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Phần 3
Chương 11
Cổ Độc Yêu Cơ

L

ên đường, liền liên tiếp năm ngày, cuối cùng mọi người cũng tới nơi,

chân núi Ngọc Hoa, sương mù lượn lờ, khiến tầm mắt của mọi người đều trở lên
mơ hồ.
“Núi Ngọc Hoa là như vậy, xem ra thật đúng là có chút cổ quái.” Thanh
Long hộ pháp nhìn sương mù quỷ dị này, hết sức có kinh nghiệm phân tích, nói.
Tiếu Tuyệt cũng nhìn lên cảnh sắc trước mặt, tâm tình có chút rung động,
không biết vì sao, nàng cảm thấy trong sương mù dày đặc này mang theo một
cỗ tà khí âm lãnh, khiến toàn thân nàng rét run, không nhịn được bắt đầu run
rẩy...
Từ nhỏ, nàng đã nhạy cảm đối với mọi thứ đặc biệt, cho nên, nàng có thể
khẳng định, trong sương mù dày đặc này tồn tại cái gì đó, tuyệt đối không phải
là thần vật, hơn nữa 99% là tà vật!
Chỉ là, nếu nàng nói tin tức này cho mọi người, mọi người nhất định sẽ hưng
phấn, tà vật ra đời, đối với giáo đồ Ma Giáo đây là một chuyện vui lớn.
“Đi thôi, chúng ta đi lên, tất cả mọi người cẩn thận một chút!” Vô luận là cái
gì, còn phải tự mình đi tra xét, giáo đồ có hồi báo cũng chỉ nói có điều cổ quái,
còn nghe được tiếng động vật kêu rên, nhưng thủy chung không có tìm ra được
rốt cuộc là vật gì.
“Dạ!” Mọi người cùng lên tiếng, sau đó cùng nhau đi lên, hữu ý vô ý Tiếu
Tuyệt lại được bảo vệ ở trung tâm, Tiếu Tuyệt bất đắc dĩ cười, nhưng cũng
không nói thêm gì.
Núi Ngọc Hoa là một nơi phong cảnh xinh đẹp, rất nhiều văn nhân kiếm
khách đều đến đây ngắm phong cảnh, lúc này lại một người cũng không có,
chung quanh sương mù dày đặc làm cho người ta không thấy được ngón tay
mình, càng đi vào sâu, đường đi càng khó, cũng may tất cả mọi người đều là
người tập võ, nhãn lực hơn người, còn có thể thấy rõ ràng mọi người xung
quanh.
Đoàn người ước chừng đi hai khắc nữa, mỗi người đều có vẻ mặt nặng nề,
vũ khí trong tay cầm thật chặt...
Đột nhiên, Thanh Long hộ pháp dẫn đường dừng lại, khiến mọi người toàn
bộ dừng bước, nín thở mà đợi!
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“Có người tới, không biết là địch hay bạn, mọi người coi chừng!” Vào giờ
phút này có người xuất hiện ở nơi này, tuyệt đối sẽ không phải người bình
thường, nếu bọn họ có thể biết được nơi này có điểm khác thường, như vậy
những môn phái khác cũng có khả năng biết được!
Cùng lúc đó, đối phương hình như cũng phát hiện ra bọn họ, cũng ngừng
hành động, nhân mã hai phe cách sương mù dày đặc giằng co, thế cục hết sức
khẩn trương.
Địch không động ta cũng không động, hai bên hình như có cùng tính toán
này, giằng co hồi lâu cũng không có người mở miệng trước.
Tiếu Tuyệt có loại bản năng trời sinh, giống như có thể cảm thấy hơi thở đối
phương, là chính là tà, là yêu là ma, lúc này nàng tĩnh tâm lại, đối phương có
đội ngũ chừng 10 người, hơi thở thuần chánh, vậy là chánh đạo, như vậy là
không tránh được giao tranh rồi, từ xưa tới nay, chánh tà sẽ không cùng tồn tại,
lúc này đụng phải, sao lại có thể bỏ qua cho nhau.
“Các ngươi là người nào?” Cuối cùng vẫn là đối phương mở miệng trước.
“Ma Thần điện, Thanh Long!” Thanh Long hộ pháp khinh thường lớn tiếng
trả lời, tên tuổi Thanh Long Ma Thần điện ở trên giang hồ hết sức vang dội, một
bộ Thanh Long khóa cổ móng, ác độc vô cùng, không biết đã dính bao nhiêu
máu tươi.
“Yêu nghiệt Ma Giáo!” Thanh Long dứt lời, đối phương lập tức có phản
ứng, đoàn người nhích tới gần chút, hai bên đều có thể nhìn thấy mơ hồ hình
dạng đối phương, nhưng điều này cũng đủ rồi.
Thanh Long là một người rất cương trực, nhưng đó chỉ là đối đãi với huynh
đệ của hắn thôi, đối mặt với kẻ địch, sự tàn nhẫn của hắn, một điểm cũng không
kém, khi những người kia vừa xuất hiện, Thanh Long liền phi thân lên trước,
năm ngón tay nắm thành quyền, vừa xuất chiêu đã giết chết một người trong đó!
Máu tươi khiến Tiếu Tuyệt có chút cau mày, mười sáu năm, đây là lần đầu
tiên nàng nhìn thấy người chết, tuy rằng sương mù dày đặc nên nhìn không rõ,
nhưng vẫn rất kích thích.
“Mọi người coi chừng!” Một người trong đám người kia kêu to, sau đó hỗn
