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H

iểu Vân cách quãng theo sau đoàn người Bao đại nhân đến quan dịch

thành Đăng Châu. Vốn định theo chân bọn họ vào trong trạm dịch, không ngờ
Trình Nguyên không biết vì sao có được tin tức, đã chờ ở cửa trạm dịch. Vì có
Trình Nguyên ở đây, Hiểu Vân không thể lộ diện, bèn chờ ở quán trà cạnh trạm
dịch một hồi lâu, mãi sau khi Trình Nguyên đi rồi, mới đi gặp Bao đại nhân, nói
với họ toàn bộ những chuyện đã xảy ra mấy ngày qua.
Bao đại nhân sau khi nghe hết chân tướng, suy tư một hồi, rồi lệnh cho Hiểu
Vân nhanh chóng trở lại quan xá, cẩn thận bảo vệ Đường Thực, hơn nữa, phải
giấu diếm bệnh tình của Đường Thực với bên ngoài, để Lý Khôn nghĩ gian kế
của hắn đã thành công, để bọn chúng thả lỏng đề phòng với Đường Thực. Hiểu
Vân sau khi nhận lệnh, vội vàng chạy về quan xá, cũng không kịp cùng Triển
Chiêu nói câu nào.
Hiểu Vân đi rồi, Bao đại nhân khẩn cấp sắp xếp công việc. Theo đó, Triển
Chiêu dẫn đầu, đem toàn bộ hạ nhân, nha dịch trong phủ thông phán rút ra, thay
thế bằng quan binh từ Khai Phong phủ theo đến, mặt khác, cho Công Tôn Sách
tìm những quan viên về hưu, sắp xếp gặp mặt. Cũng sắp xếp người tới giám thị
ngân hàng Tứ Hải và phủ tri châu. Kinh nghiệm nhiều năm xử án, khiến Bao đại
nhân cảm thấy: Trình Nguyên, Lý Khôn, và cả tiền giả, bên trong có thiên ti vạn
lũ liên hệ, nếu muốn tra ra manh mối những vụ án này, phải chuẩn bị mọi mặt,
đảm bảo vạn vô thất nhất.
Một ngày này vô cùng bận rộn. Triển Chiêu, Công Tôn Sách, Trương Long,
Triệu Hổ cùng Bao đại nhân và những người liên quan, bôn tẩu khắp nơi trong
thành Đăng Châu, bận rộn thực hiện mệnh lệnh của Bao đại nhân. Còn Hiểu
Vân phụ trách bảo vệ Đường Thực, ở trong quan xá thật ra lại rất nhàn hạ, việc
nàng cần làm, chính là chú ý động tĩnh của đám “chuột” không có hảo ý, không
để bọn chúng đi vào trong viện của Đường Thực là được.
Đêm hôm sau, Bạch Ngọc Đường đến thay Hiểu Vân, nàng mới về phòng
mình nghỉ ngơi. Ăn uống xong, hạ nhân trong quan xá đã chuẩn bị xong nước
ấm cho nàng tắm rửa. Bởi vì cánh tay bị thương, nàng tắm rửa lâu gấp đôi thời
gian so với bình thường. Nhưng cho dù nàng đã vô cùng cẩn thận, vẫn không
tránh khỏi động tới vết thương, vải trắng quấn trên tay nhanh chóng nhuộm
thành màu đỏ.
Tuy đã vào mùa xuân, nhưng nhiệt độ ban đêm vẫn tương đối thấp. Hiểu
Vân chỉ mặc một cái yếm cùng váy dài, đã lạnh tới nổi da gà, nhưng vết thương
www.vuilen.com

592

Tác Giả: Ma Nữ Không Biết Bay

DỮ QUÂN GIAI LÃO

này nhìn thế nào cũng biết là không ổn. Bởi vì có bôi thuốc mỡ, thuốc trị
thương cũng thuận lợi dính lên miệng vết thương, nhưng vải trắng, không biết
phải quấn thế nào. Nhìn vết thương cùng vải trắng trên tay, Hiểu Vân có chút
ấm ức. Bị thương thật phiền toái, nhất là bị thương trên tay, lại càng phiền toái.
Lúc nàng đang phiền não, ngoài phòng truyền tới tiếng gõ cửa. Cốc cốc cốc,
âm thanh vang lên trong đêm đen yên lặng, vô cùng rõ ràng. Hiểu Vân cả kinh,
theo phản xạ hỏi: “Ai?”
“Hiểu Vân, là ta.” Ngoài phòng truyền đến âm thanh trong trẻo của Triển
Chiêu.
Hiểu Vân vui vẻ, không chút suy nghĩ đứng dậy ra mở cửa, tay đụng tới then
cửa mới ý thức mình hiện giờ không thể gặp người khác, vì thế lại lùi về khoác
thêm một chiếc áo, rồi mới ra mở cửa.
“Triển đại ca.”
“Hiểu Vân...” Nhìn mái tóc dài của Hiểu Vân còn sũng nước, quần áo cũng
tùy tiện mặc lên người, ngay cả đai lưng cũng chưa thắt, toàn bộ cổ đều lộ ra
ngoài, xương quai xanh mượt mà, lấp ló dưới cổ áo có thể nhìn thấy được, rõ
ràng mới tắm xong, sững sờ một chút. Mỹ nữ vừa tắm xong, quả thật như hoa
sen mới nở, mềm mại ướt át, xinh đẹp vô hạn.
Hiểu Vân thấy hắn ngây người nhìn mình, không khỏi có chút khẩn trương,
không tự nhiên sửa sang lại vạt áo. “Vừa rồi ta đang tắm, cho nên...”
Triển Chiêu lúc này mới hồi phục tinh thần, xấu hổ gật đầu, “Vào trong nói
tiếp, chớ để cảm lạnh.”
“Ừ.” Hiểu Vân mở rộng cửa cho hắn tiến vào.
Triển Chiêu vào phòng, liền thấy mấy thứ trên bàn, vải nhiễm máu, chai
thuốc trị thương, bình thuốc mỡ, còn có vải sạch.
“Triển đại ca, sao huynh lại tới đây? Không bận sao?” Hiểu Vân thu mấy thứ
kia sang một góc bàn, muốn rót trà cho Triển Chiêu, kết quả phát hiện bình trà
trống không.
“Triển đại ca, huynh ngồi một lát, ta đi gọi người lấy nước.” Nói xong, để
ấm trà xuống muốn ra cửa, lại bị Triển Chiêu ngăn lại, từ trong tay nàng nhận
lại ấm trà, sau đó kéo nàng ngồi xuống. Bộ dáng này của nàng đi ra ngoài rất
không ổn.
“Hiểu Vân, không cần, mới vừa rồi đã uống trà ở chỗ Đường đại nhân rồi.
Đại nhân bảo ta tới thăm Đường đại nhân, cho nên tiện đường đến thăm nàng.”
“Ừ, nếu buổi chiều không vội, vậy ngồi thêm một lát.” Hiểu Vân ngồi bên
cạnh Triển Chiêu, nhìn hắn cười. Tuy rằng ban ngày mới gặp, nhưng nàng đối
với hắn luôn thấy nhìn bao nhiêu cũng không đủ. Hơn nữa, ban ngày nhiều
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người như vậy, trên cơ bản không thể nói chuyện riêng với hắn. Làm sao bằng
bây giờ, chỉ có hai người, không bị quấy rầy.
“Được.” Triển Chiêu cầm tay nàng, mỉm cười đáp. Sau đó lại thoáng nhìn
mấy thứ đồ trên bàn hỏi: “Thuốc trị thương đã đắp chưa? Vết thương có nghiêm
trọng không?”
Bị Triển Chiêu hỏi, Hiểu Vân không khỏi thở dài, “Đắp thuốc rồi, vết
thương không sao, nhưng mà băng bó không tiện lắm, một mình ta không làm
được.” Nói xong, chỉ chỉ vải trắng trên bàn, rất bất đắc dĩ: “Thứ này, một bàn
tay đúng là không dùng được.”
Triển Chiêu thấy nàng bĩu môi, vẻ mặt không có cách nào, liền khẽ nở nụ
cười: “Để ta làm.” Nói xong, nắm lấy tay nàng muốn kéo ống tay áo lên. Nhưng
nàng bị thương ở cánh tay, mà áo khoác của nàng tuy cổ tay áo đủ lớn, ống tay
áo lại nhỏ, không dễ vén lên. Nếu dùng sức, sẽ chạm tới vết thương.
Hiểu Vân thấy Triển Chiêu vừa cố sức vén ống tay áo lên, vừa cẩn thận để
không chạm tới vết thương, khiến nàng bị đau mấy lần, vẫn không thể thành
công, khẩn trương tới mức trán cũng đổ mồ hôi, trong lòng vừa thấy ngọt ngào,
vừa buồn cười, không tự chủ được bật cười.
Triển Chiêu giương mắt nhìn nàng, như giận như không: “Sao nàng còn
cười?”
“Ha ha, ta đang nghĩ, huynh sao mà đi mãi không qua được một vòng? Tay
áo này không vén lên được, trực tiếp đem áo khoác cởi ra không phải là bớt việc
sao.”
Hiểu Vân không nghĩ nhiều đã nói ra một câu như vậy, kết quả vừa nói dứt
lời, Triển Chiêu ngây người, vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng. Hiểu Vân lúc này mới
ý thức được mình vừa nói gì, thấy xấu hổ vô cùng, vội quay đầu sang một bên
không nhìn hắn, không tự giác cắn môi dưới, không biết nên nói tiếp thế nào.
Trong phòng rất im lặng, im lặng tới mức nghe được tiếng tim đập. Qua một
hồi lâu, Triển Chiêu mới chậm rãi đem ống tay áo đã cuốn lên một nửa buông
xuống. Hắng giọng, giấu đi xấu hổ nói: “Hiểu Vân nói phải, là ta... ngu dốt.”
Hiểu Vân tay đặt lên vạt áo, nhịn không được có chút run rẩy, không khỏi
thầm mắng mình: ở cổ đại mới hơn ba năm, đã trở nên cổ hủ giống như cổ nhân
rồi. Đừng nói bọn họ đã bái đường thành thân, có danh phận vợ chồng. Chẳng
qua là cởi áo khoác mà thôi, bên trong còn mặc đồ, cũng không phải cả người
trống trơn, không cần nhăn nhăn nhó nhó như vậy chứ, trước kia mặc áo hai dây
ra đường cũng có sao đâu. Nghĩ như vậy, liền hung hăng cởi áo xuống, xoay
người ngồi nghiêng trước mặt Triển Chiêu, lộ ra bả vai cùng cánh tay trái.
Cánh tay vốn trắng noãn, lại hiện lên một vết thương dữ tợn. Miệng vết
thương còn chưa kết vảy đỏ hồng. Thuốc mỡ cùng thuốc trị thương dính trên vết
thương đã kết thành khối, từng nốt từng nốt nổi cục như mụn cơm, có chỗ đã bị
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quần áo lau mất. Triển Chiêu nhìn thấy mà đau lòng, tất nhiên không có tâm
trạng xao động khẩn trương như vừa rồi nữa. Lấy thuốc trị thương cùng vải
sạch, tỉ mỉ, cẩn thận đắp lại cho nàng rồi băng bó. Động tác mềm nhẹ, không hề
khiến Hiểu Vân có cảm giác đau đớn.
Hiểu Vân quay đầu nhìn Triển Chiêu, thấy hắn hết sức chuyên chú, trong
lòng dâng lên một dòng nước ấm. Dòng nước ấm kia, chậm rãi, chảy vào trái
tim, rồi lan tỏa ra toàn bộ thân thể, khiến nàng cảm thấy thật thỏa mãn. Ý cười
ấm áp không nhịn được hiện lên khóe miệng. Cảm giác được che chở khiến
nàng hạnh phúc như muốn bay lên. Hiểu Vân thở dài một tiếng, thấp giọng nỉ
non: “Triển đại ca, chúng ta làm vợ chồng nhé?”
Triển Chiêu đang thắt băng vải, không khỏi run lên, ngẩng đầu nhìn Hiểu
Vân, vẻ mặt chấn kinh. Lúc này đây, Hiểu Vân không né tránh, mà yên lặng
nhìn ánh mắt hắn, thâm tình, ôn nhu, kiên định, mang theo tình yêu nồng nàn.
Ba năm trước đây chưa thể hoàn thành, đêm động phòng hoa chúc nàng vẫn còn
thiếu hắn.
Triển Chiêu không nói lời nào, chỉ nhìn nàng, vẫn không nhúc nhích, giống
như chưa kịp phản ứng trước những lời nàng vừa nói.
Hiểu Vân thấy hắn không phản ứng, không khỏi có chút buồn nản. Chẳng lẽ
bản thân không có lực hấp dẫn với hắn sao? Tình trạng “ngực sữa nửa lộ” như
vậy, nói với hắn những lời đó, hắn vậy mà chỉ ngây ngốc nhìn mình, một câu
cũng không nói, một chút phản ứng cũng không có. Chẳng lẽ mình nói quá mịt
mờ, hắn không hiểu được? Nhưng nhìn vẻ mặt khiếp sợ của hắn, hẳn là hiểu
được ý nàng mà. Hay là, thật sự mình không có đủ sức quyến rũ...
Hiểu Vân chép miệng miệng, ai oán thở dài, vừa định nói: “Không muốn thì
thôi vậy.” Chợt thấy Triển Chiêu đúng lúc này đứng lên, không nói một tiếng
xoay người đi ra ngoài. Hiểu Vân không biết hắn có chuyện gì, trong lòng
hoảng hốt, vội vàng đứng lên. “Triển đại ca?!”
Triển Chiêu đi tới cửa, tay đưa lên cài then cửa. Hiểu Vân thấy vậy, mặt đỏ
bừng lên. Hắn hắn hắn, hắn đây là...
Triển Chiêu quay người lại, chậm rãi đi về phía nàng. Một bước, hai bước,
ba bước, bốn bước. Phòng không lớn, chân hắn lại dài như vậy, cho dù đi chậm,
cũng rất nhanh đã đứng lại trước mặt nàng.
Áo khoác đã cởi một nửa trên người Hiểu Vân, bởi vì vừa rồi cử động, đã từ
trên vai nàng rơi xuống đất. Phần lớn da thịt lộ ra trong không khí, khiến nàng
không khỏi rùng mình. Triển Chiêu thấy vậy, xoay người nhặt áo khoác của
nàng lên, khoác lên người nàng. Đôi tay rộng lớn, mang theo nhiệt độ, nhẹ
nhàng chạm trên vai nàng, khiến nàng chợt cảm thấy lo lắng.
“Vân Nhi...”
Hắn, gần trong gang tấc, gần đến mức có thể ngửi được mùi hương trên
người hắn, thản nhiên, tươi mát, giống như hương cỏ xanh sau cơn mưa; mà ánh
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mắt hắn, mang theo nhiệt độ ấm áp, chiếu trên người nàng, giống như nắng ấm
ngày xuân; giọng nói của hắn, giống như hoa đào đã ủ năm xưa, nhu hòa, lưu
luyến, bay qua tai nàng, ôn nhu quẩn quanh bên nàng. Nàng say trong nhu tình
của hắn, cơ hồ nghĩ đây là cảnh trong mơ. Chỉ có tim không ngừng xao động,
đang nhắc nhở nàng, đây là sự thật.
“Triển đại ca...” Hiểu Vân gần như si mê nhìn ánh mắt Triển Chiêu, đôi mắt
thâm sâu ấy, lúc này đây, dưới ánh nến mờ nhạt, càng thêm đen láy, giống như
hồ sâu không thấy đáy. Mà nàng cứ như vậy hãm sâu trong đó, không thể tự
kiềm chế.
“Vân Nhi, tối nay, ta muốn nàng thật sự trở thành thê tử của ta, là nữ nhân
độc nhất vô nhị của ta.”

