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Phần 14
Chương 40

P

hụng Minh im lặng nhìn Phụng Thiên Sóc một lúc, bỗng nhiên lại bật

cười: “Được, được, được.” Ông ta nói, “Nếu các trưởng lão và đường chủ đều lo
lắng, vậy bất luận thế nào Phụng Minh cũng không nên làm chuyện này nữa.”
Phụng Minh ra lệnh cho người bên cạnh: “Giết hết Hồ yêu nhốt trong viện
đi.”
Nhạn Hồi nghe vậy cả kinh, còn chưa lên tiếng, Phụng Thiên Sóc đã thản
nhiên cướp lời: “Giết hết e là không thỏa.”
“Ồ?” Phụng Minh nhíu mắt, “Ở Trung Nguyên đại địa này, ta giết vài con
yêu quái cũng có điều không thỏa sao? E là đường chủ quá lo rồi.”
“Bình thường giết vài con yêu quái đương nhiên không sao, nhưng thúc thúc
à...” Phụng Thiên Sóc bước tới mấy bước, vẻ mặt như vô cùng khó xử, “Yêu
quái của nước Thanh Khâu thật sự không dễ dây vào, thúc lo chuyện trong
thành Vĩnh Châu nên chưa kịp thám thính tin tức ở biên giới Thanh Khâu. Ta
nghe thám tử hồi báo, rất nhiều Tiên môn nhỏ ở biên cảnh đều gặp tai ương vì
chuyện công chúa Cửu Vĩ Hồ mất tích. Lúc này thúc còn muốn giết nhiều Hồ
yêu như vậy, nếu có thể giấu được thám tử của Thanh Khâu thì không sao, nếu
không may để họ biết được...” Phụng Thiên Sóc lắc lắc đầu, vẻ mặt nặng nề, thở
dài, “E là sẽ vô cùng không thỏa.”
Phụng Minh nghe xong thì cười cười, động đậy vai, nhưng vẻ mặt vẫn vô
cùng lạnh lùng: “Vậy theo điệt nhi thì phải làm sao?”
“Chi bằng để ta áp giải ra khỏi thành, vứt chúng ngoài thành Vĩnh Châu.
Đám yêu quái mất nội đan này không hề có sức phản kháng, tự nhiên sẽ có đệ
tử tiên môn giải quyết chúng, lúc đó là đệ tử Tiên môn giết chúng thế nào cũng
không liên quan đến Thất Tuyệt Đường ta, cho dù Yêu tộc hay biết, muốn tính
sổ cũng không tính tới Thất Tuyệt Đường ta được.” Phụng Thiên Sóc đập chiếc
quạt trong tay, nói chậm rãi cứ như đang đùa.
Phụng Minh thoáng trầm ngâm, “Nếu vậy phiền điệt nhi giúp thúc thúc đưa
đám yêu quái này đi.”
Phụng Thiên Sóc cười cười, “Thúc thúc và ta vốn là thúc điệt, lại là đồng
môn, tiểu điệt làm chút chuyện cho thúc thúc nào có phiền gì.” Hắn tự nhiên ra
lệnh cho người sau lưng Phụng Minh:
“Đi đếm số lượng Hồ yêu trong viện, chút nữa lúc ta rời đi thì đem theo.”
Người hầu bên cạnh nhìn Phụng Minh, ông ta gật đầu, xua tay nói: “Đi đi.”
Người đó mới gật đầu khom lưng đi.
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“Ta đã đồng ý với yêu cầu của Thiên Sóc rồi, sau này con trở về hãy nói với
các trưởng lão, để họ khỏi lo lắng sự vụ trong đường nữa, ta sẽ dốc lòng phò trợ
cho con.”
Nụ cười giả tạo đến mức tê mỏi cả má lại còn phối hợp những lời giả tạo hơn
cả nụ cười, Nhạn Hồi nghe mà cảm thấy gai ốc đều rơi hết xuống đất, vậy mà
Phụng Thiên Sóc vẫn cùng Phụng Minh duy trì vẻ mặt khách sáo nói: “Điệt nhi
đương nhiên hiểu tâm ý của thúc thúc, vậy điệt nhi xin cáo từ trước.”
Hắn nói xong bèn vòng tay, nhấc chân bước đi.
Nhạn Hồi thoáng suy nghĩ, nàng và Thiên Diệu đều đã lộ mặt ở đây, hơn nữa
lại còn bị Phụng Minh nhìn thấy, hôm nay chỉ e không dễ gì lấy được sừng
rồng, chỉ bằng dứt khoát cùng Phụng Thiên Sóc bỏ đi trước, thiếu Đường chủ
này vừa nhìn đã biết trong bụng toàn ý đồ xấu xa, thương lượng một chút có khi
sẽ có mưu kế cao thâm hơn.
Nào ngờ Nhạn Hồi vừa bước đi, Phụng Minh đã trầm giọng nói: “Khoan
đã.”
Phụng Thiên Sóc ngoan ngoãn xoay người lại, “Thúc thúc còn có chuyện gì
vậy?”
“Chuyện này không liên quan đến điệt nhi.” Phụng Minh chỉ Nhạn Hồi,
“Không biết tại sao trên người vị tiểu đạo hữu này lại có lệnh bài khách quý của
Thiên Hương phường ta, ta phải giữ họ lại để hỏi cho ra lẽ. Xem thử Thiên
Hương phường ta quản lý không nghiêm hay là có người nào đó trộm đồ của
Thiên Hương phường, mưu đồ bất chính.”
Phụng Thiên Sóc liếc vật trên người Nhạn Hồi, giả vờ kinh ngạc hỏi: “Cô
nương xinh đẹp thế này sao có thể trộm đồ được.”
Nhạn Hồi nhìn Phụng Thiên Sóc, “Không sai, ta không trộm, lệnh bài này ta
nhặt được đó.”