chiến bắt đầu, hai phe nhân mã trong nháy mắt đánh nhau, Tiếu Tuyệt có chút
do dự, nàng có nên động thủ hay không, suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết
định, tự bảo vệ mình, liền dùng Vân Khuynh Thiên khuyết khẽ động một cái phi
thân bay lên, tránh né công kích của đối phương, hơn nữa, bên cạnh nàng cũng
chắc chắn sẽ có người bảo vệ nàng, để nàng không bị bất cứ thương tích nào.
Thực lực của hai bên trong nháy mắt đã lộ rõ, trận chiến này cơ hồ đã
nghiêng về 1 bên, lúc Tiếu Tuyệt né tránh công kích, đám người kia cũng đã
ngã xuống đất, không chết cũng sẽ không sống được.
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“Phế vật!” Thanh Long hộ pháp khinh thường phỉ nhổ khiến Tiếu Tuyệt chợt
hiểu, thì ra là sinh mạng lại yếu ớt như thế, cũng nhỏ bé như thế đấy...
“Đi thôi, chúng ta tiếp tục lên núi, đi đường cẩn thận, có lẽ còn có thể đụng
phải người của những môn phái khác.”
Mọi người sửa sang lại lại tiếp tục đi về phía trước, Tiếu Tuyệt như cũ bị bảo
vệ ở chính giữa.
Nàng biết mình đang ở Ma Giáo, lại chưa từng nghĩ ma có gì không tốt,
nhưng bây giờ thấy những sinh mạng này trong nháy mắt biến mất, trong lúc bất
chợt, trong lòng có đúng cùng sai, khái niệm chính và tà, ai đúng ai sai còn rất
mơ hồ, nàng chỉ biết bên ngoài thế giới thật không tốt đẹp như nàng từng nghĩ.
Tiếu Tuyệt trầm mặc khác thường, khiến mọi người chú ý, nhưng người nào
cũng không nói, lần này nếu nói ra ngoài làm việc thật ra thì so với lúc bọn hắn
huấn luyện còn khó khăn hơn, chỉ là không biết vì sao tâm tình thoải mái cũng
trở nên nặng nề.
Trước mặt mọi người là đỉnh núi, không khí nặng nề rốt cuộc bị một cỗ mùi
đặc biệt thay thế, đó là một loại cảm giác làm cho người ta cảm thấy có chút
choáng váng, mà trong sương mù dày đặc cũng xen lẫn một điểm màu đỏ, yêu
dị.
“Mọi người coi chừng, có độc!” Tiếu Tuyệt không nhịn được nhắc nhở,
ngừng thở, rút kiếm phá tan sương mù.
Mọi người cũng đều nhanh chóng nín thở, bảo vệ xung quanh Tiếu Tuyệt,
mày kiếm Thanh Long hộ pháp dựng lên, chợt đưa ra song chưởng, quát to một
tiếng, sương mù bao bọc vây quanh mọi người, liền bị đẩy ra xa hai ba thước,
mà mọi người còn chưa kịp thở nhẹ một hơi, liền hết sức kinh ngạc nhìn đến
một con bươm bướm xòe cánh bay múa quanh mọi người, mỗi lần tung cánh
đều phun ra một cỗ khí độc, nhiễm đỏ tầm mắt mọi người.
“Là độc điệp!” Thanh Long hộ pháp lúc này cũng biết rõ diện mạo của cái
phun ra khí độc kia, mặc dù kinh ngạc, nhưng lại không khỏi lộ ra nét mặt hưng
phấn, phải biết, con vật này nếu có thể thuần phục, sẽ giúp bọn họ rất nhiều, có
lẽ có thể địch nổi mười tiểu đội tinh anh.
“Mọi người nghe lệnh, toàn lực bắt độc Điệp, nhất định phải bắt nó lại!”
Thanh Long hộ pháp ra lệnh một tiếng, mọi người bắt đầu công kích độc điệp,
chỉ có Tiếu Tuyệt mặt nặng nề đứng ở phía sau, trong đầu không khỏi nghĩ đến
mình đã từng thấy qua một quyển về Cổ độc, trong đó có đề cập tới một loại
độc điệp, hoặc là nói chuẩn xác nên gọi là “Cổ độc Yêu Cơ”, là kịch độc vô
cùng.
Mọi người cùng độc điệp chiến đấu, trên người độc điệp đã bắt đầu chảy ra
máu màu xanh lá cây, cánh càng tăng thêm sức mạnh, mặc dù không nghe được
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thanh âm của độc điệp, nhưng Tiếu Tuyệt vẫn có thể cảm nhận được độc điệp
đang rất đau.
“Đợi chút, dừng tay!” Nàng nhịn, nhưng vẫn không nhịn được, Tiếu Tuyệt
lớn tiếng hô, muốn ngăn cản mọi người công kích, mặc dù mọi người kinh ngạc,
nhưng vẫn ngừng tay, từ trên trời tiếp đất.
Tiếu Tuyệt thấy mọi người dừng tay, có chút vội vàng cho mọi người một nụ
cười cảm kích, sau đó bay lên, nhẹ nhàng đứng trước mặt của độc điệp.
“Tiểu thư cẩn thận!” Tất cả mọi người lo lắng cùng hô lên.
Tiếu Tuyệt không để ý, chỉ muốn nhìn rõ độc điệp, sau đó giọng nói hết sức
dịu dàng hướng về phía độc điệp nói: “Đừng đánh có được hay không, ngươi
cũng chảy máu, ta băng bó cho ngươi một chút nha.” Tiếu Tuyệt nói còn vô
cùng nhu hòa dùng ngón tay đụng chạm cánh to lớn của độc điệp, giống như là
đang an ủi độc điệp vậy...