Chương 117
Trở Thành Quyến Thuộc

M

ột câu dịu dàng mà kiên định, nhẹ nhàng truyền vào trong tai. Hiểu Vân

cảm thấy một câu nói kia, giọng nói kia, tựa như một cục đá, ném xuống hồ
nước trong tim nàng, tạo nên từng gợn sóng, nhộn nhạo, choáng váng.
“Được.” Nhìn Triển Chiêu trước mặt, là nam tử mình yêu, ngoại trừ từ này,
Hiểu Vân không biết còn có thể nói gì.
Đôi mắt đen láy kia càng ngày càng gần, chậm rãi hạ rèm mi, nhắm lại hai
mắt. Hôn môi, mang theo hơi thở ấm áp, dừng trên trán trên mi, trên khóe mắt,
hai má, trên mũi nàng. Mềm mại, nóng hổi, mềm nhẹ như lông chim, lại trêu
chọc, khiến trong lòng nàng giống như mọc thêm hai cánh bướm, không ngừng
xôn xao, muốn bay muốn múa.
“Triển đại ca...” Khẽ mở đôi môi, một tiếng thở dài vang lên, gọi đến cánh
môi dịu dàng như cánh hoa, hái lấy ấm áp của nàng, để lại nhiệt độ cùng khí tức
của hắn.
Nến trong phòng lay động, in lên cửa sổ hai bóng hình. Một đôi tình nhân
đang ôm lấy nhau, cùng nhau tâm sự, cùng nhau ân ái.
...
Trăng treo trên cao, ngoài cửa sổ đêm lạnh như nước. Mà trong phòng, bên
trong màn trướng, hai người liếc mắt đưa tình, lẳng lặng đối diện, hòa thuận vui
vẻ.
Triển Chiêu nắm tay Hiểu Vân, mười ngón giao hòa. Ánh nến mờ nhạt
xuyên qua màn trướng chiếu vào tạo nên vài vệt sáng. Thiên hạ trước mắt,
khuôn mặt tinh xảo, lộ ra vẻ dịu dàng cùng thẹn thùng, hai gò má ửng hồng, còn
có đôi môi đỏ sẫm ướt át, so với ngày thường lại thêm vài phần mềm mại đáng
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yêu, mái tóc hỗn độn phủ trên vai, trên gối, dây dưa cùng một chỗ với mái tóc
của hắn, không phân biệt được của ai.
Kết tóc cùng giường, ân ái không rời. Hạnh phúc như vậy, khiến hắn thỏa
mãn muốn thở dài.
“Vân Nhi...”
“Vâng?” Hiểu Vân vùi đầu vào cần cổ hắn, nhẹ nhàng cọ xát. Sợi tóc mềm
mại, hơi thở ấm áp, da thịt nõn nà, lướt qua cổ và ngực của hắn, làm con tim
hắn lại ngứa ngáy một trận, vội lấy tay đè lại đầu nàng, không cho nàng tác
quái. Tình triều mới qua không lâu, dự vị vẫn còn, khát vọng rất dễ dàng bị
châm ngòi. Mà Hiểu Vân mới trải qua việc này lần đầu, không thích hợp lại ân
ái lần nữa. Triển Chiêu nhắm mắt lại, thở dốc mấy phen, mới khiến cỗ lửa nóng
mới dấy lên trong cơ thể đè ép xuống.
“...”
“Làm sao vậy?” Hiểu Vân thấy hắn không nói lời nào, ngẩng đầu lên nhìn
hắn.
Triển Chiêu hơi cúi đầu, nhìn Hiểu Vân, tay vỗ về mái tóc nàng, rồi chuyển
qua hai má, da thịt của nàng có chút lạnh lẽo, giống như một khối ngọc quý, xúc
cảm mềm mịn, khiến hắn yêu thích không muốn buông tay. Thật không muốn
rời đi, để nàng lại một mình.
“Đã lâu rồi, ta phải đi thôi. Chỗ Bao đại nhân...”
Thấy Triển Chiêu lại nhíu mày, Hiểu Vân nhẹ nhàng nở nụ cười, tay vuốt
mày hắn nói: “Ừ, ta biết mà. Huynh đi đi.”
“...”
Thấy Triển Chiêu không nói gì, Hiểu Vân cười từ trong lòng hắn tránh ra,
đẩy hắn, thúc giục hắn đứng dậy. “Huynh mau đi, ta ngủ một mình quen rồi,
nếu huynh ở đây, ta không ngủ nổi.”
“Vân Nhi...” Thấy Hiểu Vân như vậy, Triển Chiêu càng cảm thấy trong lòng
khó chịu, tâm tư của nàng, hắn làm sao không biết. Muốn nói gì đó, nhưng há
mồm lại không biết nói cái gì cho phải, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng, xốc
chăn đứng dậy, đưa lưng về phía nàng mặc quần áo.
Tuy rằng hai người đã có da thịt chi thân, nhưng Hiểu Vân vẫn chỉ dám đem
tầm mắt dừng lại trên bờ vai của hắn. Bờ vai có chút gầy gò, lại khiến nàng cảm
thấy thật rộng lớn, rất an toàn.
Triển Chiêu lưu loát mặc quần áo, buộc tóc, nhanh chóng sửa soạn thỏa
đáng. Xoay người, thấy Hiểu Vân ôm chăn, tay phải gối đầu, bả vai cùng tay
trái lộ ra khỏi chăn, tóc dài thả sau người, cười khanh khách nhìn mình. Thật là
một bức mỹ nhân trên giường, cho dù trên tay quấn vải trắng, không chút ảnh
hưởng tới phong tình, ngược lại càng khiến người ta thương mến.
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Triển Chiêu cúi người xuống, đem cánh tay nàng nhét vào trong chăn, kéo
chăn cẩn thận lên tới tận cổ: “Thân mình lạnh như vậy mà không đắp chăn, cẩn
thận lạnh.”
Được Triển Chiêu che chở, khiến ý cười trên mặt Hiểu Vân càng đậm. Nhìn
hắn không chuyển mắt, nhu thuận gật đầu: “Ừ, ta đã biết.”
Triển Chiêu nhìn nàng, trong ánh mắt lộ ra vẻ sủng nịnh. Đưa tay vén tóc
nàng tới sau tai, lại hôn một cái trên chóp mũi nàng, rồi mới đứng dậy: “Ta đi
đây.”
“Ừ.” Hiểu Vân gật đầu, Triển Chiêu lúc này mới xoay người đi ra ngoài.
Nhưng tới cạnh cửa, lại nhịn không được dừng lại quay đầu nhìn nàng. Hiểu
Vân thấy vẻ mặt lưu luyến không rời của hắn, trong lòng ngọt ngào như mật,
ngoài miệng lại thúc giục: “Sao huynh còn chưa đi?”
Triển Chiêu liếc mắt thật sâu nhìn Hiểu Vân, lúc này mới xoay người mở
cửa rời đi.
Nhìn Triển Chiêu biến mất sau cánh cửa, Hiểu Vân nhịn không được thở dài
một tiếng. Nằm ngửa trên giường, nhìn màn trướng trên đỉnh đầu. Tuy rằng
trong lòng ngọt ngào, nhưng cũng có mất mát tiếc nuối. Nếu có thể đồng giường
cộng chẩm, ôm nhau mà ngủ cho tới sáng, không phải rất tốt sao? Có điều, thời
điểm này, tình cảnh này, có thể ôn tồn như vậy, đã đủ rồi.
Hắn có việc cần làm, có trách nhiệm của hắn. Tâm của hắn, rất rộng rất lớn,
rất sâu rất dài. Chứa giang sơn xã tắc, lê dân dân chúng, chứa thân nhân bạn bè,
đạo nghĩa giang hồ. Triển Chiêu không phải là Triển Chiêu của một mình nàng.
Trước kia không phải, hiện tại không phải, tương lai cũng không phải. Nàng
hiểu, mà cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng muốn độc chiếm hắn. Nếu hắn
thật sự trở thành Triển Chiêu của một mình nàng, hắn vẫn còn là Triển Chiêu
sao?
Nàng đã là thê tử của hắn, đã có tấm lòng của hắn, có thâm tình của hắn, còn
cần gì hơn nữa? Có thể làm bạn của hắn, có được sự dịu dàng của hắn, nàng
thấy đã đủ rồi.
Chuyện vừa rồi, trong đầu nàng vẫn rất rõ ràng. Mỗi một động tác, mỗi một
lần va chạm, mỗi một chút cảm giác, đều ôn nhu mà lưu luyến. Cẩn thận chăm
sóc như vậy, giống như đối xử với bảo vật vậy.
Hắn khẽ hôn, như gió xuân thổi qua bờ mi, hai má nàng, cuối cùng dừng lại
trên môi nàng; bàn tay to lớn của hắn, khẽ vuốt qua lỗ tai, cổ, xương quai xanh
cùng bả vai, dừng lại trên lưng nàng. Môi hắn, lưu luyến trên vết sẹo, vết sẹo ba
năm trước đây, nay đã mờ nhạt đi nhiều, chỉ còn lại một dấu vết mỏng manh
như một con rết nhỏ. Nàng biết, đó là thương cảm cùng không đành của hắn
dành cho nàng.
Lần đầu kết hợp, không thể tránh khỏi khiến nàng cảm thấy đau đớn. Nhưng
nước mắt của nàng, không phải đau vì cảm giác lần đầu bị chiếm giữ, mà vì
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cảm xúc cuối cùng cũng đi tới thời khắc này. Trải qua mưa gió cùng bao sóng
gió, cuối cùng cũng đến được với nhau. Nhưng nước mắt hạnh phúc của nàng,
lại khiến Triển Chiêu hiểu lầm hắn khiến nàng đau, trong nhất thời tay chân
hoảng hốt, không biết làm sao cho phải. Chỉ biết dùng lời nói mềm mại nhỏ nhẹ
an ủi nàng, xin lỗi nàng. Hắn một bên thở dốc ẩn nhẫn, một bên hôn lên gương
mặt đẫm nước mắt của nàng, lại vừa phải an ủi nàng, tay chân luống cuống,
hiện tại nhớ đến, nàng vẫn nhịn không được muốn cười. Triển Chiêu như vậy,
thật sự là đáng yêu.
Nghĩ đến đây, khóe miệng Hiểu Vân càng dương cao, cười đến nỗi mắt cong
lên như hai vầng trăng khuyết. Giờ khắc này, nàng rốt cục cũng hiểu được cái gì
gọi là: đau, cũng sung sướng. Hắn tìm mọi cách trìu mến nàng, cẩn thận che chở
nàng, nàng đều biết, một chút đau kia có là gì? Làm nữ nhân của hắn, nàng rất
vui vẻ. Huống chi, lần đầu tiên luôn khó tránh khỏi, sau này sẽ không đau như
vậy nữa. Khẳng định có thể “nước lửa, cùng hóa mây mưa”!
Vừa ý thức được ý nghĩ của mình, Hiểu Vân vội lắc đầu, đem mấy từ trong
đầu quăng ra ngoài. Trong lòng thầm mắng: Đinh Hiểu Vân, ngươi là tên sắc
nữ, suy nghĩ không đâu! Còn không mau làm chuyện chính, ngủ ngủ, nhanh ngủ
đi.
Có lẽ vì thật sự mệt mỏi, nhắm mắt lại một lát, Hiểu Vân đã ngủ mất, mà
khóe miệng, còn mang theo ý cười.