Phụng Thiên Sóc liền nói với Phụng Minh: “Thúc thúc, mỹ nhân nói cô ấy
không trộm, lệnh bài này là nhặt được.”
Phụng Minh hừ lạnh: “Ăn nói bừa bãi!”
“Nhưng cô nương thế này sao có thể giương mắt nói bừa được chứ.” Phụng
Thiên Sóc giật lệnh bài trên người Nhạn Hồi xuống, tiện tay giật luôn cái của
Thiên Diệu, hắn nhìn Phụng Minh mặt hơi tím xanh, nói: “Thúc thúc xem đi,
cũng chỉ là hai tấm lệnh bài thôi, ta đã lấy trả lại cho thúc rồi. Nể tình tiểu điệt,
thúc thúc tha cho họ nhé.”
Phụng Minh cất giọng điệu quái gở hỏi Phụng Thiên Sóc, “Điệt nhi thích lo
chuyện bao đồng từ bao giờ vậy, đã quen biết hai vị này từ trước rồi sao?”
“Sao lại là lo chuyện bao đồng chứ?” Phụng Thiên Sóc vừa nói vừa sờ lên
mặt Nhạn Hồi trêu chọc, “Tiểu tiên cô yêu kiều thế này thì phải thương yêu, sao
ta có thể để cô ấy chịu khổ trước mặt ta được.”
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Nhạn Hồi im lặng, thầm mắng trong lòng, mẹ nó, chả trách cưới được trăm
tiểu thiếp.
Nếu không phải thuốc trên người nàng vẫn còn công hiệu đối với Thiên
Diệu, e là lúc này nhìn thấy chủ nhân của giọng nói này, gương mặt này nói với
mình câu đó, chắc chắn nàng cũng đi theo hắn ngay không suy nghĩ...
Không ai chú ý đến Thiên Diệu vẫn im lặng bên cạnh lúc này lại đảo mắt,
nhìn chăm chăm vào tay Phụng Thiên Sóc, một hồi lâu sau không nói lời nào
mà bỏ đi.
Phụng Thiên Sóc từ lâu đã nổi danh phong lưu bên ngoài, hắn nói vậy nên
Phụng Minh thật sự không tiện “giành mỹ nhân” với hắn nữa. Để ông khỏi phải
mang tiếng đường đường là người nắm quyền mà lại dung tục háo sắc.
Bởi vậy cho dù bất mãn đến đâu ông ta cũng phải nhẫn nhịn, xua tay để
Phụng Thiên Sóc đưa Nhạn Hồi cùng đi.
Sau khi đám người đó đi hết, Phụng Minh nhìn sân viện bị hủy một bức
tường, siết chặt nắm tay.
Người hầu đi đếm Hồ yêu trở lại, nhưng thấy những người đến đều đã đi,
hắn không khỏi rầu rĩ: “Đường chủ, chúng ta thả họ đi như vậy sao? Đám Hồ
yêu cũng thả đi sao?”
“Không cần lo về Hồ yêu.” Phụng Minh vân vê chiếc nhẫn trên ngón tay cái,
“Chỉ cần báu vật vẫn còn nằm trong tay chúng ta, cứ để chúng đưa Hồ yêu đi,
các môn phái Tu tiên sẽ nghĩ cách bù lại chỗ thiếu cho chúng ta. Còn mấy người
này...”
Phụng Minh suy nghĩ: “Ta trông coi Phụng Thiên Sóc từ nhỏ tới lớn, không
có gì đáng sợ. Hai người còn lại, đặc biệt là nha đầu mồm mép kia, ngươi hãy
điều tra kĩ cho ta ả có phải là đệ tử của Tê Vân chân nhân không, nếu phải thì
hãy điều tra xem rốt cuộc Tê Vân chân nhân đang ở đâu, nếu không phải thì hãy
moi thân phận thật sự của ả ra cho ta.”
Người hầu nhận lệnh: “Dạ.”
Nhạn Hồi theo Phụng Thiên Sóc rời khỏi Thiên Hương phường, vừa đi tới
phố chợ, người xung quanh đang ồn ào huyên náo, nàng không nhịn được hỏi:
“Phụng đường chủ.”
Phụng Thiên Sóc nhìn Nhạn Hồi: “Hở? Thấy thích thứ gì à? Ta mua cho cô
nhé.”
Mẹ nó... Đúng là biết nhìn người! Lời nói êm tai thật!
Nhạn Hồi thầm nghiến răng, nén nhịn thôi thúc muốn ca ngợi, sau đó hắng
giọng mấy tiếng, nghiêm túc nói: “Tại sao hôm nay ngài lại giải vây giúp ta và
Thiên Diệu?” Lại còn tìm đủ cách giúp nàng.
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Phụng Thiên Sóc suy nghĩ chốc lát: “Cô là cô nương, đương nhiên ta phải
bảo vệ cô.” Hắn ngẩng đầu, nhìn Thiên Diệu phía sau Nhạn Hồi, “Còn hắn ấy à,
tiện tay thôi.”
Thiên Diệu “...”
Thấy Thiên Diệu sa sầm mặt, Phụng Thiên Sóc cười cười, nụ cười ấm áp
trong sáng, “Đùa thôi, cô là bằng hữu của Huyền Ca, đương nhiên phải giúp các
người rồi.”
Thì ra là vì Huyền Ca. Nhạn Hồi gật đầu, thầm nghĩ, có lẽ hắn không như
nàng vẫn tưởng, đường chủ Thất Tuyệt Đường này phải chăng cũng không đa
tình bạc nghĩa như vẻ bề ngoài, thật ra hắn cũng yêu Huyền Ca?
Nếu không tại sao ngay cả bằng hữu của Huyền Ca cũng bao che.
