấy trong lòng không yên, cũng không dám đứng đó, vội
trở về phòng.


 

T

rải qua hơn hai mươi ngày lặn lội đường xa, Trấn quan Bình Tây đại

nguyên soái Địch Thanh, cuối cùng về tới kinh thành. Một ngày này, đường phố
Khai Phong phủ so với ngày thường náo nhiệt hơn rất nhiều.
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Hai bên đường đứng đầy người, náo nhiệt ồn ào, dân chúng đều muốn nhìn
thấy phong thái uy phong của đại nguyên soái trong truyền thuyết, người người
đều nghển cổ muốn nhìn cho rõ.
Nói tới Địch Thanh này, chính là một nhân vật truyền kỳ.
Địch Thanh xuất thân bần hàn, từ nhỏ đã ôm chí lớn, năm mười sáu tuổi, anh
trai hắn cùng người làng ẩu đả, Địch Thanh chịu tội thay, bị “bắt tội nhân tòng
quân, xóa bỏ tên cùng hộ tịch”, bắt đầu kiếp sống quân doanh của hắn. Bảo
nguyên nguyên niên (năm 1038), thủ lĩnh tộc Đảng Hạng Lý Nguyên Hạo xưng
đế ở tây bắc, thành lập Tây Hạ. Tống triều tuyển quân ra biên ải, Địch Thanh
trúng tuyển, được phong làm Duyên châu chỉ huy sứ, khi đó hắn vẫn chỉ là một
binh lính cấp thấp. Nhưng cũng từ lần chiến sự này, hắn trong khoảng thời gian
ngắn đã vươn đến vị trí hôm nay.
Trong trận chiến với Tây Hạ, hắn dũng mãnh thiện chiến, nhiều lần làm tiên
phong, lãnh binh đoạt quan trảm tướng, trước sau phá được thành Kim Thang,
Hựu Châu, tiêu hủy mấy vạn hộc lương thảo của Tây Hạ, thu được hai ngàn ba
trăm hộc lương, năm ngàn bảy trăm con gia súc, cũng chỉ huy binh lính ở những
vị trí quan trọng thực hiện sửa cầu, chỉnh trang lại tường thành, thực hiện chiêu
an, chặn rừng, lập trại, dựng nhiều công sự lớn, “toàn nhắm vào những điểm
yếu của địch”.
Mỗi trận chiến hắn đều tóc tai bù xù, mang mặt nạ đồng, đi trước làm gương,
đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, trong thời gian hai năm, tham gia mười ba
trận chiến lớn nhỏ, thân trúng tám lần tên mà không hề khiếp sợ. Trong một lần
tại trận chiến An Xa, Địch Thanh thân chịu trọng thương, nhưng “nghe thấy
giặc tới, đứng thẳng xông lên”, đấu tranh anh dũng, trong trận chiến Tống Hạ,
lập lớp lớp chiến công, thanh danh cũng theo đó vang lừng, khiến binh lính Tây
Hạ nghe tên đã sợ mất mật. Bởi vậy, Triệu Trinh phong hắn làm “Trấn quan
Bình Tây đại nguyên soái”, thống soái quân đội ở biên thùy, trấn thủ tam quan.
Nhưng mà, bọn họ đứng trong gió lạnh hồi lâu, vẫn không nhìn thấy nghi
trượng của Địch nguyên soái, đừng nói tới chính bản thân hắn ta. Trong đám
người bắt đầu có kẻ bàn tán.
“Không phải nói hôm nay trở lại sao? Sáng sớm ta đã chờ ở chỗ này, sao lâu
vậy rồi còn chưa thấy một bóng người thế?”
“Đúng vậy đúng vậy, có phải bị hoãn lại rồi không?”
“Có phải tin tức sai rồi không?”
“...”
Nguyên nhân đại nguyên soái xuất hiện, mọi người đều xôn xao phỏng đoán.
Có điều dân chúng không thấy gì để xem, liền dần dần tản đi.
Kỳ thật, đại nguyên soái trong miệng mọi người, đã sớm có mặt khi cửa
thành vừa mở không lâu. Nhưng mà hắn không dẫn binh, cũng không có nghi
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trượng, chỉ mang theo hai gã thân binh, ba con khoái mã, quất ngựa vào thành.
Giờ phút này, hắn đang ở Ngự thư phòng diện thánh.