Chương 118
Tâm Sự Của Nữ Nhi

T

ừ Khiêm đã chết, Từ Khiêm chân thành nhiệt tình, đã về hưu vẫn không

quên phát huy nhiệt tình vì dân đã chết.
Ngày thứ ba Bao đại nhân đến Đăng Châu, Công Tôn Sách còn chưa kịp đi
tìm Từ Khiêm, nha môn bên kia đã truyền tới tin Từ Khiêm qua đời, nói đêm
qua Từ Khiêm vô cớ chết bất đắc kỳ tử, lúc này xác chết đã được đưa tới châu
nha. Tin tức này thật sự đến quá bất ngờ, không thể nghi ngờ là sét đánh ngang
trời, chấn kinh mọi người. Một người hai ngày trước còn kiện khang khỏe
mạnh, tại sao lại đột nhiên qua đời? Hơn nữa, lại chết đúng vào thời khắc mấu
chốt này.
Sau khi nhận được tin tức, Công Tôn Sách tới châu nha khám nghiệm tử thi,
mà kết quả đúng như mọi người dự đoán: Từ Khiêm trúng độc mà chết. Tuy
rằng trên cơ thể Từ Khiêm không thấy có ngoại thương, cũng không nhìn ra dấu
hiệu trúng độc, nhưng vẫn không thể lừa được Công Tôn Sách. Có điều, tuy
Công Tôn Sách tra ra việc này, nhưng trước mặt Trình Nguyên vẫn ra vẻ không
biết, nói Từ Khiêm là chết trong lúc ngủ.
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“Vô ảnh tán, lại là vô ảnh tán?” Bao đại nhân nghe Công Tôn Sách tường
thuật xong, vẻ mặt trầm trọng. Một là Đường Thực, một là Từ Khiêm, mới chỉ
hai ngày, đã có hai người trúng vô ảnh tán. Đường Thực xem như may mắn, có
Hiểu Vân bên cạnh, đúng lúc cấp bách cứu trở về, nhưng Từ Khiêm cứ vậy mà
chết oan.
“Độc này không sắc không vị, sau khi trúng độc khó tra ra bệnh trạng, nếu
không sớm điều tra ra người hạ độc, chỉ sợ sẽ có thêm nhiều người bị hại.” Bao
đại nhân vô cùng đau đớn.
“Đại nhân yên tâm, Triển hộ vệ đã bắt tay điều tra, tin là sẽ nhanh chóng có
tin tức.” Công Tôn Sách an ủi.
“Ừ.” Bao đại nhân gật đầu nói.
Công Tôn Sách thấy Bao đại nhân vẫn cau mày, trong lòng biết đại nhân đối
với chuyện này vô cùng lo lắng, nhưng không biết làm sao khuyên giải, chỉ biết
thở dài. Dù sao, độc này không đơn giản, sao có thể không lo lắng được! Đây là
cấm dược trong cung, sao có thể lưu lạc tới dân gian? Hơn nữa là cấm dược của
tiền triều! Ở thành Đăng Châu nhỏ bé này, xuất hiện một thứ không thể xuất
hiện, là chuyện rất khó lường.
Hai người đang yên tĩnh không nói lời nào, ngoài phòng truyền tới tiếng
người đi lại, sau đó có người gõ cửa tiến vào, là Bạch Ngọc Đường.
“Đại nhân, Công Tôn tiên sinh.”
“Bạch hộ vệ, ngươi đã đến rồi.”
“Vâng, đại nhân, Công Tôn tiên sinh, nhân thủ đã sắp xếp xong, lúc nào
cũng có thể xuất phát.”
“Tốt, nếu đã vậy, lập tức xuất phát đi.” Bao đại nhân nghe xong gật đầu, ba
người ra cửa.
Trải qua mấy ngày nghiêm mật điều tra, Bao đại nhân biết được phía tây
ngoại ô Đăng Châu có một xưởng luyện kim, là nơi sửa chữa chế tạo nông cụ.
Xưởng luyện kim này nằm ở vị trí hẻo lánh, ngoại trừ công nhân cùng quản sự
trong xưởng, không cho người ngoài ra vào. Hơn nữa, ngày thường cũng không
có quan phủ tới giám thị, thuộc loại việc “không ai quản lý”. Bất luận là quy
định hay vị trí, xưởng luyện kim này đều có đủ điều kiện đúc tiền giả. Bởi vậy,
Bao đại nhân quyết định tới đó kiểm tra.
Bạch Ngọc Đường dẫn một đội quan binh, tới xưởng luyện kim trước, Công
Tôn Sách gọi Trình Nguyên, cùng Bao đại nhân đi sau. Nhưng mà, đợi Bao đại
nhân đi vào trong xưởng, nơi đó đã không còn một bóng người, chỉ để lại một
đống hỗn độn. Nồi hơi lật úp, dụng cụ phân tán khắp nơi, còn có vết máu. Bạch
Ngọc Đường phát hiện hiện trường có để lại cả khuôn đúc tiền giả.
“Trình đại nhân, đây là có chuyện gì?” Bao đại nhân trầm mặt, lớn tiếng hỏi
Trình Nguyên.
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“Chuyện này, này, này...” Trình Nguyên đối với cảnh tượng trước mắt, cả
kinh trợn mắt há mồm, đối với nghi vấn của Bao đại nhân, lại không hiểu gì:
“Chuyện này... hạ quan cũng không biết đây là có chuyện gì!”
“Ngươi, thật không hiểu?” Bao đại nhân thẳng tắp nhìn Trình Nguyên hỏi.
Trình Nguyên cuống quít quỳ xuống, “Hạ quan, hạ quan đối việc này thật sự
hoàn toàn không biết gì cả, xin Bao đại nhân minh tra.”
Bao đại nhân nhìn hắn, cũng không nói gì thêm, giao lại cho Trương Long,
Triệu Hổ mang theo vài tên quan binh tiếp tục điều tra xung quanh, rồi dẫn
những người còn lại theo đường cũ trở lại châu nha. Trên đường về, vừa vặn
gặp đám người Đường Thực cùng Triển Chiêu, đem theo Chu Cương cũng đang
trở lại châu nha.
Thì ra, sau khi Bao đại nhân ra ngoài, một người cũng giống như Từ Khiêm
là quan về hưu tên Đỗ Vĩ báo tin, nói đã tìm ra địa điểm mới nơi Trình Nguyên
tư giấu lương thực. Lúc ấy Bao đại nhân mới ra cửa chưa bao lâu, mọi người sợ
lỡ mất cơ hội, sau khi thương lượng, liền để Đường Thực dẫn theo Triển Chiêu
cùng Hiểu Vân chạy tới nơi Đỗ Vĩ chỉ.
Đi chuyến này quả thật tra được một lượng lương thực lớn. Không chỉ có
thế, còn vừa vặn bắt được Chu Cương nhận được tin tức tìm tới muốn ngăn cản.
Đối với một nhà lương thực không rõ lai lịch, Chu Cương á khẩu không trả lời
được, cuối cùng không tìm ra cớ gì để từ chối.
Hai nhóm nhân mã gặp nhau, liền cùng nhau về châu nha. Chỉ khiến mọi
người khó hiểu là, Bao đại nhân không truy cứu trách nhiệm của Trình Nguyên,
mà chỉ bắt giữ Chu Cương, lại để Trình Nguyên phụ trách trông coi. Điều này
khiến Đường Thực không thể lý giải.
“Ân sư, nay chứng cớ Trình Nguyên lấy lý do bất chính cưỡng đoạt lương
thảo của dân, tàng trữ phi pháp vô cùng xác thực, vì sao không bắt giam hắn?”
Đối mặt với nghi vấn của Đường Thực, Bao đại nhân chỉ cười bí hiểm, sau
đó nhìn đám người Công Tôn Sách cùng Bạch Ngọc Đường, thấy bọn họ cũng
mang vẻ mặt khó hiểu nhìn mình, lắc đầu hỏi: “Các ngươi đi theo bản phủ đã
nhiều năm, nhất là Công Tôn Tiên Sinh, có thể nói là “đa mưu túc trí”, ý định
của bản phủ, chẳng lẽ cũng đoán không ra sao?”
Công Tôn Sách vuốt chòm râu, suy nghĩ rồi hiểu ra, cười một hồi mới nói:
“Hành động này của đại nhân, có hai mục đích, thứ nhất là muốn từ Trình
Nguyên điều tra ra Lý Khôn, thứ hai là không cần lãng phí nhân lực, vẫn có thể
bảo vệ Chu Cương an toàn.”
“Bảo vệ?” Nghe Công Tôn Sách nói như vậy, có vài người vẫn chưa hiểu, vẻ
mặt mê man nhìn Công Tôn Sách. Hiểu Vân ở một bên nở nụ cười, nghĩ:
Đường Thực này, không thông minh như nàng nghĩ.
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“Chu Cương hiện tại chính là nhân chứng quan trọng, lời khai của hắn có thể
gây bất lợi với nhiều người, rất có khả năng sẽ bị ám sát diệt khẩu. Nhưng nếu
giao Chu Cương cho Trình Nguyên trông coi, sẽ không có vấn đề gì.”
Nghe Hiểu Vân nói xong, Đường Thực mới bừng tỉnh đại ngộ, hô lớn đúng
là diệu kế. “Có thể ở bên cạnh ân sư, học tập quan sát, còn hơn mười năm đọc
sách. Đệ tử thụ giáo!” Dứt lời, Đường Thực thu lại biểu tình kỳ lạ ôm quyền vái
Bao đại nhân.
Từ lúc Trình Nguyên rời khỏi châu nha, Triển Chiêu vẫn âm thầm đi theo.
Trình Nguyên về tới nhà, sau đó rất nhanh lại ra ngoài, tới thẳng phủ đệ của Lý
Khôn. Trình Nguyên sau khi vào Lý phủ, Triển Chiêu cũng nhảy qua tường,
lặng lẽ đột nhập. Nhưng mà, hắn sắp tới chỗ Trình Nguyên gặp Lý Khôn, lại bị
một người ngăn cản.
Người kia, cầm trong tay một thanh đại đao, hai tay ôm ngực, đứng thẳng tắp
trên mái nhà, ngăn chặn đường đi của Triển Chiêu. Một thân màu đen, ngay cả
khăn quấn trên đầu cũng thuần màu đen. Mặt không chút thay đổi, mắt như hàn
băng, thẳng tắp nhìn chằm chằm Triển Chiêu, một thân sát khí, khiến người ta
không rét mà run.
“Nam hiệp Triển Chiêu.”
“Đúng là tại hạ.” Triển Chiêu đứng cách hắn vài bước, thong dong đáp.