Chương 12
Xả Thân Tương Hộ

C

ó vài người trời sinh liền có ma lực, khi ngón tay Tiếu Tuyệt chạm vào

độc điệp, trong nháy mắt liền cảm thấy một hồi run rẩy, sau đó tay chỉ bị nhiễm
hồng, độc vụ quấn quanh...
Tiếu Tuyệt cũng không để ý, như cũ mỉm cười nhìn độc điệp, sau đó từ từ,
cánh độc điệp bất động, từ không trung hạ xuống, mọi người kinh ngạc nhìn,
thân thể to lớn kịch liệt thu nhỏ lại, rúc vào chỉ nhỏ như đầu một người, nhẹ
nhàng rơi vào trên bàn tay Tiếu Tuyệt.
Nhìn biến hóa hết sức thần kỳ này, tất cả mọi người nín thở, chỉ có Tiếu
Tuyệt nhẹ nhàng cười, chậm rãi đem chân khí trong cơ thể truyền đến trong cơ
thể độc điệp, vì nó chữa thương, mà cùng lúc đó, mãn thiên sương mù dày đặc
bắt đầu tiêu tán, Ngọc Hoa sơn lại khôi phục được yên tĩnh xinh đẹp thường
ngày.
“Này, thật là quá thần kỳ!” Trong đội ngũ, Thanh Long hộ pháp không nhịn
được kinh ngạc nói.
“Thanh Long hộ pháp, chúng ta đây coi như là nhiệm vụ hoàn thành rồi
sao?” Ngón tay Tiếu Tuyệt như cũ bị màu đỏ sương mù bao quanh, sau đó ở
thời điểm Tiếu Tuyệt nói lời nói đó, sương mù dần dần trở nên nồng, độc điệp
kia lần nữa hết sức quỷ dị biến mất...
Mọi người thấy phải trợn mắt hốc mồm, cũng chỉ có Tiếu Tuyệt không quá
kinh ngạc, về cổ độc Yêu Cơ ghi lại, đây là kỹ năng đặc biệt nhất của nó, hơn
nữa hình thái độc điệp này, dịu ngoan khác thường, tuyệt đối không có tính
công kích.
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“Dĩ nhiên coi là!”
Thanh Long hộ pháp lời này vừa nói ra, nhiệm vụ của mọi người cũng coi là
hoàn thành, Tiếu Tuyệt nở nụ cười trêu chọc tiểu bươm bướm, “Ngươi về sau
liền theo ta đi, ta sẽ thật tốt chăm sóc ngươi, như vậy, hiện tại trước phải đặt tên
cho ngươi, tên gì tốt nhỉ, Tiểu Điệp? Không không không, quá tục khí rồi, người
kia sao xinh đẹp, nhất định phải đặt một tên đặc biệt, cổ độc Yêu Cơ, cổ độc
Yêu Cơ... Bảo ngươi tiểu yêu có được hay không?”
Màu đỏ sương mù dày đặc lúc này đã hoàn toàn đạm hóa, chỉ là ở tay trái
Tiếu Tuyệt chung quanh mới có một chút, nhưng lại giống như là thật nghe hiểu
Tiếu Tuyệt nói chuyện, chậm rãi lưu động, mỹ lệ cực kỳ...
Từ đó, bên cạnh Tiếu Tuyệt liền có cái thứ hai có thể xưng là sủng vật tồn tại
- cổ độc Yêu Cơ, tiểu yêu!
...
Có giang hồ sẽ có bài danh.
Ảnh Tùy, như hình với bóng, chỗ nào cũng có, người giang hồ, không chỗ
nào không có mật thám, chỉ có người hắn không muốn biết, chứ không có gì
hắn không biết, Kỳ Nhân bảng bài danh thứ năm, dương danh giang hồ đã nhiều
năm, cơ hồ không có ai biết lai lịch của hắn, chỉ cần người còn tồn tại, hắn đều
có thể điều tra ra họ, bởi vì các loại bài danh bảng trong giang hồ đều là do hắn
tới ghi chép.
Rất nhiều người suy đoán, đó cũng không phải một người, mà là một thế lực
vô cùng to lớn, hơn nữa trong đó nhất định sẽ có thật nhiều cao thủ, hoặc điều
này cùng Hứa Chân chỉ là một người, đã đạt đến cảnh giới thần tiên, nếu không
vì sao có thể kéo dài trên trăm năm giang hồ bài danh, hơn nữa còn biết nhiều
như vậy, người bình thường căn bản cũng không có thể biết nhiều chuyện tình
như vậy!
Mọi người đều phân vân, nhưng lúc này, điều mọi người chú ý đã không
phải là chuyện này.
Giang hồ bài danh tổng cộng có mười loại: cao thủ, kỳ nhân, mỹ nhân, binh
khí, võ học, ác nhân, quái nhân, thế lực, tài phú, thực lực tổng hợp.
Mười loại bài danh, cứ mỗi chủng loại chỉ lấy top 10 bảng trên, sẽ ở đệ nhất