Chương 59
Hôn Kỳ Đến Gần

T

riệu Trinh hôm nay không vội vã, trong lúc rảnh rỗi còn xem hoàng lịch

chọn ngày đại hôn giúp Địch Thanh. Lúc này đang cùng nhạc phụ tương lai của
Địch Thanh, Binh bộ thượng thư Hà Liệt đàm luận việc này, bỗng có thái giám
quản sự vào báo.
“Khởi bẩm Hoàng Thượng, Địch nguyên soái yết kiến. Hiện đang ở ngoài
ngọ môn chờ lệnh.”
Triệu Trinh mừng rỡ nói: “Tuyên.”
Địch Thanh, thân cao bảy thước, mày rậm mắt to, tư thái hùng vĩ, lòng dạ
rộng lớn. Tuy rằng đã qua tuổi ba mươi, nhưng vẫn phong nhã hào hoa. Chinh
chiến nhiều năm, mặc dù trên người hắn để lại rất nhiều vết sẹo to nhỏ, nhưng
không chút ảnh hưởng tới sự sắc sảo của hắn. Dáng người cao lớn, một thân
quan phục màu đỏ đậm, càng tôn thêm tư thế oai hùng phấn chấn uy phong.
“Mạt tướng tham kiến Hoàng Thượng, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn
tuế!”
Triệu Trinh nhìn Địch Thanh quỳ một gối dưới điện, cảm thấy rất vui mừng,
mặt đầy ý cười.
“Địch khanh bình thân.”
“Tạ Hoàng Thượng.” Địch Thanh theo lời đứng dậy bước sang một bên.
Quân thần hai người hàn huyên khách sáo một phen, Triệu Trinh liền nhắc
tới chuyện tứ hôn.
Địch Thanh một lòng đều ở quân vụ, đối với việc hôn phối của mình, thứ
nhất không để trong lòng, thứ hai không rảnh bận tâm. Thê tử, hiện tại đối với
hắn mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Đối với việc tứ hôn của
Triệu Trinh, Địch Thanh tuy không để bụng lắm, nhưng cũng không có ý kiến
gì, thánh chỉ đã ban, việc hôn nhân của hắn với thiên kim của Hà Liệt là chuyện
ván đã đóng thuyền, không đổi được nữa. Hoàng Thượng hỏi ý nguyện của hắn,
chỉ là hỏi cho có thôi. Vì thế, hắn lấy lý do quân vụ làm trọng, từ chối thêm mấy
câu rồi lĩnh chỉ tạ ơn, lại trước mặt Triệu Trinh cùng Bát vương gia thi lễ với
nhạc phụ.
Hà Liệt rất vui mừng, cười đến nỗi nếp nhăn trên mặt cũng hiện rõ. Con gái
có thể gả cho một đại nguyên soái chiến công hiển hách, phụ thân như ông ta
cũng coi như có mặt mũi.
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Triệu Trinh đối với chuyện này rất hài lòng, liền tuyên bố hôn kỳ vào hai
ngày sau, do Bát vương gia và Địch nương nương làm chủ hôn. Cũng dặn Địch
Thanh nhanh chóng chuẩn bị để cưới Hà Kim Liên qua cửa.
Địch Thanh nhận lệnh xong, liền rời khỏi ngự thư phòng.
Địch Thanh chân trước vừa đi, Bàng Cát đã vội vàng thượng tấu, nói Địch
Thanh đối với việc tứ hôn của Hoàng Thượng có ý thoái thác, có thể thấy có ý
bất trung, hai lòng. Tên Bàng Cát này thật sự là thích gây thị phi, hơn nữa là
loại thích nhặt xương trong trứng, chuyên bịa đặt.
Triệu Trinh nghe lão nói như vậy, có chút không chịu nổi, hơi tức giận bác
bỏ lời tấu của lão. Địch Thanh sau khi nhận được thánh chỉ, lập tức ngày đêm ra
roi thúc ngựa từ Nhạn Môn Quan xa xôi ngàn dặm chạy về kinh thành, sự chân
thành này có thể thấy rõ ràng, tại sao câu đầu tiên của Bàng Cát lại có thể phỉ
báng hắn được.
Lúc này, Trương Nghiêu Tả đúng lúc không có ở Ngự thư phòng, Bàng Cát
lẻ loi một mình không ai giúp đỡ, trở thành cái đích cho Bát vương gia, Vương
thừa tướng cùng Hà Liệt chỉ trích, ngay cả Triệu Trinh cũng không nể tình mà
trách cứ, lão đành phẫn nộ ngậm miệng, không nói thêm nữa.
Địch Thanh sau khi rời khỏi Hoàng cung liền tới thẳng phủ Bát vương gia.
Địch Thanh xuất thân bần hàn, từ thuở nhỏ đã không có người thân, vẫn luôn
cô độc. Nhưng sau khi hắn dần có công tích, Bát vương gia vô cùng tán thưởng,
lại trùng hợp Địch Thanh cùng Vương phi của Bát vương gia cùng họ, Địch
nương nương liền nhận Địch Thanh làm nghĩa đệ. Hai người tuy không có quan
hệ huyết thống, nhưng tình cảm rất tốt. Từ đó về sau, Địch Thanh tại kinh thành
đã có nhà, có người thân để hắn quan tâm. Địch Thanh càng quý trọng phần
thân tình khó có được này. Do đó, sau khi hắn nhập cung báo cáo công việc,
liền không dừng ngựa tới thăm tỷ tỷ kết nghĩa của mình.
Địch nương nương nhìn thấy Địch Thanh, kích động nước mắt rơi lã chã. Tỷ
đệ hai người ân cần hỏi han, tâm sự một hồi lâu. Nếu không phải Địch Thanh
còn có chuyện quan trọng cần xử lý, Địch nương nương sẽ giữ hắn lại Vương
phủ dùng bữa.