Nhạn Hồi vừa nghĩ xong, Phụng Thiên Sóc lại nói, “Nhưng mà cho dù vì
nguyên nhân gì thì ta cũng đã giúp cô rồi.” Phung Thiên Sóc nhìn Nhạn Hồi
cười rạng rỡ, “Nhạn Hồi cô nương này, cô có từng nghĩ phải báo đáp tại hạ như
thế nào không?”
“...” Nhạn Hồi ngẫm nghĩ ý trong lời này, “Lẽ nào... ngài muốn ta lấy thân
báo đáp sao?”
“Nhạn cô nương bằng lòng không?”
“Không bằng lòng.” Nhạn Hồi chỉ Thiên Diệu, “Ta đang yêu hắn.”
Thiên Diệu sửng sốt, hắn vẫn chưa thích ứng kịp với hành động nói bày tỏ là
bày tỏ ngay này của Nhạn Hồi.
Phụng Thiên Sóc nghe vậy thở dài: “Đáng tiếc quá, vị công tử này trông có
vẻ như không trân trọng cô lắm, chi bằng cô thay đổi sở thích được không?”
Có những người thật sự dung hòa việc trêu chọc cô nương vào tất cả mọi
việc trong cuộc sống, đối với họ, biểu hiện này thật sự đơn giản tự nhiên, cứ
như ăn với ngủ vậy.
Vậy là Nhạn Hồi cũng tự nhiên đáp như ăn cơm, không hề do dự dứt khoát
từ chối: “Không được. Tuy người rất đẹp, nhưng trong mắt ta hắn vẫn là người
đẹp nhất, không ai có thể so bì.”
“Thẩm mĩ thật ra là một thói quen, cô cảm thấy hắn đẹp có lẽ là vì nhìn
quen, chi bằng cô nhìn ta thêm đi. Lỡ như sau này nhìn lâu rồi cô lại thay đổi
thẩm mĩ thì sao?”
Nhạn Hồi nghiêm túc suy nghĩ rồi gật đầu: “Có lý!”
Cuối cùng Thiên Diệu cũng không nhịn được nữa, trầm giọng nói: “Không
phải mang Hồ yêu ra khỏi thành sao?” Hắn cắt ngang đối thoại của hai người,
“Vòng tới phố chợ làm gì?”
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“Chút nữa sẽ có người đưa Hồ yêu tới Vong Ngữ lâu.” Phụng Thiên Sóc
nghe thấy Thiên Diệu nói vậy cũng nghiêm túc hơn đôi chút, “Cho chúng nghỉ
chân ở Vong Ngữ lâu, còn hơn vừa thả ra khỏi thành đã bị đám người tu tiên bắt
nhốt trở lại.”
Nhạn Hồi thoáng im lặng: “Ngài biết sẽ bị bắt lại sao vẫn cứu?”
“Có lúc cứu hay không chẳng qua chỉ cần tỏ thái độ thôi. Nhạn cô nương
không cần biết đến những toan tính này.”
Nhạn Hồi gật đầu, nàng cũng không thật sự muốn biết, “Chút nữa sau khi
đưa Hồ yêu đến Vong Ngữ lâu, ta muốn gặp một con trong số đó. Nó tên Bạch
Hiểu Lộ.”
“Hồ yêu đưa đến Vong Ngữ lâu, Nhạn cô nương muốn sắp xếp thế nào cũng
được.”
Chuyển chuyển vần vần lâu như vậy, cuối cùng coi như nàng đã cứu được
nha đầu này, dù sao cũng phải gặp một lần.

Chương 41

Đ

i đến cửa Vong Ngữ lâu, từ xa xa Nhạn Hồi đã nhìn thấy có một bóng

người áo đỏ đứng ở cổng lớn Vong Ngữ lâu, nhướn cổ nhìn về phía họ.
Nhạn Hồi chỉ thoáng nhìn tư thế đó đã nói: “Đường chủ Thất Tuyệt Đường
dù sao cũng khác, bình thường ta chẳng bao giờ thấy đại mỹ nhân Huyền Ca
xuống gác bao giờ, vậy mà hôm nay lại ra cổng nghênh đón ngài.”
Phụng Thiên Sóc chỉ phẩy phẩy chiếc quạt trong tay cười cười, sau đó bước
tới phía trước gọi: “Huyền Ca.”
Huyền Ca nghe tiếng gọi, cảm xúc xao động trong mắt ngay cả Nhạn Hồi
bên cạnh cũng nhìn thấy rõ ràng, nhưng cuối cùng nàng ta vẫn chọn im lặng cúi
đầu, lễ phép nhún người, “Huyền Ca cung nghênh đường chủ.”
“Lâu quá không gặp nàng cũng quá xa lạ với ta rồi.” Phụng Thiên Sóc cười
giòn giã, “Đừng đứng ở giữa cửa nữa, vào trong đi.” Nói xong hắn tự mình vào
trước.
Khi Phụng Thiên Sóc lướt qua vai Huyền Ca, nàng ta khẽ cụp mắt, Nhạn Hồi
cảm giác được vẻ mặt nàng ta tối đi mấy phần một cách hiếm thấy.
Nhưng Phụng Thiên Sóc lại dừng trước Huyền Ca một bước, hắn xoay người
nhìn Huyền Ca đưa tay về phía nàng, “Quá lâu ta không đến nên nàng không
muốn nắm tay ta nữa sao?”
Huyền Ca ngây người, đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn ta, Phụng Thiên
Sóc nhẹ nhàng nắm lại, dắt Huyền Ca đi, nụ cười và ánh mắt đong đầy nét dịu
dàng khiến mấy vị cô nương bên cạnh ngưỡng mộ đến đỏ mặt.
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Nhưng chắc là chẳng ai đố kị đâu, nhìn theo bóng họ dẫn tay nhau bước vào
Vong Ngữ lâu, Nhạn Hồi bất giác nghĩ rằng, xứng đôi vừa lứa chính là như họ
đây.