“Nơi này không phải chỗ các hạ nên đến, các hạ mời trở về.” Biểu tình của
người nọ, thật giống bị đóng băng, lúc nói chuyện, ngay cả khóe mắt cũng
không động.
“Nơi hậu nhân của Nghiêm Ba Đao có thể tới, vì sao Triển Chiêu không
thể?” Triển Chiêu nhìn hắn mỉm cười.
Người nọ giống như không đoán được Triển Chiêu biết thân phận của hắn,
ngừng lại một chút mới nói: “Nếu các hạ cố ý muốn vào, trước hết phải hỏi qua
đao trên tay ta.”
“Nghiêm gia ở Liêu Đông tạo phúc cho quê nhà, rất có tiếng tăm, ngươi là
hậu nhân Nghiêm gia, vì sao lại trợ Trụ vi ngược, bán mạng cho người như Lý
Khôn? Đây thật sự là làm nhục thanh danh của Nghiêm gia.” Sau khi tra ra
Nghiêm Đông là hậu nhân của Nghiêm Ba Đao, Triển Chiêu đối với người này
đặc biệt lưu tâm, hắn biết người này làm Hiểu Vân bị thương, cũng biết hắn vì
Lý Khôn làm không ít chuyện xấu. Nhưng mà, hắn vẫn cảm thấy, hậu nhân của
Nghiêm Ba Đao, sẽ không làm ra chuyện không có thiên lý, giúp người làm ác.
Lúc này, biểu tình của Nghiêm Đông biến hóa vi diệu, không còn lạnh băng
như trước nữa, ánh mắt hắn nhìn Triển Chiêu, mang theo lửa giận, mà lửa giận
này, chính là vì Triển Chiêu.
“Nghiêm Đông ta làm việc, tuyệt không bôi nhọ gia phong, về việc này,
ngày sau ta tất sẽ cho người trong thiên hạ một công đạo. Hôm nay, mời các hạ
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về trước. Nghiêm mỗ luôn kính trọng các hạ, không muốn làm kẻ địch của các
hạ. Nhưng mà, nếu các hạ cố ý muốn xông vào, chớ trách Nghiêm mỗ không
lưu tình.”
Triển Chiêu thấy vậy biết không thể thuận lợi tiếp cận Trình Nguyên cùng
Lý Khôn, không dây dưa nữa, xoay người rời đi. Trước khi đi, hắn còn thâm ý
đưa mắt nhìn Nghiêm Đông. Nghiêm Đông, Triển mỗ tin ngươi một lần, ngày
sau nếu ngươi không thể đưa ra lý do hợp lý, Triển mỗ tất sẽ không tha cho
ngươi.
Hiểu Vân vừa từ phòng đi ra, thấy Đinh Nguyệt Hoa một mình ngồi trong
sân, than thở ngắm một đóa hoa, một bộ ai oán, vì thế tiến lên bắt chuyện.
“Nguyệt Hoa, đóa hoa đẹp như vậy, bị ngươi chà đạp thật đáng tiếc.”
Đinh Nguyệt Hoa ngẩng đầu nhìn Hiểu Vân, sau đó lại cúi đầu, nhìn đài hoa
đã trụi lủi, thở dài bất đắc dĩ nói: “Hoa dù đẹp, nếu không có ai thưởng thức,
thật là uổng phí. Bị ta hái cũng vậy thôi.”
Nghe khẩu khí rất giống oán phụ của Đinh Nguyệt Hoa, Hiểu Vân không cần
nghĩ cũng biết, phiền não của nàng khẳng định là vì Bạch Ngọc Đường: “Ngũ
ca lại làm gì ngươi?”
Đinh Nguyệt Hoa ngẩng đầu nhìn Hiểu Vân, vẻ mặt “Rõ ràng như vậy sao?”.
Hiểu Vân cười cười: “Thiếu nữ hoài xuân, ngươi trừ bỏ Ngũ ca, còn có chuyện
gì có thể phiền lòng nữa chứ.”
“Ôi... Tiểu Ngũ ca không cho ta đi cùng hắn. Hiểu Vân, ngươi nói ta có phải
không đủ xinh đẹp không, vì sao Tiểu Ngũ ca không thích ta?” Hai ngày trước,
Hiểu Vân sau khi khôi phục nữ trang, Đinh Nguyệt Hoa mới biết thì ra nàng là
nữ tử, hơn nữa là thê tử của Triển Chiêu. Đinh Nguyệt Hoa là một người hào
sảng, mà Hiểu Vân cũng không câu nệ tiểu tiết, hai người ở gần nhau, rất nhanh
chóng gọi thẳng tên nhau.
Hiểu Vân thấy nàng thật sự phiền não, nở nụ cười nói: “Ngũ ca ra ngoài phá
án, không cho ngươi xem cũng là bình thường. Ngươi đi cùng làm gì? Hơn nữa,
hắn cũng lo ngươi gặp phải nguy hiểm.”
“Ta có thể giúp hắn tra án mà! Hơn nữa ta có võ công, gặp nguy hiểm gì
chứ! Hắn không phải lo lắng cho ta, hắn chính là không muốn ta đi cùng hắn,
không muốn nhìn thấy ta mà thôi.” Đinh Nguyệt Hoa nói xong bĩu môi.
“Nguyệt Hoa...” Hiểu Vân không đồng ý lắc đầu: “Nếu Ngũ ca thật sự chán
ghét ngươi, hắn sẽ không để ý tới ngươi, làm sao hắn có thể để ngươi từ Khai
Phong phủ truy tới tận đây? Còn để ngươi ở lại?”
“Đó là vì Cẩm Đường ca ca dặn hắn chăm sóc ta.” Đinh Nguyệt Hoa bĩu môi
phản bác.
“Bạch Cẩm Đường bảo Ngũ ca chiếu cố ngươi, vì sao?” Hiểu Vân nhướn mi,
thì ra giữa bọn họ còn có chuyện này.
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“Bởi vì, bởi vì Cẩm Đường ca ca cùng cha mẹ ta đều muốn ta cùng Ngũ ca...
thành thân.” Cho dù là một cô nương khí phách, nói tới việc hôn nhân của mình,
vẫn đỏ mặt thẹn thùng, ngay cả một cô nương tưởng như tùy tiện thiếu căn cơ
như Đinh Nguyệt Hoa cũng không ngoại lệ, hai chữ cuối cùng, so với muỗi lớn
hơn không bao nhiêu.
“Nguyệt Hoa, ngươi là vì Bạch Cẩm Đường cùng cha mẹ ngươi muốn các
ngươi thành thân mà đi theo Ngũ ca sao?” Nếu chỉ vì hai bên gia đình muốn kết
thân, Đinh Nguyệt Hoa phải đau khổ theo đuổi Bạch Ngọc Đường, vậy nàng
thật đáng thương, dù sao nữ hài tử ở tuổi này, đối với chuyện tình cảm còn rất
mông lung. Có điều, nghĩ vậy, Hiểu Vân lại lập tức nghĩ tới, nếu Đinh Nguyệt
Hoa không phải thật sự thích Bạch Ngọc Đường, kết quả ép buộc qua lại lại coi
trọng Triển Chiêu, vậy không phải nàng gặp phiền toái lớn sao? Có điều, nàng
còn chưa kịp lo lắng bao lâu, Đinh Nguyệt Hoa rất nhanh đã phủ nhận.
“Đương nhiên không phải!” Lúc nói lời này, Đinh Nguyệt Hoa thiếu chút
nhảy dựng lên: “Ta thật sự thích Tiểu Ngũ ca, từ lúc còn nhỏ đã thích rồi. Lúc
còn nhỏ, Tiểu Ngũ ca từng nói, muốn ta khi lớn lên sẽ làm nương tử của hắn, ta
luôn chờ tới ngày lớn lên. Nhưng mà... Nhưng mà ta lớn rồi, Tiểu Ngũ ca lại
không muốn ta làm nương tử của hắn nữa. Hắn nói, đó là lời nói bậy lúc nhỏ,
không tính. Nhưng mà, ta đã đợi lâu như vậy, suy nghĩ lâu như vậy rồi.”
“...” Nghe đến đây, Hiểu Vân nhịn không được sinh ra cảm khái. Khi còn
nhỏ, thanh mai trúc mã, hai đứa nhỏ vô tư; lúc lớn rồi, chẳng lẽ ngược lại không
còn tình cảm trước kia sao?
“Vì sao Tiểu Ngũ ca hiện tại không cần ta nữa?”
“Nguyệt Hoa, ta cảm thấy, ngươi đối với Ngũ ca mà nói, là sự tồn tại vô
cùng đặc biệt, ở trong lòng hắn chắc chắn có vị trí của ngươi, các ngươi từng có
thời thơ ấu tốt đẹp, ngươi nhớ rõ, hắn chắc chắn cũng nhớ rõ. Hơn nữa, theo ý
ta, hắn vẫn rất chăm sóc ngươi, rất nhường nhịn ngươi. Bạch Ngọc Đường mà ta
biết, sẽ không nhường nhịn ai như vậy. Ngươi cũng biết tính cách của hắn,
không sợ trời không sợ đất, ghét nhất bị người ta quấn lấy. Mặc dù hắn có lúc
thấy ngươi phiền phức, nhưng lại vẫn cho ngươi đi theo. Cho nên, ta nghĩ, có
thể là hắn để ý ngươi, nhưng chính hắn cũng không biết đấy thôi.”
“Thật sao?” Hiểu Vân nói một hồi, làm nhãn tình Đinh Nguyệt Hoa sáng lên,
quét sạch vẻ lo lắng vừa rồi.
“Ừ.” Hiểu Vân gật đầu, “Cho nên ngươi đừng nổi giận, tiếp tục kiên trì, như
vậy mới có cơ hội nhận được hạnh phúc.”
“Được! Ta sẽ tiếp tục kiên trì, cho dù hắn hiện tại không thích ta, ta cũng
phải bám cho đến khi hắn thích ta mới thôi.” Chẳng qua mới vài giây, Đinh
Nguyệt Hoa đã phấn chấn tinh thần, “Ta đi nấu canh, đợi chút nữa Tiểu Ngũ ca
trở lại uống.” Nói xong, Đinh Nguyệt Hoa hấp tấp bỏ đi.
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Nhìn bộ dáng hăng hái của Đinh Nguyệt Hoa, Hiểu Vân nở nụ cười. Đây
mới là Đinh Nguyệt Hoa hoạt bát đáng yêu. Có điều, trong một góc khác, lại
nhiễm một chút chua chát. Bởi vì nàng không thể phủ nhận, nàng cổ vũ Đinh
Nguyệt Hoa, không chỉ bởi vì bọn họ, mà vì tư tâm. Nàng sợ có một ngày, thế
giới đột nhiên thay đổi. Nếu Đinh Nguyệt Hoa gả cho Bạch Ngọc Đường, nàng
sẽ không cần lo lắng nàng ấy cướp Triển Chiêu của mình. Đột nhiên nàng cảm
thấy mình thật đáng khinh, vì tư tâm của bản thân mà nói những lời này. Nếu
Bạch Ngọc Đường thật sự không tiếp nhận Đinh Nguyệt Hoa, vậy chẳng phải
nàng đã đẩy nàng ấy hãm càng sâu sao? Nàng có chút thống hận bản thân mình.