thiên hạ quán trà lấy hình thức danh thiếp công bố ra, nếu như có thay đổi cũng
sẽ sửa đổi trước.
Lúc này, làm người ta hết sức kinh ngạc chính là mười loại bài danh trong
mỹ nhân bài danh có biến hóa, hơn nữa còn là biến hóa cực lớn vô cùng, mỹ
nhân bảng đệ nhất danh Nam Cung Lưu Ly lại đang trong một đêm trở thành đệ
nhị danh, mà vị trí đệ nhất danh đột nhiên viết bốn chữ to Độc Cô Tiếu Tuyệt!
Độc Cô! Người giang hồ ai không biết dòng họ Ma Tôn chính là Độc Cô,
hơn nữa trước đó vài ngày cũng truyền ra chi nữ Ma Tôn có tướng mạo khuynh
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thành, liền càng thêm khẳng định Độc Cô Tiếu Tuyệt chính là yêu nữ Ma Giáo
kia, trong lúc nhất thời, thiên hạ xôn xao, quần chúng phân vân.
Mà lúc này, thiên hạ chính bởi vì sự xuất hiện của Tiếu Tuyệt trở nên cực kỳ
náo nhiệt, đoàn người Tiếu Tuyệt lại gặp phải phiền toái.
Ngọc Hoa sơn sương mù dày đặc đã tản đi, mọi người xuống núi tốc độ
nhanh rất nhiều, nhưng lại nói oan gia ngõ hẹp đi, mọi người còn chưa xuống
tới chân núi, liền đụng phải cùng một đội ngũ, nhìn cách ăn mặc, Thanh Long
lập tức nhận ra thân phận của đối phương - chánh đạo một trong Lục Đại Môn
Phái, môn hạ Dương Sơn phái.
“Các ngươi là người của Ma Thần điện?” Đối phương nháy mắt thấy Thanh
Long trong đám người, cũng lập tức biết thân phận đám người, bởi vì đoàn
người Thanh Long toàn bộ đều mặc áo đen hồng bên, vạt áo bên trái thêu hoa
văn quỷ dị phức tạp, chính là dấu hiệu để nhận biết Ma Thần điện, thời điểm lên
núi, bởi vì sương mù dày đặc, đụng phải nhưng không biết thân phận đám người
Thanh Long, bây giờ không có sương mù dày đặc, chỉ liếc mắt nhìn, hai bên
liền cũng biết lẫn nhau.
“Giết!” Ngay lập tức, Thanh Long hộ pháp lãnh khốc phun ra một chữ, sau
đó xung trận, ngựa lên trước xông ra ngoài.
Sau lưng mười người cũng lập tức động, chỉ có Tiếu Tuyệt an tĩnh đứng ở
nơi đó, dùng một loại ánh mắt đau thương nhìn trận chém giết này, phản ứng
của đối phương cũng rất mau, Thanh Long đánh ra, trong nháy mắt liền có phản
ứng, hiển nhiên nếu so với lên núi thời điểm gặp phải những người đó mạnh
hơn rất nhiều.
Trong lúc nhất thời, trận chiến lâm vào giằng co, hai bên đều có tổn thương,
cũng có người thương vong.
Tiếu Tuyệt bất đắc dĩ, tại sao những người này nhìn thấy nhau cũng không
nói được mấy câu liền đánh nhau rồi, hơn nữa còn không chết không thôi đánh
nhau, chẳng lẽ, chính và tà, thì vĩnh viễn cũng không thể sống chung hòa bình
sao? Tiếu Tuyệt ở trong lòng hỏi mình, sau đó mình liền cũng có trả lời, thật ra
thì, không cần hỏi, nàng cũng hiểu, chính và tà, thù hận là trên trăm năm tích
lũy, đã không phải là giữa người với người ân oán đơn giản, không chết không
thôi, thế bất lưỡng lập, nàng biết sẽ không quá đơn thuần, nhưng cũng không
cách nào thật đứng ở góc độ tà đạo đi đối kháng chánh đạo, cho nên, Tiếu Tuyệt
chỉ là ngơ ngác đứng, bất đắc dĩ nghĩ.
...
Nhưng trong loạn thế, lại có mấy người có thể trôi qua yên bình đâu, Dương
Sơn phái trong hàng đệ tử sớm đã có người phát hiện Tiếu Tuyệt đặc biệt, thừa
dịp đánh nhau chợt hướng Tiếu Tuyệt vọt tới!
Kiếm quang sáng loáng chói mắt như vậy, dưới ánh mặt trời, theo tính phản
xạ khiến Tiếu Tuyệt nhắm hai mắt lại... Chớ nói chi Tiếu Tuyệt võ công chưa