Tuy nhiên Nhạn Hồi bỗng dưng nghĩ lại, nam nhân này còn có một trăm tiểu
thiếp chờ hắn ở khắp trời Nam đất Bắc nữa... Nàng lại không khỏi thở dài, cảm
thấy thương tiếc cho Huyền Ca.
Thiên Diệu bên cạnh theo hai người phía trước đi vào Vong Ngữ lâu, Nhạn
Hồi kéo hắn lại, sau đó vội vàng buông ra, xoa tay, như thể xóa đi cảm giác tê
dại trong lòng bàn tay mình.
Thiên Diệu nghiêng đầu nhìn nàng lấy làm khó hiểu: “Sao vậy hả?”
“Ngươi bám theo làm gì?” Nhạn Hồi nói, “Không thấy người ta đi như một
bức tranh sao?”
Thiên Diệu cố gắng nén nhịn vẻ mặt chế giễu, mấp máy khóe môi: “Không
thấy.”
Nhạn Hồi liếc nhìn hắn, “Ta thấy gương mặt này của ngươi nói không chừng
sau này còn mê người hơn đường chủ kia nữa, nhưng tính cách của ngươi so với
người ta... Ngoài ta bị bỏ thuốc ra, chắc không có cô nương nào bằng lòng đi
theo ngươi đâu.”
Thiên Diệu nghe vậy thì lạnh lùng cong môi, vẻ mặt loáng thoáng mỉa mai:
“Như vậy càng tốt, ta chỉ nghĩ đời này không bao giờ dây vào tình yêu nữa.”
Nhạn Hồi nhìn bóng hắn, âm thầm bĩu môi rồi cũng đi theo sau.
Vào Vong Ngữ lâu, Huyền Ca và Phụng Thiên Sóc lên gác lâu thương lượng
chuyện của họ. Nhạn Hồi và Thiên Diệu chờ một lúc, nghe người hầu tới báo,
Hồ yêu của Thiên Hương phường đều được bí mật đưa vào hậu viện của Vong
Ngữ lâu.
Nhạn Hồi tìm tới hậu viện.
Hồ yêu vẫn bị nhốt trong lồng sắt, bên ngoài trùm một lớp vải đen, không
cho người ngoài nhìn rõ bên trong vận chuyển thứ gì.
Nhạn Hồi lật giở vải đen từng chiếc lồng ra, nhìn thấy Hồ yêu bên trong
không con nào không nhếch nhác, dáng vẻ tuyệt vọng chờ chết. Có lẽ trong suy
nghĩ của chúng, chúng vốn không phải được cứu, mà là hàng hóa được tạm thời
chuyển tới một sân viện khác, có lẽ chỉ ở đây mấy ngày thôi, cuối cùng vẫn
không thoát khỏi số mạng bị giết.
Lúc Nhạn Hồi giở tấm vải, Hồ yêu nào cũng giật mình, sau đó vội run cầm
cập rụt về góc lồng xa nàng nhất, hoảng hốt bất an nhìn nàng.
“Muốn đưa ta đi sao? Mạng của ta sắp hết rồi sao? Chết cũng tốt, còn hơn
sống thế này.”
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Ý nghĩ trong lòng chúng đều được viết hết lên mặt.
Nhạn Hồi buông tấm màn, cảm thấy lòng nặng nề đến mức sắp khiến nàng
không gượng nổi. Không chỉ có hoàn cảnh của Hồ yêu khiến nàng cảm thấy
buồn bã nặng nề, mà vì do lòng nàng còn có một suy đoán đáng sợ nữa, đáng sợ
đến mức khiến nàng không muốn nghĩ đến lần thứ hai...
Khi lật tấm vải đen của chiếc lồng cuối cùng, Nhạn Hồi nhìn thấy Bạch Hiểu
Lộ đang co rúm bên trong, giống như không còn sống được bao lâu nữa. Ngay
cả khi Nhạn Hồi giở tấm vải lên cũng không có phản ứng.
“Bạch Hiểu Lộ?” Nhạn Hồi gọi nó.
Bạch Hiểu Lộ khẽ cử động, nó nhìn Nhạn Hồi, tựa như một lúc lâu thật lâu
mới nhận ra dáng vẻ nàng: “Nhạn... tỷ tỷ?”
Nhạn Hồi gật đầu: “Là ta đây.”
Nó ngây ra hồi lâu rồi rồi ngồi bật dậy, ánh mắt u ám như được thắp sáng, nó
không dám tin nhào tới bên chiếc lồng, túm lấy song sắt: “Tỷ lại đến cứu muội
à? Là mẹ kêu tỷ tới cứu muội nữa sao?”
Nhạn Hồi ngây người, bất chợt nhớ tới chuyện nghe nói mẹ Bạch Hiểu Lộ đã
bị một đạo cô lợi hại bắt đi, nghĩ lại thì đạo cô lợi hại kia chắc là Tố Ảnh rồi.
Cũng không biết khi Tố Ảnh đi có luôn tiện đưa theo Hồ yêu ba đuôi kia đi
luôn không.
Nhạn Hồi không đáp, mở cửa lồng nói: “Muội ra đây đi, nghỉ ngơi một lúc
trước đã.”
Trải qua kiếp số này, Bạch Hiểu Lộ cũng không còn tâm trạng hỏi nhiều, nó
nắm tay Nhạn Hồi ra khỏi lồng, nó không biết đã qua bao lâu mình chưa đứng
bên ngoài lồng như thế này.
Nắm bàn tay run rẩy của Bạch Hiểu Lộ, Nhạn Hồi chỉ im lặng cụp mắt.