Chương 119
Nàng Là Của Ta

S

au vài canh giờ cẩn thận điều tra, Trương Long Triệu Hổ đã tìm được hơn

mười cỗ thi thể ở trong khu rừng gần lò luyện kim, trong đó bao gồm Chỉ huy
sứ Đăng Châu Trịnh Hoành, còn có hơn mười công nhân của lò luyện. Rất rõ
ràng, những người này bị giết ở lò luyện kim.
Hơn mười thi thể được chuyển về châu nha, mất không ít công sức. Phòng
giữ xác của châu nha đã bị số thi thể đó lấp đầy. Trịnh Hoành biết luật phạm
luật, chết chưa hết tội, nhưng những công nhân ở lò luyện kim, lại là vô tội. Đối
mặt với những xác người vô tội đó, Bao đại nhân bi phẫn, lập tức cách chức tri
châu của Trình Nguyên, tuyên bố Đường Thực tạm thời lĩnh chức thay thế.
Một ngày bận rộn, cuối cùng cũng kết thúc sau khi màn đêm buông xuống.
Đường Thực lúc này mới từ châu nha trở lại quan xá, còn đám người Bao đại
nhân cùng Công Tôn Sách trở lại dịch quán. Dịch quán cách châu nha hơi xa,
nếu ở lại quan xá, Bao đại nhân dù là công việc hay nghỉ ngơi đều thuận tiện
hơn. Đường Thực cũng từng đề nghị Bao đại nhân ở lại quan xá, nhưng bị Bao
đại nhân từ chối.
Thứ nhất, đây là làm theo lễ chế của triều đình. Đường Thực là thông phán
Đăng Châu, là quan phụ mẫu địa phương, ở quan xá, sẽ dùng tiền thuế của Đăng
Châu để chi tiêu, đây là đương nhiên. Nếu Bao đại nhân ở quan xá, lại không
hợp lẽ. Thứ hai, nếu Bao đại nhân ở quan xá, như vậy chi phí ăn mặc ngủ nghỉ
sẽ do châu nha chi trả, mà Bao đại nhân không muốn tăng thêm gánh nặng cho
dân chúng Đăng Châu. Bởi vậy, Bao đại nhân trước sau kiên trì ở lại dịch quán,
mỗi ngày đi sớm về muộn, ra vào châu nha không ngại phiền toái. Mà Hiểu
Vân, Bạch Ngọc Đường cùng Đinh Nguyệt Hoa, sau khi Bao đại nhân vào
thành, liền tới ở tại dịch quán.
Nói đến dịch quán Tống triều, đáng nói nhất là Tống triều rất chịu khó bỏ
nhân lực vật lực tài lực vào việc xây dựng dịch quán. Đừng nói tới bốn dịch
quán ở Biện Lương chuyên dùng để chiêu đãi đoàn sứ đến từ các nước khác bao
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gồm: Ban Kinh quán, Đô Đình dịch, Lai Viễn dịch cùng Hoài Viễn dịch huy
hoàng tới mức nào, cho dù là dịch quán ở địa phương cũng vô cùng hoa mỹ.
Những dịch quán đó, nhìn vẻ ngoài như một tòa miếu lớn, cũng giống phủ đệ
của các vị quan to, càng giống phủ đệ của những kẻ có tiền, hơn nữa, bên trong
thứ gì cần đều có, còn có sẵn hạ nhân để phục vụ. Đại văn hào Tô Đông Pha nhà
Tống có một bài văn xuôi tên “Nhớ Phượng Minh dịch” miêu tả thế này:
“phòng của khách ở không giống nhà thường dân, mà giống như phủ quan,
miếu quan, khí thế như nhà của người giàu có, người tứ phương tới đây như về
nhà, vui vẻ không muốn đi.” Bởi vậy có thể thấy dịch quán thời ấy không khác
gì khách sạn năm sao thời nay.
Tuy rằng dịch quán Đăng Châu không bằng Phương Minh dịch mà Tô Đông
Pha từng ở, nhưng cũng là một tòa nhà không tệ. Hạ nhân trong dịch quán ước
chừng mười hai, mười ba người. Những người này làm nhiệm vụ ở các ty phục
vụ, đem đám người Bao đại nhân, từ trên xuống dưới hơn bốn mươi người chăm
sóc thỏa đáng.
Sau khi lên đèn, hạ nhân trong dịch quán đem quần áo đã chuẩn bị sẵn sàng
mang tới phòng các khách nhân. Hiểu Vân vừa kiểm tra xong quần áo của Triển
Chiêu, chuẩn bị cất vào tủ, đúng lúc có người đẩy cửa đi vào. Hiểu Vân nhìn lại,
chính là Triển Chiêu.
“Ấy, Triển đại ca, huynh sao đã trở lại rồi?” Triển Chiêu xuất hiện, làm Hiểu
Vân cực kỳ kinh ngạc. Từ sau khi bọn họ tới dịch quán ở, vẫn để lại Triển
Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thay nhau ở lại quan xá buổi đêm, để bảo vệ an
toàn cho Đường Thực. Nàng nhớ rõ, hôm qua là Bạch Ngọc Đường đi, hôm nay
hẳn là tới phiên Triển Chiêu.
Triển Chiêu nhìn Hiểu Vân, cười cười, ngồi xuống bên cạnh bàn nói: “Ta trở
về không tốt sao?”
Hiểu Vân oán trách nhìn hắn một cái, tiến lên rót cho hắn một ly nước: “Ta
không biết huynh về, không chuẩn bị trà nóng, uống tạm nước nguội trước đã,
lát nữa ta sẽ pha trà nóng cho huynh.”
Triển Chiêu tiếp nhận chén nước, uống một hơi cạn sạch, rồi lại mang vẻ
mặt vẫn chưa thỏa mãn, Hiểu Vân vội rót thêm một chén nữa. Triển Chiêu uống
hết hai chén nước, mới buông chén xuống. “Ngũ đệ kiên trì muốn thay ta, nói
chúng ta vất vả mới gặp lại, muốn ta ở bên nàng nhiều hơn.”
Kỳ thật, nguyên văn lúc ấy Bạch Ngọc Đường nói là thế này: “Người ta nói
tiểu biệt thắng tân hôn, các ngươi xa nhau ba năm, giống như kiếp sau gặp lại,
chắc chắn phải nắm chắc thời cơ mà triền miên. Sao ngươi có thể vắng vẻ nàng,
để nàng một mình trong phòng chứ. Huynh đệ ta nếu không giúp ngươi, chẳng
phải rất không có nghĩa khí sao?” Nghĩ đến vẻ mặt Bạch Ngọc Đường lúc nói
những lời này, Triển Chiêu vẫn cảm thấy trên mặt có chút nóng. Bạch Ngọc
www.vuilen.com