 

Đ

êm xuống, mọi người đều đã đi vào giấc ngủ. Giáo úy của Khai Phong

phủ, là người gánh vác an toàn của kinh đô, mặc dù gió lạnh thấu xương, trong
đêm khiến người ta thấy rét lạnh, vẫn phải đi tuần tra, một ngày cũng không thể
bỏ.
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Lúc này, Bạch Ngọc Đường cùng Trương Long Triệu Hổ ba người, đang đi
trên con đường ở phía tây.
“Bạch đại nhân, Địch nguyên soái dũng mãnh thiện chiến, một mình canh
giữ ải quan, vạn người không thể đi qua, khiến giặc Tây Hạ không dám xâm
chiếm Đại Tống ta. Địch nguyên soái thật sự là trụ cột triều đình đó.”
Triệu Trinh dù chưa phong quan phẩm cho Bạch Ngọc Đường, nhưng hắn
cũng là do Hoàng Thượng khâm điểm ở Diệu Võ Lâu, đang nhậm chức ở Khai
Phong phủ. Hơn nữa, võ nghệ của Bạch Ngọc Đường ngang ngửa Triển Chiêu,
đám người Vương Triều đối với Bạch Ngọc Đường cũng kính trọng giống như
với Triển Chiêu, gọi hắn là Bạch đại nhân.
Hai người Mã Hán cùng Vương Triều không biết có phải bát tự không hợp
không mà thường xuyên thích tranh cãi. Lần này, Vương Triều khen ngợi Địch
Thanh, Mã Hán liền không đồng ý nói:
“Nếu không phải Bao đại nhân công chính vô tư, quyết trừ gian nịnh, Địch
nguyên soái làm sao có thể an tâm ở biên quan đánh giặc, chống lại Tây Hạ.”
Mặt thấy hai người này sắp lao vào tranh cãi, Bạch Ngọc Đường không
muốn lỗ tai mình chịu tội, bất đắc dĩ nói một câu.
“Hai người các ngươi nói đều đúng, Bao đại nhân an nội, Địch nguyên soái
trấn ngoại, hai người bọn họ thiếu một cũng không được.”
Hai người lúc này mới yên lại. Đúng lúc đi tới phủ thượng thư, không ngờ
lại nhìn thấy từ xa có một người đang đi tới.
Vương Triều Mã Hán nhìn nhau, nhanh chóng đi lên phía trước. Người tới
mặc một thân trang phục thư sinh, cầm quẻ càn trong tay, túi vải trắng đeo trên
người viết tám chữ lớn “Miễn phí xem mệnh, mong kết thiện duyên”. Nhìn
trang phục và đạo cụ liền biết là người dựa vào miệng kiếm cơm. Nhưng mà
đêm hôm khuya khoắt, lại không có người nào xung quanh, một thầy bói đi lang
thanh trên đường, khó tránh khiến người ta nghi ngờ.
“Thầy tướng số, muộn như vậy ngươi đang làm gì, muốn đi đâu.”
Người nọ bình tĩnh nhìn bọn họ đáp.
“Đến nơi cần đến, đi nơi cần đi. Ba vị quan gia, tối nay trời có dị tượng, sao
Văn Phúc cùng Võ Khúc gặp nhau, chính là điềm đại hung. Trong kinh thành
mấy ngày tới sẽ có đại biến. Rường cột nước nhà bị đổ, trụ cột quốc gia bị hủy.”
“Cái gì sao Văn Khúc Võ Khúc, đừng có ở đây yêu ngôn hoặc chúng.” Mã
Hán nghe xong giận dữ bước lên trách cứ.
“Lời thật khó nghe!” Người nọ lắc đầu, thở dài nói.
Bạch Ngọc Đường gọi Vương Mã hai người. “Kẻ này cuồng ngôn, không
cần để ý.” Sau đó liếc mắt nhìn hắn rồi bảo hắn rời đi.
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Đợi người nọ đi rồi, Bạch Ngọc Đường lại bảo Mã Hán lặng lẽ bám theo sau.
“Người này bộ dạng khả nghi, ngươi mau đi theo, nếu có gì khác thường
chúng ta tính toán tiếp.”
Một tháng qua, Bạch Ngọc Đường ở tại Khai Phong phủ cũng không phải
ngồi không, gặp chuyện không có được mười phần tư thế bộ đầu, cũng học
được sáu bảy phần công phu.
Mã Hán lĩnh mệnh, lặng lẽ đuổi theo người nọ đi.