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đủ tốt, dù là rất tốt, không có kinh nghiệm thực chiến, cũng như lý luận suông,
không thắng được kẻ địch.
“Nguy hiểm!” Tàn Huyết mang theo thanh âm kinh hoảng, lãnh khốc.
“Mau tránh ra!” Thanh Long hộ pháp lo lắng quát lớn.
Mà cùng lúc đó, một bóng dáng vội vàng vọt tới, chắn trước người Tiếu
Tuyệt, Ngô Tử Cách vẫn luôn chú ý Tiếu Tuyệt nơi này!
Kiếm bén nhọn đâm vào vai trái Ngô Tử Cách, máu trong nháy mắt liền
chảy ra, mà lúc này, Ngô Tử Cách cũng không có khách khí, một kiếm cũng
giống nhau đâm vào eo của người đánh lén!
Hai người đồng thời cơ hồ rơi xuống đất, người đánh lén cũng bị đồng bọn
cứu trở về, mà Ngô Tử Cách nằm trên mặt đất, lạnh lùng nắm kiếm nhìn cái
người đánh lén đó, đưa lưng về phía Tiếu Tuyệt.
Không có đau đớn như trong suy nghĩ, thời điểm Tiếu Tuyệt phản ứng kịp
liền thấy được bóng lưng ngăn ở trước người của nàng, trong nháy mắt không
có một loại biết nói gì, là cảm động còn là an tâm.
“Ngươi không sao chớ?” Lúc này, thậm chí có người vì cứu nàng mà bị
thương, nàng thật không biết nên như thế nào hồi báo mới phải, hơn nữa cái
người này nàng vẫn luôn có thành kiến.
“Không có việc gì, tiểu thư xin cẩn thận.” Nam nhân như cũ đưa lưng về
phía Tiếu Tuyệt, cẩn thận đề phòng đối thủ.
“... Ân, ta hiểu biết rõ.” Tiếu Tuyệt cắn răng, cuối cùng vẫn còn bất đắc dĩ
nói.
Có lẽ một màn này kích thích người ở chỗ này, tình cảm bọn họ đối với Tiếu
Tuyệt nhưng hết sức phức tạp, có ngưỡng mộ, lại có tôn kính, hiện tại càng
thêm bởi vì Tiếu Tuyệt thuần phục Độc Điệp, từ trong lòng nhiều bội phục, tại
sao có thể chấp nhận được những người khác ý đồ thương tổn tới nàng... Chỉ là
trong nháy mắt, tình huống liền có biến hóa, đám người Thanh Long, chiêu thức
càng thêm ác độc bén nhọn, Dương Sơn phái đệ tử dần dần gần như yếu thế, rốt
cuộc ở trong đó có một người tử vong, vội vã chạy trốn.
“Tiểu thư, ngươi không sao chớ?” Thanh Long hộ pháp quan tâm hỏi, sau đó
đồng thời dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Ngô Tử Cách, Ngô Tử Cách là nghĩa
tử của hắn, cũng là hắn chọn lựa người thừa kế, bây giờ có thể vì cứu tiểu thư
quên sinh mạng mình, thật để cho hắn rất hài lòng.
“Không có việc gì, ngược lại hắn... Trước xem một chút vết thương của hắn
đi.” Tiếu Tuyệt lắc đầu, sau đó cũng nhìn về phía Ngô Tử Cách.
Ngô Tử Cách lúc này đã xé vạt áo của mình, định băng bó vết thương, nhưng
bởi vì là ở trên cánh tay trái, không khỏi tay miệng cùng sử dụng, dùng miệng
cắn một góc mảnh vải...
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Tiếu Tuyệt đi tới, không nói hai lời Ngô Tử Cách liền lấy đi vải vóc, sau đó
tỉ mỉ băng bó cho hắn.
“Cám ơn.” Động tác Tiếu Tuyệt có chút vụng về, cũng tuyệt đối êm ái, cuối
cùng buộc vào, nàng nhẹ nhàng nói một tiếng cám ơn.
Trên mặt Ngô Tử Cách lộ ra nụ cười ôn hòa, dùng giọng nói hết sức nghiêm
túc nói: “Không, đây là ta phải làm, tiểu thư không cần bận tâm.”
“Ai...” Cái âm thanh than thở này, là bởi vì Tiếu Tuyệt nghĩ tới thành kiến
của mình đối với người đàn ông này, cảm giác mình hình như có chút ngây thơ,
sau đó chỉ nghe nàng nói: “Vô luận như thế nào, ta vẫn cám ơn ngươi.”
Tiếu Tuyệt nói xong, liền đối với Ngô Tử Cách ôn nhu cười, nụ cười ngọt
ngào lại một lần nữa khiến tất cả mọi người nhìn ngây người, chỉ là phản ứng
kịp, tình cảm trong lòng của mỗi người cũng đều bất đồng...