606

Tác Giả: Ma Nữ Không Biết Bay

DỮ QUÂN GIAI LÃO

Đường này nói chuyện không kiêng dè, cũng không biết lúc ấy có phải cố ý trêu
chọc hắn không.
Hiểu Vân nghe vậy, đầu tiên là vui vẻ, nghĩ Bạch Ngọc Đường thật biết săn
sóc. Nhưng quay đầu lại, lại thấy không đúng. “Ngũ ca hắn không trở về dịch
quán? Vậy thì nguy rồi.”
“Đúng vậy, có gì không ổn sao?” Triển Chiêu thấy Hiểu Vân như thế, không
khỏi có chút kỳ lạ, sao lại không tốt?
“Nguyệt Hoa vẫn đang chờ Ngũ ca về đó.” Hiểu Vân nhíu mày. Cô gái nhỏ
này, chỉ sợ chờ một hồi vô ích rồi.
“Đinh tiểu thư, nàng làm sao vậy?” Triển Chiêu cũng không phải tò mò
chuyện Đinh Nguyệt Hoa, chỉ là thấy dáng vẻ lo lắng của Hiểu Vân nên hỏi.
Hiểu Vân liền đem chuyện hôm nay mình khuyên giải Đinh Nguyệt Hoa nói
ra, cuối cùng, không nhịn được thở than: “Nguyệt Hoa cũng vất vả, lại mất công
chẳng được gì. Triển đại ca, huynh nói Ngũ ca có phải là trốn tránh Nguyệt
Hoa, cho nên mới...” Nói thật, nàng thực ra không muốn nói như vậy.
Triển Chiêu có chút bất đắc dĩ, cười lắc đầu nói: “Nàng không nên nghĩ
nhiều, hơn nữa, công việc có thể hỗ trợ, nhưng chuyện tình yêu nam nữ, người
ngoài dù có quan tâm, nhưng nếu đương sự vô tâm, chúng ta cũng không thể
giúp được.”
Đạo lý này, Hiểu Vân tất nhiên là hiểu được, nhưng mà nàng... Hiểu Vân
nhìn Triển Chiêu, hay là thôi đi, liền gật đầu, nói: “Ta gọi người chuẩn bị nước
ấm cho huynh tắm rửa, thuận tiện thăm Nguyệt Hoa. Ngũ ca không về, ta phải
nói với nàng một câu, không thể để nàng cứ chờ mãi được.”
“Được.” Triển Chiêu cười đồng ý, Hiểu Vân lúc này mới mang theo ấm trà
ra cửa.
Nấu xong một nồi nước lớn trong phòng bếp. Hiểu Vân gọi quản sự, bảo hắn
mang tới phòng Triển Chiêu. Sau đó tới nhà ăn, không thấy Đinh Nguyệt Hoa,
lại tới phòng Đinh Nguyệt Hoa, vẫn không thấy người, cuối cùng tìm được nàng
ở phòng Bạch Ngọc Đường. Một người, ngồi trước bàn, nhìn chằm chằm vào
bát canh lớn, ngẩn người. Hiểu Vân thấy vậy, trong lòng đau xót, còn cả áy náy.
Nhưng mà, nàng không muốn để lộ khổ sở của mình.
“Nguyệt Hoa!”
“Hiểu Vân, sao ngươi lại tới đây?” Đinh Nguyệt Hoa nhìn thấy Hiểu Vân, có
chút kinh ngạc.
“Ta đến nói với ngươi một tiếng, Ngũ ca thay Triển đại ca tới chỗ Đường
Thực, tối nay không về đâu.”
Hiểu Vân nói vừa xong, Đinh Nguyệt Hoa liền ngây ngẩn cả người, sắc mặt
xoát một cái thay đổi. Hiểu Vân biết trong lòng nàng đoán cái gì, vội nói tiếp:
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“Nguyệt Hoa, ngươi đừng nghĩ nhiều, Ngũ ca là vì ta và Triển đại ca... Ngươi
cũng biết, ta cùng Triển đại ca nhiều năm không gặp, hôm nay mới gặp lại, cho
nên Ngũ ca mới...”
Hiểu Vân có chút ấp úng, không phải vì thẹn thùng hay vì cái gì, mà là vì
trong đầu có chút khó chịu. Vì sao, rõ ràng là nói thật, vì sao trong lòng nàng lại
khó chịu như vậy, giống như đang lừa gạt người khác vậy?
Đinh Nguyệt Hoa nghe vậy, nhanh chóng vui vẻ trở lại: “Thì ra là thế! Tiểu
Ngũ ca thật sự là người tri kỷ, có điều, cũng không thể phí phạm bát canh ta mất
công nấu, ta mang qua cho hắn. Hiểu Vân, cảm ơn ngươi đã báo cho ta biết, ta
đi ra ngoài.”
Không đợi Hiểu Vân phản ứng lại, Đinh Nguyệt Hoa đã bưng canh ra cửa.
Hiểu Vân muốn gọi nàng lại, nhưng không biết nói gì cho phải, chỉ có thể gửi
theo một câu: “Đi đường cẩn thận.”
Trên đường trở về phòng, Hiểu Vân có chút không yên lòng. Đến lúc đẩy
cửa phòng, nghe tiếng nước, mới hồi phục tinh thần. Trong phòng tràn ngập hơi
nước, có tiếng nước truyền đến. Hiểu Vân đột nhiên có chút không được tự
nhiên. Tuy rằng hai người đã có vợ chồng chi thực, nhưng nghĩ đến mình đứng
ở đây, Triển Chiêu ngay ở bên kia bình phong tắm rửa, Hiểu Vân liền cảm thấy
cả người không được tự nhiên, đứng ngồi không yên. Đang nghĩ có nên ra ngoài
chờ một chút lát nữa trở về, Triển Chiêu đã lên tiếng: “Hiểu Vân sao?”
Hiểu Vân cả kinh, vội đáp: “Đúng!”
“Giúp ta lấy quần áo đi.” Thì ra Triển Chiêu quên lấy quần áo để thay.
“A! Được.” Hiểu Vân lấy quần áo vừa cất vào tủ hồi nãy ra, sau đó từng
món từng món vắt lên bình phong. “Ta để ở đây.” Sau đó, lại lấy quần áo hắn
thay ra, vỗ vỗ tro bụi, gấp gọn lại, xếp sang một bên. Vừa làm xong, Triển
Chiêu từ đằng sau bình phòng đi ra. Thấy Hiểu Vân tỉ mỉ gấp quần áo của hắn,
liền cười nói: “Nàng cứ làm đơn giản thôi, ngày mai sẽ có người tới mang đi
giặt.”
Hiểu Vân quay đầu, thấy Triển Chiêu đang thắt đai lưng, tóc dài còn sũng
nước, vì thế ra hiệu cho hắn ngồi xuống, sau đó dùng khăn vải, đứng sau lưng
giúp hắn lau tóc. Tay của Hiểu Vân, cách khăn vải, vừa lau tóc Triển Chiêu, vừa
chậm rãi mát xa da đầu hắn. Mềm mại mà có lực, dùng sức vừa đủ, tác động lên
đầu hắn, thoải mái khiến hắn muốn thở dài, ngay cả cảm giác mệt nhọc cũng
từng chút từng chút biến mất.
Hiểu Vân thấy Triển Chiêu nhắm mắt, để mình tùy ý xoa bóp, bộ dáng buồn
ngủ, trong lòng biết hắn bị mình nhấn mà thoải mái, vì thế sau khi lau tóc xong,
lại đưa tay chuyển xuống vai hắn, nhấn xuống vài cái. Mãi tới lúc thân thể Triển
Chiêu hoàn toàn thả lỏng, mới thả tay xuống. Hiểu Vân có chút đau tay, ngồi
xuống trước mặt Triển Chiêu cười hỏi: “Thoải mái không?”
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Triển Chiêu mở to mắt nhìn nàng, vẻ mặt an lành, cười nói: “Thoải mái,
nhưng mà ta không biết, Hiểu Vân còn có tay nghề này. Đây là Lăng Ba tiên
sinh dậy sao?”
Hiểu Vân phù một tiếng bật cười, sư phụ sao có thể dạy nàng món này:
“Không phải! Đây là ta ở thế giới tương lai học được.”
“Thế giới tương lai, có người chuyên môn truyền dạy tài nghệ xoa bóp này
sao?” Đây là lần đầu Hiểu Vân nhắc tới thế giới của nàng với Triển Chiêu,
Triển Chiêu vô cùng tò mò.
“Ừ.” Hiểu Vân gật đầu, “Có, ở thế giới của ta, dạy thứ gì cũng có. Có điều,
ta không phải đặc biệt học riêng nghề này, ta học trong lúc được người ta xoa
bóp lúc đi làm tóc ở tiệm làm đầu, đây là vô sự tự thông.” Nói tới đây, Hiểu
Vân có chút đắc ý. Bởi vì nàng đối với kỹ thuật mát xa của mình rất hài lòng.
“Tiệm làm đầu?” Triển Chiêu đối với danh từ mình không biết này cảm thấy
hứng thú: “Tiệm làm đầu là cái gì vậy?”
“Tiệm làm đầu, ý nghĩa như tên chính là làm đẹp cho tóc. Ở đó có rất nhiều
người, giúp huynh gội đầu, sửa sang tóc tai, khiến tóc của huynh trở nên vô
cùng đẹp đẽ.” Vì không để Triển Chiêu hỏi thêm nhiều vấn đề, Hiểu Vân không
sử dụng từ “kiểu tóc”.