 

T

rong thư phòng tại nội nha Khai Phong phủ, Bao đại nhân đang xem công

văn, Trương Long báo lại, Địch nguyên soái đến phủ. Bao đại nhân vui mừng,
vội buông công văn trong tay. Vừa bước ra vài bước đã gặp Địch Thanh đi tới.
“Bao đại nhân!” Địch Thanh chắp tay thi lễ với Bao đại nhân.
“Địch nguyên soái!” Bao đại nhân cũng hoàn lễ: “Đã lâu không gặp, Địch
nguyên soái vẫn cứng cỏi như trước.”
“Đã lâu không gặp, Bao đại nhân vẫn phong thái không đổi!”
Hai người hàn huyên một phen rồi nhìn nhau cười. Công Tôn Sách tiến lên
chào, Bao đại nhân cùng Địch Thanh liền ngồi xuống nói chuyện.
Hai người đã quen biết hơn năm năm. Bao đại nhân chủ văn, Địch Thanh
chủ võ. Hai người tuy làm việc trong hai lĩnh vực không liên quan, nhưng đều
trung thành tận tâm với Đại Tống, vì triều đình tẫn trách. Mà hai người đều là
người tính tình ngay thẳng, càng thêm quý mến nhân tài, nên quen biết không
lâu đã rất tâm đầu ý hợp.
“Địch nguyên soái, hiện giờ biên cảnh thế nào?”
“Tây Hạ Lang chủ dã tâm bừng bừng, nhiều lần xâm nhập vào biên quan
khiêu chiến. Mùa chăn thả gia súc sắp tới, qua không lâu nữa, sẽ tới mùa thu
hoạch ở bên cảnh. Nếu không phải thánh mệnh khó cãi, bổn nguyên soái quyết
không bỏ lại quân vụ, rời khỏi biên quan.” Nói tới chiến sự ở biên quan, Địch
Thanh khó tránh có chút bất đắc dĩ. Nay Tây Hạ như hổ rình mồi, hoàng đế lại
rảnh rỗi nghĩ ra chuyện tứ hôn, khiến hắn thật sự khó nghĩ.
“Thánh Thượng cảm động và nhớ nhung công lao nguyên soái bảo vệ xã tắc,
ban thưởng đại hôn, cũng là vì suy nghĩ cho nguyên soái.” Bao đại nhân tuy
trong lòng biết nguyên do, nhưng không thể nói thẳng ra, chỉ có thể an ủi như
vậy.
Địch Thanh thở dài, nói: “Cường địch chưa diệt, sao có thể lập gia đình?”
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Bao đại nhân lắc đầu, “Nguyên soái, cái gọi là tu thân tề gia, trị quốc bình
thiên hạ, đại trượng phu đối nhân xử thế, chỉ cần trong lòng có triều đình, cần gì
khư khư giữ cái cũ? Nguyên soái dù muốn ở lại biên quan, bảo vệ quốc gia,
cũng phải chiếu cố bản thân, thành gia lập nghiệp. Như vậy mới coi như hoàn
mỹ!”
Địch Thanh nghe Bao đại nhân nói như vậy, lúc này mới cảm thấy thoải mái
hơn một chút.
“Nghe Bao đại nhân nói, Địch Thanh đã hiểu ra! Xin nhận lời chỉ dạy!”
Bao đại nhân cười, “Địch nguyên soái sắp đại hôn, tất nhiên có rất nhiều
chuyện phiền phức cần làm, phải chuẩn bị cho tốt mới được.”
Địch Thanh gật đầu đứng dậy cáo từ.
Bạch Ngọc Đường cùng Vương Triều tuần đêm xong, lúc trở lại phủ nha đã
quá canh hai. Sau đó Mã Hán cũng trở về.
“Người kia có gì khác thường không?”
Mã Hán lắc đầu, “Không có, hắn tìm một gian khách điếm ở lại, thuộc hạ
chờ bên ngoài nửa canh giờ cũng không thấy hắn có hành động gì liền trở về.”
Bạch Ngọc Đường gật đầu, tuy rằng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng không
có việc gì vẫn tốt hơn có việc, có lẽ hắn quá mẫn cảm thôi. Vì thế cho bọn họ
lui xuống nghỉ ngơi, bản thân cũng trở về phòng đi ngủ.
Hôm sau, trời còn chưa sáng, Hiểu Vân đã tỉnh. Nhìn thời gian còn sớm liền
muốn ngủ tiếp, kết quả không hiểu sao trong đầu có cảm giác hoang mang rối
loạn, không có cách nào ngủ lại. Cuối cùng mở to mắt nằm trên giường tới tận
bình minh.
Lúc dậy rửa mặt, lại không cẩn thận đánh rơi chén súc miệng. Chén men sứ
rơi xuống đất liền vỡ nát. Tiểu Thúy không ngừng ồn ào vạn sự bình an. Hiểu
Vân có chút mờ mịt nhìn tay mình, rõ ràng đã cầm rồi, vì sao đánh rơi được? Từ
lúc sáng sớm đã tâm thần không yên, nhưng không biết lo lắng cái gì.
Sau đó nàng mới biết, đó chính là linh cảm.
“Tiểu thư, không tốt! Triển đại nhân bị thương.”
Lúc Tiểu Thúy xông vào trong phòng, ồn ào thở dốc, Hiểu Vân lại đánh rơi
một cái chén nữa. Nước nóng rơi xuống mu bàn tay, cũng không khiến nàng
cảm thấy đau, chỉ kinh ngạc nhìn Tiểu Thúy.
“Ngươi nói cái gì!”
“Triển đại nhân đã trở lại, ngài ấy bị thương, hơn nữa hình như rất nghiêm
trọng.”
Tiểu Thúy còn chưa nói xong, Hiểu Vân đã lao ra khỏi phòng chạy thẳng tới
chỗ ở của Triển Chiêu. Một đường chạy như điên, suy nghĩ lung tung, trong đầu
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toàn bộ là bóng dáng của Triển Chiêu, còn có một câu không ngừng lặp đi lặp
lại: Không sao, hắn nhất định không sao.