Chương 13
Hợp Tình Hợp Ý

G

iữa người với người chung sống luôn rất huyền diệu, trước một khắc có

lẽ vẫn là cừu địch gặp mặt hết sức đỏ mắt, sau một khắc liền chung sống hòa
hợp, giống như bằng hữu chí giao, biến hóa tốc độ làm cho người ta thật không
ngờ được.
Trên đường trở về, mọi người tốc độ rõ ràng chậm lại, cũng có nhiều thời
gian tán gẫu hơn.
Tiếu Tuyệt vẫn kiên trì chăm sóc Ngô Tử Cách, là đau lòng, cũng là trách
nhiệm, mới đầu nàng băng bó bôi thuốc chân tay còn rất vụng về, nhưng làm
mấy lần, liền càng thêm thuần thục, mà vết thương của Ngô Tử Cách cũng khôi
phục rất nhanh, khiến nụ cười Tiếu Tuyệt càng ngày càng rực rỡ.
Có lẽ thật sự là bởi vì ân cứu mạng, Tiếu Tuyệt đối với Ngô Tử Cách không
còn thành kiến, thời điểm băng bó, liền cũng tán dóc vài câu, thỉnh thoảng nhắc
tới một vài chuyện, Tiếu Tuyệt rất kinh ngạc phát hiện, hai người hình như có
rất nhiều điểm chung, đều thích đọc sách, hơn nữa còn là nhiều thể loại, đều
thích thổi sáo, đối với âm luật đều tinh thông không phân biệt được cao thấp,...
Mấy ngày chung sống, Tiếu Tuyệt đã cảm thấy, mình trước kia thật rất ngu, thế
nhưng lại đối với một người như vậy có thành kiến, bọn họ ăn ý như vậy, có rất
nhiều chuyện nói không hết...
Mười sáu năm, Tiếu Tuyệt cơ hồ không chung sống với nam nhân khác như
vậy, rất nhiều cảm thụ mới lạ làm cho nàng rất hưng phấn, tâm tình càng thêm
kích động, hai người cơ hồ vừa có thời gian liền ở chung một chỗ.
www.vuilen.com