Nhiều Hồ yêu như vậy, Nhạn Hồi không thể thả hết toàn bộ. Vì cho dù Vong
Ngữ lâu là địa bàn của Huyền Ca, nhưng đây vẫn là nơi người phàm ở, đến tối
sẽ càng có nhiều người phàm tới Vong Ngữ lâu mua vui.
Hồ yêu mất đi nội đan tuy không nguy hại gì, nhưng không chắc trong số đó
vẫn còn có yêu quái tâm tư xảo trá, muốn hút tinh khí người phàm để tái tạo nội
đan. Bởi vậy ngoài Bạch Hiểu Lộ, Nhạn Hồi vẫn cho người trông coi những Hồ
yêu khác, để chúng ở yên trong lồng.
Nhạn Hồi đưa Bạch Hiểu Lộ về phòng mình, hỏi han đại khái mấy câu về
những chuyện nó từng trải trong thời gian qua, cũng không khác mấy so với dự
đoán của nàng.
Lần trước Nhạn Hồi nhìn thấy Bạch Hiểu Lộ trong nhà lao, rồi bị Lăng Tiêu
ra lệnh đưa về giam giữ, Bạch Hiểu Lộ không bị giết như Lăng Phi nói. Sau khi
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mấy sư thúc khác thương lượng xong, tất cả đều bị bán tới Thiên Hương
phường.
Nhạn Hồi nghe vậy cũng không hỏi thêm nữa, dỗ nó ngủ xong, vẻ mặt nàng
nặng nề ngồi bên giường rất lâu.
Thiên Diệu vẫn ở bên cạnh nhìn nàng, thấy Nhạn Hồi như vậy, hắn chợt hỏi:
“Cô đang nghĩ gì vậy?”
Nhạn Hồi thoáng im lặng, cố ra vẻ nhẹ nhàng cười nói: “Ta đang nghĩ đây là
lần thứ hai chúng ta tới đó rồi, nhưng vẫn chưa trộm được sừng rồng của ngươi.
Phụng Minh nhất định sẽ canh phòng Thiên Hương phường nghiêm ngặt hơn,
lần tới chúng ta phải làm sao mới lấy được sừng của ngươi, để bọn chúng không
dùng cách này làm ăn được nữa.”
Thiên Diệu nhìn Nhạn Hồi: “Còn gì nữa?”
“Còn gì nữa?” Nhạn Hồi nhìn hắn, “Còn điều gì quan trọng hơn chuyện này
sao?”
Ánh mắt Thiên Diệu lạnh lẽo: “Còn sư phụ cô, còn mối liên quan giữa núi
Thần Tinh với chuyện này.”
Bị chọc trúng tâm sự, nụ cười Nhạn Hồi nặn trên môi lập tức cứng đờ, có lẽ
là vì tấm vảy Hộ Tâm trong tim nàng, Thiên Diệu luôn nhìn thấu cảm xúc trong
lòng nàng một cách rõ ràng...
Kể từ lúc ở Thiên Hương phường, nghe Phụng Minh nói tất cả Tiên môn đều
lấy nội đan của Hồ yêu giao cho núi Thần Tinh, trong lòng, Nhạn Hồi không
khỏi dấy lên một suy đoán đáng sợ.
Xem ra chuyện mua bán Hồ yêu chế tạo mê hương này, nếu nói không hề
liên quan đến núi Thần Tinh chắc chắn là chuyện không thể. Tố Ảnh muốn làm
chuyện này, cho dù bà ta có thể che giấu tất cả các Tiên môn trong thiên hạ,
cũng không thể giấu được núi Thần Tinh.
Các Tiên môn khác không biết mua bán Hồ yêu dùng để làm gì, nhưng núi
Thần Tinh và Quảng Hàn môn là một trong các thống soái của môn phái tu đạo,
làm sao có thể không biết.
Cũng tức là chuyện này đã được nội bộ núi Thần Tinh thảo luận và đồng ý.
Thanh Quảng chân nhân đã ẩn dật từ lâu, sự vụ lớn nhỏ của núi Thần Tinh đều
do Lăng Tiêu quyết định, vậy chuyện chế tạo mê hương nhất định cũng phải
được Lăng Tiêu gật đầu...
Nhạn Hồi đã có thái độ khẳng định với chuyện này, nếu nói không thất vọng
về Lăng Tiêu thì là giả. Nhưng chuyện này không đủ khiến Nhạn Hồi cảm thấy
sợ hãi, điều thật sự khiến nàng sợ hãi là những lời Phụng Minh nói hôm nay và
suy đoán của bản thân nàng...
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Tất cả nội đan của Hồ yêu đều được đưa tới núi Thần Tinh, nhưng núi Thần
Tinh lại không hề có bất kỳ dấu vết tiêu hủy nội đan yêu quái nào, vậy nội đan
để lại đã đi đâu? Nếu bị cất giữ lại, nếu bị người ta dùng để nâng cao tu vi thì
sao?
Người tu đạo kiểu này, giang hồ gọi là tu tà.
Núi Thần Tinh...
“Có lẽ núi Thần Tinh có người đang dùng nội đan yêu quái để tu luyện.”
Thiên Diệu vạch chần suy đoán trong lòng Nhạn Hồi, nàng nghe mà không khỏi
lạnh lòng, “Nếu Lăng Tiêu biết chuyện này nhưng không ngăn cản, vậy có lẽ
Lăng Tiêu cũng đang tu luyện kiểu này.”
“Không thể nào.” Nhạn Hồi vô thức lắc đầu, “Không thể nào...”
“Còn hơn vậy nữa, cái chết của Tề Vân chân nhân...”
Nhạn Hồi đứng bật dậy trừng Thiên Diệu, ánh mắt lạnh lẽo: “Im miệng.”
“Tự cô cũng biết mà, Nhạn Hồi.” Hắn nói, “Nếu đây là sự thật, cô đành phải
tiếp nhận mà thôi.”