Chương 60
Cha Con Họ Mạnh

“T

riển đại nhân!”

Hiểu Vân một đường chạy vội, lúc tới chỗ Triển Chiêu đã thở dốc.
Trong phòng có nhiều người, Hiểu Vân không chú ý bọn họ là ai, vào phòng
trực tiếp chạy tới trước giường. Lúc này Công Tôn Sách đang bắt mạch cho
Triển Chiêu. Một tay đặt lên cổ tay trái của Triển Chiêu, một tay vuốt nhẹ chòm
râu, nhíu hai hàng lông mày, ngưng thần suy nghĩ cẩn thận.
Hiểu Vân không dám quấy rầy, chỉ đứng một bên nhìn.
Triển Chiêu nằm ở trên giường, hôn mê bất tỉnh. Hốc mắt đen quánh, môi
nhuốm xanh, trên mặt không còn chút máu, thoạt nhìn là bị trúng độc. Triển
Chiêu võ công cao như vậy, có thể hạ độc được hắn, khẳng định không dễ. Hơn
nữa, là ai có bản lĩnh như vậy, có thể hạ độc hắn? Trái tim Hiểu Vân co lại, đi
diệt phỉ sao lại biến thành như vậy trở về?
Vai của Hiểu Vân bị vỗ nhẹ vài cái, nàng quay đầu, phát hiện Bao đại nhân
cũng ở trong phòng, đang đứng ở một bên, cũng mang vẻ mặt lo lắng.
“Đại nhân.” Hiểu Vân nhìn Bao đại nhân, “Triển đại nhân hắn...”
“Hiểu Vân không cần quá mức lo lắng, có Công Tôn tiên sinh ở đây, Triển
hộ vệ sẽ không có việc gì.”
Đang nói, Công Tôn Sách đã bắt mạch xong.
“Cha...”
“Công Tôn tiên sinh, Triển hộ vệ như thế nào rồi?”
Công Tôn Sách lắc đầu, “Đại nhân, đệ tử vô năng. Độc trong người Triển hộ
vệ vô cùng bá đạo, nếu Triển hộ vệ không có nội lực thâm hậu, đóng lại huyệt
đạo, làm chậm tốc độ khuếch tán của độc tính, chỉ sợ đã sớm mất mạng. Mà
muốn giải độc này, trừ phi có giải dược của người hạ độc, nếu không...”
“Nếu không sẽ thế nào?” Bao đại nhân truy hỏi.
“Nếu không, chỉ sợ thiên hạ không ai có thể giải.”
Bao đại nhân không dám tin nhìn Công Tôn Sách, lại nhìn Triển Chiêu, run
giọng nói.
“Thật sự không thể giải?”
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Công Tôn Sách lắc đầu, quay đầu sang một bên: “Đệ tử hổ thẹn.”
Thì ra, chính tai nghe được Công Tôn Sách nói câu “đệ tử vô năng” chính là
cảm giác này. Rất đau, rất xót xa, rất bất đắc dĩ.
“Cha, Triển đại nhân sẽ không, sẽ không cứ vậy mà chết được, nhất định có
cách, nhất định đúng không?”
Hiểu Vân kéo ống tay áo của Công Tôn Sách, thấp giọng khẩn cầu hỏi. Triển
Chiêu hắn sẽ không cứ vậy chết đi, hắn không thể.
“Hiểu Vân...” Công Tôn Sách nắm tay Hiểu Vân, vô lực lắc đầu, trong lòng
chua xót vô hạn. Ông đọc thuộc hết y thuật trong thiên hạ, nghiên cứu thuật giải
độc, không cầu giải hết độc trong thiên hạ, chỉ cần cứu được người bên cạnh
mình là được, nhưng lúc này, cũng là lần đầu tiên ông thúc thủ vô sách.
Trong phòng, đột nhiên yên tĩnh. Hiểu Vân chỉ cảm thấy một trận chóng
mặt, chân giống như không còn chạm đất, ngay cả hít thở cũng trở nên khó