44

Tác Giả: Mị Dạ Thủy Thảo

MA TIẾU XINH ĐẸP

“Tử Cách, này, cái này cho ngươi ăn.” Lúc này mọi người đã đến một trấn
nhỏ phồn hoa, mấy người chia nhau đi mua đồ, Tiếu Tuyệt mới vừa mua mấy
quả táo, liền cười đưa cho Ngô Tử Cách một quả.
Ngô Tử Cách nhận lấy, lấy ra khăn tay cẩn thận xoa xoa, sau đó lần nữa đưa
tới trước mặt Tiếu Tuyệt, mang theo nụ cười cưng chiều nói: “Cùng ngươi
đổi...”
Ánh mặt trời chiếu xuống, Tiếu Tuyệt hơi nheo mắt lại, nhìn Ngô Tử Cách,
trong nháy mắt kia, nàng cảm thấy tim của mình bị tràn đầy ngọt ngào, có một
loại cảm giác hạnh phúc, “Được rồi, xem ngươi có thành ý như vậy, liền miễn
cưỡng đổi với ngươi.” Tiếu Tuyệt nghịch ngợm nói, sau đó còn vừa nói, vừa lấy
ra một quả táo khác, một tay đưa tới, một tay nhận lấy, nụ cười ở khóe miệng
kia sao lại có chút ngượng ngùng, sao lại có chút xíu ngọt ngào...
Trong lúc trao đổi, đầu ngón tay lạnh lùng chạm được bàn tay ấm áp, chợt
lùi bước, sau đó bàn tay xinh đẹp đỏ ửng lên đến cả khuôn mặt.
“Tiếu Nhi, ngươi thật đẹp.” Ngô Tử Cách không tự kìm hãm được nói ra,
ánh mắt mê nhìn nữ nhân trước mặt, đây là nữ nhân đẹp nhất cả đời này hắn gặp
qua, phong tình vạn chủng, để cho hắn mê luyến nụ cười mà không thể tự kềm
chế.
“Ghét...” Nhẹ nhàng quát lớn giống như là người tình lẩm bẩm, nàng biết
nàng rất đẹp, cũng là lần đầu tiên có cảm giác ngượng ngùng khi người khác tán
dương.
“Ha ha, ghét chỗ nào, ngươi chán ghét ta thật sao?” Ngô Tử Cách tiến lên
một bước, hơi cúi đầu, Tiếu Tuyệt thân hình thon dài nhưng vẫn kém hắn rất
nhiều, khoảng cách gần như vậy, để cho hắn có loại kích động muốn ôm nàng
vào lòng...
“... Ngươi, ngươi...” Tiếu Tuyệt ngươi ngươi nói không được, muốn nói
ghét, lại sợ hắn tin là thật, muốn nói không ghét, lại có chút không nói ra miệng,
có chút nóng nảy, sau đó chợt giương mắt, đối mặt ánh mắt thiết tha của nam
nhân...
Một nháy mắt kia, nàng hiểu nàng là nàng muốn gì, nàng thích nam nhân
trước mặt này, mười sáu năm chỉ có một người nam nhân duy nhất khiến cho
nàng có nhiều bận tâm như vậy.
“Tử Cách, ngươi thích ta sao?” Trong thoáng chốc, Tiếu Tuyệt nghe được
chính mình hỏi, sau đó liền thấy được ánh mắt kinh ngạc và vẻ mặt kinh ngạc
của nam nhân.
Hắn không thích mình sao? Tiểu Tuyệt không khỏi nghĩ đến, vẻ mặt bởi vì
suy đoán của mình mà trở lên khó coi.
“Ta, ta...” Lần này đến lượt Ngô Tử Cách nói không ra lời, thích nàng ư,
thích nàng ư, hắn đương nhiên thích, vô luận bởi vì nguyên nhân gì, hắn cũng sẽ
không nói ra lời không thích nàng a...
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“Ta dĩ nhiên thích ngươi, nhưng là, thân phận của ta, ta không xứng với
ngươi!” Ngô Tử Cách cắn răng nói, u ám trong ánh mắt của hắn có đè nén đau
khổ.
“Không, đừng nói lời như vậy, thân phận với cả không thân phận gì, ta
không nghĩ là ngươi lại cổ hủ như vậy đó!” Tiếu Tuyệt mất hứng phản bác,
nàng cho là hắn hiểu được nàng, không nghĩ vào thời điểm này hắn sẽ nói ra lời
như vậy đấy...
“Đừng nóng giận, ta không quan tâm, nhưng người khác quan tâm, bọn họ sẽ
nói ngươi, ta sợ ngươi, không vui...” Vẻ mặt Ngô Tử Cách hình như càng khổ
sở hơn.
“Ngu ngốc, ta không quan tâm người khác nói cái gì, chỉ cần ngươi, chỉ cần