Nhạn Hồi siết chặt nắm đấm.
Không phải tận đáy lòng nàng không có suy đoán này. Hai tháng trước Tề
Vân chân nhân mất tích. Lúc đó núi Thần Tinh đang mở đại hội tu đạo, cũng
chính là lúc nội đan của Hồ yêu được chuyển về núi Thần Tinh, với địa vị của
Tề Vân chân nhân, rất có khả năng bà ấy được thông báo chuyện này. Thế
nhưng với tính cách của Tề Vân chân nhân, cũng rất khả năng bà ấy kiên quyết
phản đối.
Bởi vậy...
Khi Nhạn Hồi gặp lại, toàn thân bà ấy lạnh lẽo vì trúng Sương Hoa thuật...
Nhạn Hồi lắc lắc đầu, không dám nghĩ tiếp.
“Ngươi ra ngoài đi. Chuyện tìm sừng rồng mai hẵng tính.” Giọng nàng hơi
khàn khàn.
Thiên Diệu nhìn thân hình mỏng manh của Nhạn Hồi trong sắc đêm, đột
nhiên hắn không còn muốn tiếp tục tranh luận với nàng nữa. Cô nương này rất
thông minh, chuyện hắn có thể nghĩ tới chắc chắn nàng cũng có thể nghĩ tới
được.
Thiên Diệu rõ hơn ai hết, phải đập tan ảo tưởng trong lòng mình là một
chuyện tàn khốc dường nào, nhưng có lúc hiện thực thật sự tàn khốc như vậy.
Người mình yêu thực tế và hình tượng người mình yêu trong lòng hoàn toàn
khác nhau.
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Ngoài việc cam phận đón nhận thì không còn cách nào khác. Vì có lẽ, bất kỳ
chuyện gì trên thế gian này đều có thể thay đổi vì nỗ lực của bản thân, nhưng
thay đổi trái tim người khác là điều khó thực hiện nhất trên thế gian này.

Chương 42

S

áng hôm sau, Nhạn Hồi dậy từ sớm, ăn một bữa sáng đầy bụng xong đã tự

điều chỉnh tâm trạng của mình, sau đó tới gõ cửa phòng Thiên Diệu gọi hắn, hai
người cùng tới tìm Huyền Ca.
Khi đi cùng nhau, Thiên Diệu cơ hồ đã quen đi sau Nhạn Hồi nửa bước, như
vậy có thể tránh cho nàng nhìn thấy hắn lại nói năng lưu manh không suy nghĩ,
khiến hắn không chống đỡ nổi.
Nhìn bóng Nhạn Hồi, lưng nàng vẫn thẳng như cán bút, bước đi toát ra anh
khí mà nữ nhân bình thường hiếm có. Cứ như những lời hôm qua vốn không lọt
vào tai nàng, tổn thương đến nàng.
Xem ra trong một số chuyện, Nhạn Hồi cũng rất giỏi che giấu.
Lúc Huyền Ca mở cửa cho Nhạn Hồi, vừa khéo Phụng Thiên Sóc cũng ở
trong phòng, hắn phe phẩy quạt ngồi trên ghế giữa phòng, cười híp mắt nhìn
nàng: “Mới sáng đã đến tìm Huyền Ca, Nhạn Hồi cô nương, cô ưng Huyền Ca
nhà ta rồi sao?”
“Đúng vậy.” Nhạn Hồi phóng khoáng đáp, “Phụng đường chủ có bằng lòng
từ bỏ sở thích không?”
Phụng Thiên Sóc thu quạt, đánh “phạch” một tiếng, “Vậy thì không được.”
Nhạn Hồi bĩu môi, “Dù sao ngài cũng có cả trăm tiểu thiếp rồi mà, giao
Huyền Ca cho ta có bớt miếng thịt nào đâu.” Nhạn Hồi cười hì hì nhìn Huyền
Ca, “Phải không Huyền Ca, cô có bằng lòng theo ta chứ?”
Huyền Ca thò tay chọc vào mi tâm Nhạn Hồi, đang định dạy dỗ thì nghe
Phụng Thiên Sóc nói: “Thịt thì không thiếu, nhưng tâm hồn ta hoàn toàn bị cô
ấy lấy mất rồi.” Phụng Thiên Sóc vẫy tay với Huyền Ca, nàng ta ngây người,
ngoan ngoãn bước sang, bị Phụng Thiên Sóc kéo vào lòng. Hắn ôm Huyền Ca
như một bảo vật, “Cho dù cô là cô nương cũng không thể giành với ta.”
Nhạn Hồi nhìn gò má ửng đỏ của Huyền Ca, lòng không khỏi bất lực thở dài,
Huyền Ca ơi Huyền Ca, cô thông minh như vậy, sao lại không biết hắn gặp dịp
vui thì nói những lời êm tai này cho cô nghe, vậy mà cô lại...
Cam lòng chấp nhận.
Nhạn Hồi đảo mắt, Thiên Diệu bên cạnh bước lên một bước, ngồi ở bên kia
bàn, hắn không hứng thú với những lời vừa rồi mà đi thẳng vào vấn đề: “Thiên
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Hương phường chế tạo mê hương nhất định phải có một bảo vật bí mật mới
thành, ta muốn lấy bảo vật đó, Phụng đường chủ có bằng lòng giúp đỡ không?”
Hắn vừa lên tiếng, không khí lập tức trở nên nghiêm túc.
Phụng Thiên Sóc dời mắt sang nhìn Thiên Diệu, “Hôm qua quên hỏi, vị này
là...”
Thiên Diệu không đáp, nhìn sang Nhạn Hồi, dáng vẻ như chờ Nhạn Hồi giới
thiệu về mình.
Đúng là... muốn gạt người ta mà không muốn động não, bắt nàng làm thay
nữa chứ...