khăn. Túm chặt lấy ngực, cố gắng nén lại từng trận đau đớn đang dồn lên. Mơ
mơ màng màng nghe có tiếng người nói.
“Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh, Triển Chiêu không phải không thể cứu.”
Hiểu Vân ngẩng đầu, lúc này mới chú ý tới trong phòng còn có người khác.
Một già một trẻ, một nam một nữ. Người lớn tuổi râu tóc bạc trắng, sắc mặt lại
hồng nhuận, dáng người khỏe mạnh. Người còn lại dáng người yểu điệu, minh
diễm động lòng.
Bao đại nhân vui mừng nhìn vị lão nhân đầu bạc kia: “Mạnh lão tiên sinh có
diệu pháp gì sao?”
Hiểu Vân nhìn vị lão nhân khuôn mặt nghiêm túc kia ngẩn người. Mạnh lão
tiên sinh? Chẳng lẽ đó là sư phụ của Triển Chiêu, Mạnh Nhược Hư? Vậy nữ hài
tử kia, chính là Mạnh Xuân Ny. Nghĩ đến đây, Hiểu Vân mới vừa rồi còn rối
rắm không thôi, lập tức yên lòng trở lại. Nếu Mạnh Nhược Hư nói có thể cứu,
vậy là có thể cứu rồi.
“Cha, thật vậy sao?” Xuân Ny trông mong nhìn Mạnh Nhược Hư, cũng
mang vẻ mặt chờ mong.
Mạnh Nhược Hư cúi đầu nhìn nàng, vỗ vỗ tay nàng: “Lời cha nói sao lại
không thật.”
“Vậy xin Mạnh lão tiên sinh ra tay giúp đỡ.” Công Tôn Sách đứng dậy thi lễ
với Mạnh Nhược Hư.
Mạnh Nhược Hư gật đầu, “Triển Chiêu là ái đồ của lão hủ, lão hủ tất nhiên
sẽ không bỏ mặc. Sáu mươi năm công lực của lão hủ, nếu giúp Triển Chiêu bức
ra độc tố, không phải là không thể.”
“Nếu đã vậy, làm phiền Mạnh lão tiên sinh.” Bao đại nhân cảm kích nhìn
Mạnh Nhược Hư.
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“Không dám.” Mạnh Nhược Hư đáp ứng xong, mọi người liền ra khỏi
phòng.
Lúc Hiểu Vân thay mọi người đóng cửa, chợt bắt gặp ánh mắt mơ hồ có chút
suy tư của Mạnh Nhược Hư. Hiểu Vân sửng sốt, nhưng không dám nghĩ nhiều,
đóng cửa lại rồi chờ ở bên ngoài.
Trong phòng vô cùng im lặng, không có chút âm thanh. Trong sân viện cũng
rất im lặng, Hiểu Vân cùng Xuân Ny đứng ở hai bên. Hai người đều không nói
gì, chỉ nhìn chằm chằm cửa phòng. Bao đại nhân cùng Công Tôn Sách trở lại
nha môn trước, để lại hai người xa lạ với nhau, chỉ nhìn cửa phòng không nói
chuyện gì.
Nói là xa lạ cũng không hẳn. Ít nhất Hiểu Vân biết Mạnh Xuân Ny, trong
phim đã biết qua. Mà Xuân Ny chân thật trước mắt này, lại không giống với
hình tượng trong phim mà nàng biết.
Cô nương này thoạt nhìn khoảng mười bảy mười tám tuổi, diện mạo xinh
xắn, mặc dù mặc áo dày, cũng không khó nhận ra dáng người yểu điệu, rất có
phong tình của nữ nhi, nhưng không có khí chất điềm đạm thanh thuần đáng
yêu như tưởng tượng.
Hiểu Vân nhìn sơ qua Xuân Ny vài lần, rồi không để ý tới nàng nữa, ngẩn
người nhìn cửa phòng.
Nửa canh giờ thật quá dài, Hiểu Vân vẫn dựa vào cột trụ hành lang, duy trì
tư thế không đổi. Mãi tới khi cửa phòng trước mắt mở ra, Hiểu Vân mới động