“Ở tương lai, sẽ có người giúp mình gội đầu sao? Còn cắt tóc nữa?” Dĩ
nhiên, Triển Chiêu đối với vấn đề này vô cùng nghi hoặc.
“Đúng vậy. Lúc đó không giống hiện tại, dù nam hay nữ cũng để tóc dài.
Mọi người lúc đó, nam nhân đa số để tóc ngắn, rất ít nam nhân để tóc dài, mà
nữ nhân thì cả tóc ngắn tóc dài đều có. Hơn nữa, vì để tóc đẹp hơn, có cửa hàng
đặc biệt chuyên cắt tóc giúp chúng ta.”
“Vậy... nàng trước kia để tóc ngắn hay tóc dài?” Triển Chiêu vén vài sợi tóc
dài tản mác trên vai Hiểu Vân, quấn ở đầu ngón tay, nhìn nàng, tựa hồ suy nhĩ
nếu Hiểu Vân để tóc ngắn sẽ có bộ dáng gì.
“Là tóc dài, có điều không dài như thế này, chỉ đến đây thôi. Bởi vì ta một
tháng sẽ đi cắt tóc một lần.” Hiểu Vân chỉ chỉ vào tóc mình, so vị trí.
“Ồ.” Triển Chiêu cái hiểu cái không gật đầu, “Vậy “tiệm làm đầu” cũng xoa
bóp cho khách hàng à?”
“Ừ, trên cơ bản là vậy, tiệm làm tóc có người chuyên phụ trách gội đầu và
xoa bóp cho khách, có người chuyên phụ trách cắt tóc. Người cắt tóc trên cơ
bản đều là nam tử, còn gội đầu và xoa bóp có cả nam cả nữ, nhưng mà kỹ thuật
xoa bóp của nam nhân so với nữ nhân tốt hơn, vì sức lực của họ mạnh hơn.
Đúng rồi, ở đó, nữ nhân và nam nhân giống nhau, đều phải ra ngoài làm việc
kiếm tiền.”
Nói tới đây, Hiểu Vân còn đặc biệt giải thích vấn đề này.
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Có điều, điều Triển Chiêu chú ý không phải ở chỗ này. Hắn nghiêng đầu
nhìn Hiểu Vân, do dự một lát, giống như rối rắm vấn đề nào đó, một lát sau mới
nói ra một câu: “Cho nên, lúc nàng đi “tiệm làm đầu”, để cho người khác, có thể
là nam nhân, gội đầu xoa bóp cắt tóc cho mình?”
“Đúng vậy.” Hiểu Vân theo phản xạ định gật đầu, nhưng nhìn thấy biểu tình
cổ quái của Triển Chiêu, đột nhiên ý thức được, những thứ này đối với hắn rất
khó để tiếp nhận. Vội giải thích: “Chuyện đó, ta biết huynh nghe tới chuyện này
không thể tưởng tượng được, quả thật là bất khả tư nghị. Nhưng mà, đó là thế
giới một ngàn năm sau, so với hiện tại hoàn toàn khác nhau. Một ngàn năm phát
triển, cũng đủ thay đổi rất nhiều thứ, trở nên hoàn toàn khác biệt. Người thời
nay không thể tưởng tượng được thế giới sau này, giống như chúng ta không thể
tưởng tượng được thế giới một ngàn năm trước như thế nào.”
Hiểu Vân không ngừng giải thích, nhưng trên thực tế, Triển Chiêu không
phải rối rắm việc này, khiến hắn canh cánh trong lòng, là chuyện có nam nhân
gội đầu xoa bóp cắt tóc cho Hiểu Vân. Người kia, vậy mà... Nghĩ đến có nam
nhân khác từng tiếp xúc với Hiểu Vân, đụng tới tóc cùng thân thể nàng, trong
đầu Triển Chiêu đúng là khó chịu. Cho dù hắn biết có lẽ chuyện này ở thời đại
ấy là bình thường, hơn nữa đó là một “Hiểu Vân” khác, nhưng mà...
“Triển đại ca, huynh, làm sao vậy...” Hiểu Vân thấy Triển Chiêu nhíu mi,
không biết hắn nghĩ gì, có chút lo lắng.
Triển Chiêu thấy vẻ mặt lo lắng của Hiểu Vân nhìn mình, muốn nói không
có việc gì, nhưng trong đầu lại hiện ra một thứ cảm xúc chua chát, làm thế nào
cũng không áp chế được, thậm chí hương vị ngày càng chát hơn. Cuối cùng, hắn
dứt khoát không áp chế nữa, thản nhiên thừa nhận: được rồi, ta ghen tị!
“Hiểu Vân.”
“Hả? Làm sao vậy?” Hiểu Vân nhìn Triển Chiêu, thật cẩn thận hỏi, vẻ mặt
của hắn có chút nghiêm túc.
“Về sau nếu nàng lười gội đầu, ta gội giúp nàng. Nếu nàng mệt mỏi, ta cũng
có thể xoa bóp cho nàng.”
Triển Chiêu nói rất chân thành, khiến Hiểu Vân ngây ngẩn cả người, ngơ
ngác ngẩng đầu, vẫn như trước không hiểu, hắn có chuyện gì vậy, mãi tới lúc
nghe được Triển Chiêu thấp giọng nói một câu “Nàng là thê tử của ta, không thể
để cho người khác đụng chạm”, nàng mới hiểu được, thì ra hắn đây là đụng đổ
một bình dấm chua!
“Triển đại ca, huynh...” Hiểu Vân nhìn Triển Chiêu, vẻ mặt đầy ý cười.
Không nghĩ tới, Triển Chiêu lại vì vậy mà ghen!
Đột nhiên, Hiểu Vân bị Triển Chiêu kéo qua, hai tay khóa chặt trên thắt lưng
nàng, nàng còn chưa kịp phản ứng, một giây sau, môi đã bị chặn lại. Triển
Chiêu dùng sức hôn nàng, ngậm lấy môi nàng cắn lại gặm, giống như đang
dùng động tác để nói: ta chính là ghen tị!
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Đôi môi bị hôn có chút run lên, nhưng Hiểu Vân lại nhịn không được nhếch
miệng cười. Triển Chiêu thừa cơ cạy mở răng nàng, thâm nhập vào trong miệng
nàng cùng dây dưa, bàn tay đang đặt trên hông nàng, cũng bắt đầu chuyển động
lên xuống.
Hiểu Vân bị nụ hôn có chút bá đạo cùng hai tay như mang lửa của hắn làm
cho hỗn loạn, toàn thân mềm nhũn không tìm ra chút khí lực nào, chỉ có thể
bám lên người hắn, tùy ý hắn công thành lược đất. Không biết từ lúc nào, thắt
lưng của nàng đã bị mở ra, Hiểu Vân chỉ cảm thấy trên hông buông lỏng, quần
áo nở rộ như một đóa hoa, nhẹ nhàng gẩy một cái, đóa hoa kia nở rộ một hồi, lộ
ra nhụy hoa mềm mại.
Quần áo ở cổ đại, mặc vào tuy phiền toái, nhưng thoát ra lại rất tiện, thắt
lưng vừa cởi là có thể tản hết ra. Không giống quần áo ở hiện đại, trên cơ bản
đều là đồ chui đầu, cởi ra không hề có chút mỹ cảm nào. Về điểm này, Hiểu
Vân vẫn thích cổ trang hơn. Loại quần áo thoạt nhìn bảo thủ, nhưng lúc cởi ra,
lại có cảm giác ái muội mông lung. Một tầng một tầng mặc vào, lại chỉ dựa vào
một cái thắt lưng. Nếu mất đi thắt lưng này, rất dễ dàng một tầng lại một tầng
tản ra. Loại mỹ cảm này, trang phục hiện đại không thể sánh bằng.
Bất mãn Hiểu Vân thất thần, Triển Chiêu liền cắn xuống vành tai nàng. Hiểu
Vân cả kinh thét lên kinh hãi, mở to mắt, liền thấy hai tròng mắt mang lửa của
Triển Chiêu nhìn mình, “Suy nghĩ cái gì?”
“Không có, ta là thê tử của huynh, ngoại trừ nhớ huynh, còn có thể nghĩ gì
nữa?” Hiểu Vân cười đáp. Triển Chiêu như vậy, trước kia nàng chưa thấy qua.
Bộ dáng của hắn khi ghen thật sự rất đáng yêu.
Triển Chiêu không hờn giận, tay sờ bên hông nàng, muốn cảnh cáo một chút.
Ai ngờ sờ một cái, khiến Hiểu Vân ưm một tiếng, lập tức toàn thân run lên. Một
tiếng ưm đó, khiến Hiểu Vân nháy mắt đỏ mặt. Thanh âm này thật sự tu nhân,
quả thật giống như muốn quyến rũ người ta.
Phản ứng của Hiểu Vân làm cho Triển Chiêu nhớ tới một màn ba năm trước.
Hắn nhớ rõ, eo của nàng rất sợ ngứa, thì ra, là vì eo của nàng rất mẫn cảm. Triển
Chiêu hai tròng mắt sáng lên, giống như phát hiện tài bảo, hiện lên một tia đắc
ý. Sau đó, kéo một cái ôm lấy Hiểu Vân, đặt nàng xuống giường, sau đó ngón
tay vung lên, ánh nến trong phòng tắt lịm.