Nhạn Hồi tức tối nói: “Hắn tên Thiên Diệu, là một thiếu niên tới từ một ngọn
núi nghèo hẻo lánh, mang theo rất nhiều phiền phức, nhưng tạm thời coi như là
một người tốt.”
Phụng Thiên Sóc nhìn Huyền Ca, thấy Huyền Ca nhẹ gật đầu, hắn nói: “Nếu
Nhạn Hồi cô nương nói là người tốt, vậy ta tin cũng không sao. Có điều, vị
Thiên Diệu công tử này, huynh nói muốn ta giúp đỡ, nhưng không biết là muốn
ta giúp cách nào?” Phụng Thiên Sóc vuốt tóc Huyền Ca, nói đùa như chẳng mảy
may để tâm: “Trong giang hồ chắc không ai không biết hoàn cảnh của ta. Hôm
qua Phụng Minh nể mặt ta và trưởng lão trong đường mới thả Hồ yêu cho ta, vì
việc đó không tổn hại đến căn nguyên của hắn, nhưng nếu như Thiên Diệu công
tử nói... Muốn lấy đi bảo vật bí mật cần thiết để chế tạo mê hương, e là ta lực
bất tòng tâm.”
Thiên Diệu trầm giọng: “Không cần phiền Phụng đường chủ bắt Phụng
Minh trực tiếp giao ra bảo vật bí mật đó. Ngài chỉ cần chọn một thời gian, mượn
cớ dụ Phụng Minh ra khỏi Thiên Hương phường bọn ta tự sẽ có cách lấy được
bảo vật.”
Phụng Thiên Sóc đắn đo một hồi, “Chuyện huynh nói không khó, chỉ là, nếu
ta dụ Phụng Minh ra, khi ông ta trở về, bảo vật biến mất, há chẳng phải ông ta
sẽ tính nợ lên đầu ta sao? Thiên Diệu công tử, thỉnh cầu này của huynh thật sự
làm ta khó xử.”
Thiên Diệu gõ nhẹ ngón trỏ lên bàn mấy cái, nhịp điệu chậm rãi nhẹ nhàng
hiển hiện cảm xúc trầm tư của hắn, nhưng đến tiếng gõ thứ ba, Thiên Diệu
ngước mắt nhìn Phụng Thiên Sóc, giọng nói trầm ổn: “Phụng đường chủ chỉ cần
kéo Phụng Minh ra ngoài là được, chờ bọn ta lấy được bảo vật rồi, cho dù
Phụng Minh trở về phát hiện bọn ta cũng không sao, ta tự sẽ có cách bắt hắn sau
này không thể làm khó Phụng đường chủ nữa.”
Đôi mày Phụng Thiên Sóc khẽ động, “Thiên Diệu công tử lớn giọng thật.”
Còn phải nói nữa sao!
Nhạn Hồi bên cạnh nghe cũng giật mình, nếu muốn Phụng Minh sau này
không thể làm khó Phụng Thiên Sóc nữa, một là cướp đi quyền lợi của Phụng
Minh, không thì...
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Giết Phụng Minh đi.
“Chuyện này đối với ta không hề khó.”
Không khó cái đầu ngươi ấy!
Nhạn Hồi bên cạnh lườm Thiên Diệu, tấm thân này của hắn, chỉ tìm lại được
xương rồng thôi thì chắc chắn trong người vẫn chưa hồi phục pháp lực. Tuy
hình như hắn biết rất nhiều trận pháp, có thể mượn sức trận pháp làm chút
chuyện, nhưng làm sao có thời gian cho hắn vẽ trận pháp bên cạnh Phụng Minh
chứ, người ta có ngốc đâu!
Nhạn Hồi từng giao thủ với Phụng Minh, nàng biết sự lợi hại của ông ta.
Nếu để Thiên Diệu đấu với ông ta, kết quả chỉ có chết tan xác ngay lập tức mà
thôi!
“Thúc phụ Phụng Minh của ta lúc còn trẻ cũng từng được đưa tới Tiên môn
tu đạo một thời gian, muốn đối phó ông ta, không dễ dàng vậy đâu.” Hiển nhiên
Phụng Thiên Sóc cũng kiêng dè như Nhạn Hồi.
“Ta dám nói lời này, bằng lòng mạo hiểm tới Thiên Hương phường, vậy mà
Phụng đường chủ lại không dám tin ta sao?”
Hừm, kế khích tướng.
Nhạn Hồi liếc nhìn Thiên Diệu.
Phụng Thiên Sóc nghe vậy dường như bị pha trò, cười ha ha mấy tiếng:
“Nếu ta không nhận lời huynh, rõ ràng đường chủ này chẳng hề có khí phách
gì.” Hắn thoáng im lặng, “Huynh và Nhạn Hồi cô nương về nghỉ trước đi, chờ
ta cân nhắc đôi chốc.”
Haiz, ra lệnh đuổi khách rồi sao? Nhạn Hồi ngơ ngác, dường như nàng...
không hề có tác dụng gì trong cuộc thảo luận này. Vì dường như Thiên Diệu đã
tự có kế hoạch sẵn rồi.
Đến khi ra khỏi gác lầu của Huyền Ca, Nhạn Hồi không nhịn được, hiếu kỳ
hỏi Thiên Diệu ngay: “Ngươi có thể đối phó với Phụng Minh à? Vậy sao lần
trước ở Thiên Hương phường không thấy ngươi nhẹ nhàng điềm tĩnh như vậy?”
“Ta không thể.” Thiên Diệu thờ ơ nói, “Sừng rồng không có trên người ta, ta
không thể hấp thu linh lực trời đất để sử dụng, trong cơ thể ta không có nội tức.”
Nhạn Hồi sửng sốt: “Vậy vừa rồi ngươi còn ăn nói hùng hồn...”