đậy.
Xuân Ny cũng vậy, cứ đứng yên một chỗ.
Mạnh Nhược Hư xuất hiện ở cửa, sắc mặt không tốt lắm, có chút tái nhợt,
không hồng nhuận giống như vừa nãy. Trên trán phủ một lớp mồ hôi, khẽ dính
trên mái tóc bạc. Thân hình cũng không ổn, giống như nháy mắt già đi rất nhiều.
Xuân Ny vội tới gần đỡ Mạnh Nhược Hư: “Cha, cha sao rồi?”
Mạnh Nhược Hư suy yếu lắc đầu, “Chỉ hơi mệt một chút, không ngại.”
Xuân Ny gật đầu, “Vậy sư huynh thì sao?”
“Sư huynh ngươi không sao nữa rồi.” Mạnh Nhược Hư liếc mắt nhìn Hiểu
Vân, lúc này nàng mới tới gần.
“Mạnh lão tiên sinh vất vả, Hiểu Vân thay mặt Bao đại nhân cùng trên dưới
Khai Phong phủ đa tạ ơn cứu mạng của Mạnh lão tiên sinh với Triển đại nhân.”
Mạnh Nhược Hư lạnh nhạt khoát tay, “Đây là việc lão hủ cam tâm tình
nguyện, Công Tôn cô nương không cần cảm tạ.”
Hiểu Vân thấy ông nói như vậy, không nói gì thêm. Xuân Ny thấy thân thể
Mạnh Nhược Hư suy yếu, liền đề nghị dìu ông về nghỉ ngơi, lại bị Mạnh Nhược
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Hư cự tuyệt: “Ngươi đi xem sư huynh ngươi thế nào, hắn cũng cần được chăm
sóc, cha nằm một lát sẽ khỏe lại.”
Nói xong, đẩy tay Xuân Ny ra, gật đầu chào Hiểu Vân rồi đi vào căn phòng
bên cạnh phòng của Triển Chiêu.
Xuân Ny nhìn Mạnh Nhược Hư đi vào, đang muốn vào phòng Triển Chiêu,
lại quay lại nhìn Hiểu Vân.
“Công Tôn cô nương cũng vào thăm sư huynh ta chứ?”
Hiểu Vân nhìn nàng, khẽ lắc đầu: “Nếu Triển đại nhân đã vô sự, Hiểu Vân sẽ
đi báo tin tức tốt cho Bao đại nhân. Triển đại nhân còn cần Mạnh cô nương
chiếu cố nhiều hơn.”
Chắc là Xuân Ny không dự đoán được Hiểu Vân ngay cả cửa phòng cũng
không vào, có chút kinh ngạc, ngây người chốc lát mới gật đầu đi vào trong.
Hiểu Vân nhìn cửa phòng đóng lại trước mặt, trong lòng nổi lên một trận
chua chát, nhưng không cho phép mình nghĩ nhiều, xoay người rời khỏi.
“Vân nha đầu!” Mới bước ra khỏi sân mấy bước, đã gặp phải Bạch Ngọc
Đường, hắn đang vội vàng chạy tới.
“Ngũ Ca.”
Hiểu Vân ban đầu lúc gặp Bạch Ngọc Đường đã gọi thẳng tên hắn, sau đó
trải qua chuyện trên Hãm Không Đảo liền gọi hắn là Bạch Ngũ gia, có điều
cách gọi này không duy trì được lâu. Có một lần Bạch Ngọc Đường nổi giận,
nói hắn không chịu nổi Hiểu Vân trái một câu Bạch Ngũ gia, phải một câu Bạch
Ngũ gia, hắn nghe thấy cả người không được tự nhiên, mãnh liệt yêu cầu nàng
sửa lại cách gọi. Theo như hắn nói, cho dù gọi hắn là chuột bạch cũng thấy thoải
mái hơn Bạch Ngũ gia, lúc ấy Hiểu Vân thật sự gọi hắn là chuột bạch. Có điều,
cũng chỉ là đùa vui một chút thôi.
Bởi vì tính cách Bạch Ngọc Đường khá tùy ý, lúc ở cạnh cũng không cần cố