Chương 120
Sai Hay Là Đúng

T

rong phòng lập tức tối đen. Bóng tối bất ngờ khiến Hiểu Vân hoảng hốt,

còn chưa kịp làm quen, hô hấp nóng rực, cùng với sức nặng của hắn đã ép
xuống nàng, chỉ để lại một khe hở mảnh như sợi tơ. Một đầu tóc đen rơi xuống
hai bên tầm mắt, che đi một chút ánh sáng mơ hồ chiếu qua cửa sổ.
www.vuilen.com

611

Tác Giả: Ma Nữ Không Biết Bay

DỮ QUÂN GIAI LÃO

Hiểu Vân trợn tròn mắt, lại không thấy rõ mặt hắn, tiếng hít thở, lại giống
như không khí quấn quanh cơ thể nàng. Hơi thở giao hòa trong không gian nhỏ
hẹp, không thể phân rõ là của ai. Hiểu Vân cảm thấy trong lòng rung động,
giống như đang tìm kiếm điều gì đó.
Triển Chiêu nhẹ nhàng cử động, hôn lên môi nàng. Ấm áp ướt át như có như
không, khiến Hiểu Vân thoải mái rên thành tiếng, đây là thứ nàng muốn tìm
sao? Hai tay không tự chủ được đặt lên vai hắn, vòng qua cổ hắn, chủ động đáp
trả.
“Vân Nhi.”
“...” Hiểu Vân bị hôn tới vô tri vô giác, có loại cảm giác không biết đêm hay
ngày, Triển Chiêu lại có vẻ rất tỉnh táo, vừa cắn cổ nàng, vừa không ngừng gọi
tên nàng. Thấy nàng không đáp, liền ngừng lại, hơi nhổm lên, nhìn nàng, lại hô
một tiếng.
“Vân Nhi?”
“... Ừ?” Hiểu Vân chậm rãi mở to mắt nhìn hắn, không hiểu vì sao hắn đột
nhiên dừng lại. “Triển đại ca, làm sao vậy?”
Triển Chiêu cúi người nhìn nàng, hai tròng mắt của nàng đẫm nước, mềm
mại như ánh trăng, khiến hắn không nhịn được hôn lên, cười khẽ lẩm bẩm nói:
“Vân Nhi, chúng ta đã là vợ chồng, có phải nên đổi gọi là tướng công không?”
“Tướng công?” Hiểu Vân nghi hoặc đảo mắt, gọi thế nào có quan trọng
không?
“Ừ, chính là tướng công. Ở thời của ta, là để thê tử gọi trượng phu của
mình.” Nàng không biết, từ sau khi Triển Chiêu hạ quyết tâm muốn kết hôn với
nàng, trong lòng hắn đã muốn nàng gọi hắn là tướng công thật lâu. Không phải
để thể hiện địa vị người chồng, mà để biểu thị công khai hắn đã có được nàng,
hắn là chồng nàng.
“Tướng... công.” Hiểu Vân gật đầu, thử gọi một tiếng. Tuy rằng nàng không
hiểu vì sao Triển Chiêu lại nói vậy, nhưng chỉ cần hắn thích là được rồi, bất
luận vì nguyên nhân gì cũng không quan trọng.
“Ừ, gọi lại đi.” Lần đầu gọi hai chữ kia, có chút trúc trắc, nghe vào trong tai,
khó tránh khỏi có chút không tự nhiên, nhưng Triển Chiêu vẫn rất thích, còn
bảo nàng tiếp tục.
Hiểu Vân bị bộ dáng chờ mong của hắn chọc cười, giọng nói trở nên nghịch
ngợm, không ngừng gọi “Tướng công? Tướng công! Tướng... công, a...” Cuối
cùng, những lời này đều bị Triển Chiêu toàn bộ nuốt vào trong bụng.
Ngày hôm sau, Triển Chiêu suất lĩnh quan binh tới sòng bạc Ngân Câu bắt
Đoạn Ngũ về quan nha tra hỏi. Vốn dĩ Đoạn Ngũ ỷ mình có chút võ nghệ, còn
muốn chống lại lệnh bắt. Bạch Ngọc Đường lại xuất hiện ở sòng bạc, Đoạn Ngũ
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trong lòng biết mình cũng không phải đối thủ của họ, đành thúc thủ chịu trói.
Nhưng mà, sau khi Đoạn Ngũ bị giải tới châu nha, Bao đại nhân vẫn chưa thăng
đường thẩm vấn, chỉ đưa hắn vào trong châu nha không quan tâm, qua một thời
gian lại thả hắn ra.
Đoạn Ngũ sau khi từ châu nha đi ra, trong đầu mờ mịt. Hắn thật sự trăm mối
không thể giải, Bao đại nhân này, cuối cùng đang diễn trò gì? Nhưng nghĩ đi
nghĩ lại, cho dù hoài nghi, hắn vẫn đã bình an vô sự đi ra, liền không nghĩ nữa,
trở về sòng bạc.
Bên này, Đoạn Ngũ vừa trở lại sòng bạc Ngân Câu, Triển Chiêu đã dẫn
người tới niêm phong những điền sản mà Trình Nguyên bán qua tay Lý Khôn,
lại chỉ để lại sòng bạc Ngân Câu của Đoạn Ngũ đang kinh doanh, không hề
động tới hắn. Sau đó, Đường Thực mang theo giấy tờ mua bán điền sản lập lúc
trước, tới Lý phủ làm việc với Lý Khôn, muốn dùng giá gốc để thu hồi lại
những điền sản này.
Chuyện này, Lý Khôn đương nhiên là không vui vẻ. Lúc trước hắn đã trao
cho Trình Nguyên rất nhiều vàng bạc mới có thể mua rẻ được đống điền sản
này, nay nếu Đường Thực muốn lấy giá gốc thu hồi, tổn thất của hắn không
nhỏ. Nhưng mà, cho dù trong lòng không cam, cũng không tránh được, Lý
Khôn chỉ có thể nhận tiền, giao khế ước.
Đường Thực mới rời đi không lâu, Nghiêm Đông liền ra tay, đến thẳng sòng
bạc Ngân Câu. Nhưng mà lúc này, hắn lại không thể ra tay được, vì Triển Chiêu
cùng Bạch Ngọc Đường đều chờ ở gần sòng bạc Ngân Câu, chờ hắn.
“Nghiêm Đông, ngươi tới đây làm gì?” Đối mặt với Nghiêm Đông đột nhiên
xuất hiện, Đoạn Ngũ có dự cảm không tốt.
Nghiêm Đông nhìn hắn, mặt vẫn không chút thay đổi, không nói lời nào. Chỉ
là cương đao trên tay, hàn quang lạnh lẽo lóe lên, khiến người ta run sợ.
Đoạn Ngũ nhìn Nghiêm Đông, mồ hôi trong lòng bàn tay ứa ra. Hắn biết rõ
Nghiêm Đông là loại người nào, một sát thủ có thể làm gì? Tất nhiên là giết
người. Trước kia hắn giết người khác, hôm nay, chỉ sợ là tới giết mình.
“Trang chủ vì sao muốn giết ta?!” Đoạn Ngũ vừa lùi lại từng bước vừa hỏi.
Nhưng Nghiêm Đông không vội trả lời hắn, chỉ thấy thân hình chợt lóe, ánh đao
lao về phía Đoạn Ngũ. Đoạn Ngũ không kịp né tránh, nửa tiếng kêu sợ hãi vừa
vang ra đã đột nhiên ngừng lại.
Ánh đao kia, dừng lại trước người hắn chỉ cách một bàn tay, hai thanh kiếm
chắn trước mặt hắn, chặn lại nhát đao chí mạng kia. Đoạn Ngũ vội lui lại mấy
nước, lảo đảo nghiêng ngả suýt ngã. Trước mặt, hai người một áo lam một áo
trắng, hắn nhận ra, một người từng tự xưng là Đường Ngọc Bạch mà lúc ấy hắn
không biết chính là Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường, một người là Ngự tiền tứ
phẩm đới đao hộ vệ Nam hiệp Triển Chiêu!
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Bọn họ vì sao lại tới cứu hắn?!
Nhưng mà, hắn còn chưa kịp nghĩ ra, không biết từ nơi nào xuất hiện hai vị
quan sai nâng hắn ra bên ngoài. Đoạn Ngũ vừa cứu được một mạng dưới đao,
lúc này đã sợ tới mềm chân, cũng không quan tâm ba cao thủ so chiêu thế nào,
cứ như vậy bị mang đi.
Kế ly gián của Bao đại nhân vô cùng thành công. Trải qua sự việc tìm được
đường sống từ chỗ chết, Đoạn Ngũ bị đưa tới trước mặt Bao đại nhân, nhất nhất
cái gì cũng khai ra hết. Tuy rằng Đoạn Ngũ biết không nhiều, nhưng mà cũng
đủ để Bao đại nhân truy ra manh mối. Từ lúc này, tiến triển vụ án đã chuyển
biến đột ngột, chân tướng, đã nổi lên mặt nước, chuyện mà Bao đại nhân phải
làm, chính là tìm được chứng cứ, bắt phạm nhân.
Triển Chiêu cùng Đường Thực, mang theo đại đội quan binh đi vào tiền
trang Tứ Hải, chính thức mở cuộc điều tra với tiền trang này, từ đó tra ra hơn ba
mươi túi tiền giả, bắt Điêu Tán về thẩm vấn. Điêu Tán vì muốn bản vệ mình
liền thừa nhận việc tư đúc tiền giả, cũng hứa sẽ dùng sổ sách để đổi lại giảm án.
Vì thế, Bao đại nhân chấp nhận phương án của Điêu Tán, thả hắn về tiền trang
lấy vật chứng.
Điêu Tán giả bộ vô sự bí mật trở về tiền trang, muốn lấy sổ sách cùng khuôn
tiền giả còn sót lại giao cho Bao đại nhân. Nhưng mà, đợi ở tiền trang lại là
Nghiêm Đông. Mà hắn vận khí không tốt như Đoạn Ngũ, bị Nghiêm Đông một
đao đoạt mạng. Triển Chiêu tới nơi, chỉ một lát sau Điêu Tán đã khí tuyệt bỏ
mình. Vốn tưởng bằng chứng bọn họ muốn tìm cũng theo đó như đá chìm đáy
biển, có điều khiến người ta ngạc nhiên, sổ sách cùng khuôn tiền giả đều để trên
bàn nơi Điêu Tán mất mạng.
“Triển hộ vệ, đây là...” Đường Thực nhìn hai thứ trên bàn, trăm mối không
thể giải. Vì sao Nghiêm Đông giết người, mà sổ sách cùng khuôn tiền giả lại
vẫn còn ở đây?
“Là Nghiêm Đông cố ý để lại.” Nghiêm Đông, Triển Chiêu thật đúng là
không tin sai ngươi.
Triển Chiêu cùng Đường Thực mang theo vật chứng vội vàng chạy về châu
nha, không ngờ còn chưa vào cửa, chợt nghe tiếng đao kiếm vọng ra. Triển
Chiêu thầm nghĩ không ổn, dưới chân dùng sức, cất bước chạy vội tới nơi phát
ra âm thanh.
Trong viện có rất nhiều người. Bao đại nhân, Công Tôn Sách, Hiểu Vân,
Đinh Nguyệt Hoa, còn có Trương Long Triệu Hổ. Mọi người đều đang kiễng
chân nhìn hai người đang đấu bất phân thắng bại trên nóc nhà.
“Nghiêm Đông?” Triển Chiêu ngẩn ra, hắn không phải không nghĩ tới, Lý
Khôn sẽ phái người gây bất lợi cho Bao đại nhân, nhưng hắn vẫn tin tưởng
Nghiêm Đông sẽ không ra tay đối với Bao đại nhân, nhưng lại không như mong
muốn. Vốn dĩ hắn kính trọng y là một trang hảo hán, thật không ngờ y...
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“Nghiêm Đông!” Triển Chiêu lớn tiếng quát, trường kiếm tuốt ra, chân nhún
một cái, bay lên trên gia nhập chiến cuộc.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường hai người liên thủ, Nghiêm Đông tất
nhiên không chiếm được ưu thế, chỉ có thể vô công trở về.
“Ngũ đệ, ngươi ở lại bảo vệ đại nhân.” Để lại một câu, Triển Chiêu phi thân
đuổi theo.
Ba năm trước đây, Liêu Đông gặp nạn đói nghiêm trọng. Một vùng đất lớn
như vậy trở nên hoang tàn, người chết đói khắp nơi, vô cùng thê thảm. Nghiêm
Ba Đao tiêu tán hết gia tài, mua lương thực cứu tế nạn dân. Nhưng tăng nhiều
cháo ít, ông ta chỉ có một Nghiêm gia, làm sao cứu được nhiều nạn dân như
vậy? Đúng vào lúc này, Lý Khôn tự tiến cử nguyện quyên góp ba mươi triệu
bạc chẩn tai, nhưng đưa ra điều kiện trao đổi, muốn Nghiêm gia phái người bảo
vệ hắn ba năm, giúp hắn giết mười mạng người. Biết rõ Lý Khôn không phải
người lương thiện, điều kiện hắn đề ra cũng vô cùng hà khắc. Nhưng Nghiêm
Ba Đao vì cứu trăm ngàn nạn dân, bất đắc dĩ phải đồng ý, cho con trai là
Nghiêm Đông đến thực hiện lời hứa. Nay ước hẹn đã sắp hết, chỉ còn lại một
người cuối cùng. Mà người này, chính là Bao đại nhân.
Triển Chiêu sau khi trở lại trạm dịch, kể lại lý do vì sao Nghiêm Đông biết
rõ những hành vi đáng xấu hổ của Lý Khôn, lại không thể không nghe lệnh hắn.
Y có nỗi khổ khó nói, thậm chí là một chuyện xưa bất đắc dĩ như vậy. Sau khi
biết được chuyện này, sự trách móc đối với Nghiêm Đông lúc trước đã biến
mất, ngược lại thấy đồng tình với y. Y bị một lời hứa trói buộc, đáng thương
thân bất do kỷ.
“Nếu lúc ấy Triển Chiêu cùng Ngũ đệ không xuất hiện, Đoạn Ngũ chết dưới
tay hắn, lúc này, hắn đã không cần nghe lệnh Lý Khôn, tới ám sát Bao đại
nhân!” Triển Chiêu nhịn không được cảm khái.
Trong nhất thời, thư phòng yên tĩnh, nặng nề khiến người ta không thở nổi.
Vì cứu người mà giết người. Vốn là xuất phát từ hảo tâm, lại bất đắc dĩ phải
đi làm chuyện xấu. Lúc trước cứu trăm ngàn nạn dân, ba năm qua, y giúp Lý
Khôn làm việc, lại gián tiếp hại chết bao nhiêu người? Mà những người này,
chưa chắc ít hơn số nạn dân lúc đó. Tất cả những việc Nghiêm gia làm, lại gây
ra kết quả gì? Vẫn là có người được sống, có người phải chết. Bọn họ lúc trước
không nên đồng ý điều kiện của Lý Khôn sao? Nhưng những nạn dân kia phải
làm thế nào? Nếu đổi lại là người khác, sẽ làm thế nào?
Việc trên thế gian, thị phi hắc bạch, nhân quả tuần hoàn, có đôi khi thật sự
không thể nói rõ, không thể nói rõ.
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