Bước chân Thiên Diệu khẽ khựng lại, hắn ngoái đầu nhìn Nhạn Hồi: “Nhạn
Hồi.”
Hắn gọi tên Nhạn Hồi một cách nghiêm túc, giọng nói êm tai đến mức khiến
lòng nàng chấn động, chăm chăm nhìn hắn, sau đó âm thầm đỏ mặt trước ánh
mắt của hắn. Nàng hắng giọng, gượng gạo dời mắt đi: “Có gì ngươi nói thẳng
đi.”
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“Ta không đối phó được Phụng Minh, nhưng cô thì được.”
Nhạn Hồi suy nghĩ một lúc, sau đó bỗng hiểu ra.
Ồ! Thì ra nói cả buổi, hắn nói chuyện này đối với hắn không khó, không
phải vì hắn rất lợi hại mà hắn vốn không hề định ra tay! Hắn muốn nàng làm
thay! Để nàng đi đánh với Phụng Minh!
Vậy thì đối với hắn, đối phó với Phụng Minh đích thực không khó! Vì vốn dĩ
hắn đâu cần ra tay!
Khó là nàng! Là nàng thôi!
Nhạn Hồi lập tức cảm thấy hình như mê hương trên người mình đã mất đi
hiệu quả, vì nàng đột nhiên rất muốn bóp chết Yêu long này...
Nhạn Hồi nghiến răng liên hồi, nén nhịn thôi thúc trong lòng, cố gắng nở nụ
cười ôn hòa, định nhẫn nại bàn bạc tử tế với Thiên Diệu, “Sao ngươi biết ta
bằng lòng lấy đá chọi đá đánh với Phụng Minh chứ?”
“Cô sẽ bằng lòng.”
“Ta!” Nhạn Hồi vốn định giằng co, nhưng nghĩ một hồi...
Mẹ nó, vậy mà nàng lại thật sự bằng lòng!
Cuối cùng Nhạn Hồi chỉ im lặng nhìn Thiên Diệu: “...”
Nếu nghĩ cách khác quá khó khăn, thôi chi bằng dứt khoát trực tiếp cho đỡ
đau đầu, lấy đá chọi đá cho xong. Đơn giản thô bạo, dứt khoát gọn gàng, giải
quyết bằng thực lực, đây là tác phong xưa nay của Nhạn Hồi.
Nhạn Hồi bực bội lầm bầm mấy câu, nhưng nghĩ kĩ, nàng lại nhíu mày: “Nếu
ta sử dụng toàn lực chiến đấu với Phụng Minh cũng chưa chắc sẽ thua đâu.”
Nhạn Hồi nói. “Thế nhưng ta sử dụng tâm pháp của núi Thần Tinh, vừa ra tay
sẽ bị nhận ra ngay lập tức...” Nàng khựng lại, “Huyền Ca và Phụng Thiên Sóc
thì không có gì, vì họ biết ta rành rành rồi, nhưng tạm thời ta vẫn chưa muốn
người khác biết ta là người của núi Thần Tinh.”
Chống đối với Phụng Minh, thả Hồ yêu, trộm bảo vật, sử dụng tâm pháp của
núi Thần Tinh, nếu người ngoài biết những tin này, thì chỉ cần là người khá
thông thạo nội vụ của núi Thần Tinh đều sẽ biết, người làm những chuyện này
chắc chắn chỉ có Nhạn Hồi mới vừa bị đá ra khỏi cửa thôi.
Đến lúc đó Tử Nguyệt sẽ biết, Lăng Phi sẽ biết, Lăng Tiêu... cũng sẽ biết.
Nàng không muốn để Lăng Tiêu biết, sau khi rời khỏi núi Thần Tinh nàng
thật sự ở chung với yêu quái, làm việc giúp yêu quái.
Cho dù... việc này đối với Lăng Tiêu hình như không hề quan trọng.
Thiên Diệu khẽ trầm ngâm, hắn không hề nghĩ tới chuyện núi Thần Tinh.
Tuy nhiên, đúng là thân phận của Nhạn Hồi không thể bị lộ vào lúc này, không
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nói chuyện khác, nếu để Tố Ảnh biết người trộm sừng rồng là Nhạn Hồi... Chỉ
nghĩ tới thôi cũng đủ biết tệ hại dường nào.
Bởi vậy không thể để người khác biết thân phận thật sự của nàng.
“Nếu không dùng tâm pháp của núi Thần Tinh, ta hoàn toàn không có khả
năng thắng Phụng Minh.” Nhạn Hồi nhìn Thiên Diệu, “Vừa rồi ngươi khoác lác
với Phụng Thiên Sóc, nhân lúc này mà mau thu đi.”
Thiên Diệu thoáng im lặng, không tiếp lời Nhạn Hồi mà chỉ nói: “Trước đó
cô nói với ta cô học rất nhanh đúng không?”
Nhạn Hồi chớp mắt mấy cái, “Đúng vậy.”
“Vậy không dùng tâm pháp của núi Thần Tinh, để ta dạy cô, học pháp thuật
mới bây giờ luôn đi.”
“Bây giờ?” Nhạn Hồi sửng sốt, “Được thì được... nhưng mà... học cái gì, nhờ
tấm vảy Hộ Tâm này học pháp thuật của Yêu long ngươi sao?”
“Không.” Thiên Diệu khẽ nhíu mày, biểu hiện ra vẻ tính toán tinh minh, “Cô
hãy mạo nhận là người của Thanh Khâu, ta sẽ dạy cô pháp thuật của Cửu Vĩ
Hồ.”
Trong một khoảnh khắc Nhạn Hồi nghi ngờ mình đang nghe nhầm chuyện gì
đó, “Ngươi muốn dạy ta cái gì?”
“Tâm pháp của tộc Cửu Vĩ Hồ.”
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