kỵ nhiều, so với người khác, Hiểu Vân vẫn thích ở cạnh hắn hơn. Bạch Ngọc
Đường sau khi ở lại Khai Phong phủ làm sai dịch, hai người thường xuyên gặp
nhau, dần dần quen thuộc hơn, không giữ lễ tiết quá nhiều nữa, dần dần trở
thành xưng hô như hiện tại.
“Nghe nói Triển Chiêu bị thương rất nghiêm trọng?” Bạch Ngọc Đường
ngăn Hiểu Vân lại hỏi.
“Đã không sao rồi.” Hiểu Vân thấp giọng đáp.
Bạch Ngọc Đường hồ nghi nhìn Hiểu Vân, “Ngươi sao lại rầu rĩ như vậy?”
Hiểu Vân ngẩng đầu, trừng mắt lườm Bạch Ngọc Đường. “Làm gì có?”
Bạch Ngọc Đường muốn nói là có, có điều thấy ánh mắt không tốt của nàng,
liền không nói thêm.
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“Ta đi nhìn hắn.” Nói xong liền đi vào trong viện.
Hiểu Vân vội giữ chặt tay áo hắn: “Đừng đi, trong phòng hắn có người.”
Bạch Ngọc Đường xoay người lại, tò mò hỏi “Ai?” Bao đại nhân cùng Công
Tôn Sách, còn có Trương Long Triệu Hổ Vương Triều Mã Hán đều đang ở nha
môn, còn có ai ở đây?
“Mạnh Xuân Ny, sư muội của Triển đại nhân, cũng là con gái của ân sư và
ân nhân cứu mạng của hắn.”
“Ồ!” Bạch Ngọc Đường bừng tỉnh đại ngộ, gật gật đầu. “Thì ra là thế!”
Hiểu Vân bị giọng điệu có chút khoa trương của hắn chọc cười, lườm hắn
một cái.
“Đã biết còn không tránh đi, chẳng lẽ ngươi muốn tới làm bóng đèn?”
Nói xong, bước vội bước vàng chạy lấy người, Bạch Ngọc Đường cũng vội
đi theo.
“Bóng đèn là cái gì vậy?” Bạch Ngọc Đường rất tò mò. Hắn phát hiện Hiểu
Vân thỉnh thoảng sẽ nói ra mấy từ cổ quái mà hắn không hiểu. Ở chung hơn
tháng, hắn đã có chút nghe mà không thể trách. Có điều, ngẫu nhiên khi có từ
mới xuất hiện, hắn vẫn vô cùng hiếu học không ngại học hỏi.
“Bóng đèn? Bóng đèn chính là tên đáng ghét cản trở người ta nói chuyện yêu
đương!” Nàng bởi vì không muốn làm bóng đèn, cho nên mặc dù muốn nhìn
hắn tận mắt, cũng phải nhịn lại.
“Bóng đèn có quan hệ gì tới việc cản trở người khác nói chuyện yêu
đương?”
Hiểu Vân liếc mắt nhìn người đi bên cạnh, cả giận nói: “Bạch Ngọc Đường,
ngươi nhàn rỗi lắm sao? Nếu trong nha môn không có việc gì, vậy ngươi đi tìm
con gián thối kia đi, hơn một tháng rồi vẫn không có tin tức gì. Hãm Không Đảo
các ngươi chỉ có năng lực như vậy thôi à?”
“Ấy, Vân nha đầu, ngươi hôm nay tức giận có chút lớn đó! Xảy ra chuyện gì
rồi?” Bạch Ngọc Đường đen mặt nhìn Hiểu Vân tò mò.
Hiểu Vân lườm hắn: “Ta gần đây hỏa vượng.”
“Thật sao?” Bạch Ngọc Đường cười.
Hiểu Vân không để ý đến hắn, “Ta đi bốc thuốc cho Triển đại nhân. Ngươi
đừng có đi theo.”
Nói xong liền bỏ đi, Bạch Ngọc Đường đứng từ xa nhìn bóng dáng nàng
biến mất, sau đó quay người đi về hướng khác.
“Mạnh Xuân Ny? Ta thật muốn tới xem thử thế nào.”
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