ngươi yêu ta, là tốt rồi.” Cuối cùng nửa câu sau, Tiếu Tuyệt có chút ngượng
ngùng khẽ cúi đầu, nàng căn bản là quan tâm rất nhiều, nàng nghĩ nam nhân này
cũng thích nàng là tốt rồi...
Tiếu Tuyệt ngượng ngùng cúi đầu, cho nên bỏ lỡ ánh mắt nam nhân này trở
phức tạp...
“Tiếu Nhi, ta dĩ nhiên thích ngươi, thích ngươi thật lâu thật lâu, ta làm sao có
thể lại không thích còn ngươi...” Thanh âm Ngô Tử Cách rất thấp rất thấp, mang
theo một tia hư ảo mê man, không biết nghĩ tới điều gì, trong ánh mắt vẫn luôn
ôn hòa nhiều hơn một chút trống rỗng.
Nghe được Ngô Tử Cách trả lời khẳng định, nụ cười Tiếu Tuyệt càng thêm
ngọt ngào.
Cách Ma Thần điện còn có ba ngày lộ trình, không khí trong đội ngũ lại càng
ngày càng khẩn trương, cơ hồ tất cả đều như thế.
“Ta cuối cùng cảm thấy là lạ.” Lúc nghỉ ngơi, Tiếu Tuyệt cùng Ngô Tử Cách
ở chung một chỗ, nhỏ giọng nói ra cảm thụ của mình.
“Đừng nghĩ nhiều như vậy, không có chuyện gì.” Hắn đương nhiên cũng biết
không khí không đúng, hơn nữa không đúng nguyên nhân hắn cũng hiểu, những
người này... Ha ha, hắn chỉ có thể nói, Tiếu Tuyệt sức quyến rũ thật rất lớn rồi,
có lẽ chỉ có nàng là không rõ ràng thôi.
“Thật không có chuyện gì sao, vậy cũng tốt, ta tin tưởng ngươi.” Mặc dù
cảm thấy rất lạ, nhưng nếu Ngô Tử Cách nói không có việc gì, vậy thì sẽ là
không sao, nàng tin tưởng hắn.
Nghe được Tiếu Tuyệt đơn thuần tin tưởng, Ngô Tử Cách ánh mắt chợt lóe,
sau đó tay nhẹ nhàng nắm tay nhỏ bé của Tiếu Tuyệt, nhẹ nhàng nói: “Tiếu Nhi,
ta thích ngươi, thật thích ngươi, tin tưởng ta.”
“Uh, ta tin tưởng ngươi!”
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Một bên, có lẽ không nghe được Tiếu Tuyệt và Ngô Tử Cách đang nói cái gì,
nhưng là nét mặt kia động tác kia, bọn họ không cần hỏi cũng có thể cảm thấy ở
giữa hai người bọn họ có vấn đề... Ngọt ngào và ràng buộc.
Phịch một tiếng, là thanh âm quả đấm đánh nát cây khô, Tàn Huyết một
quyền đánh bể một thân cây, chỗ ngón tay rỉ ra máu đỏ tươi, hết sức chói mắt.
Tiếu Tuyệt kinh hoảng nhìn sang, không hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
“Đủ rồi, chúng ta lên đường!” Tàn Huyết nói xong liền dắt ngựa, xoay người
lên ngựa xông ra ngoài.
Tại sao, tại sao, tại sao mỗi lần đều không phải là hắn, hắn thật hận, thật hối
hận! Thấy bộ dạng hai người kia, hắn cơ hồ ghen tỵ muốn nổi điên, hắn không
dám bảo đảm, nếu tiếp tục nhìn, hắn rốt cuộc có thể nổi điên giết chết tên nam
nhân kia!
Trong lòng Tàn Huyết điên cuồng kêu gào...
Ba ngày còn lại, đội ngũ như cũ duy trì trầm mặc cao độ, không có ai tùy
tiện nói chuyện, Thanh Long hộ pháp thỉnh thoảng sẽ lắc đầu thở dài, thỉnh
thoảng sẽ lo lắng nhìn mấy người Tiếu Tuyệt, lại cũng không nói gì, Tàn Huyết
cơ hồ là một câu nói cũng không có nói qua, chỉ là duy trì khoảng cách nhất
định với đội ngũ.
Tiếu Tuyệt nghi hoặc nhưng cũng không hỏi nhiều, Ngô Tử Cách bảo vệ ở
sau lưng Tiếu Tuyệt, lạnh lùng nhận lấy ánh mắt không thiện ý của mọi người,
sau đó càng thêm càn rỡ trong một lần nghỉ ngơi, nhẹ nhàng hôn lên môi Tiếu
Tuyệt, rất nhẹ rất nhẹ đụng chạm, Tiếu Tuyệt thậm chí cũng không có cảm giác
khác thường gì, đối với những người khác mà nói, cũng là cực độ khiêu khích!
Đang trong không khí này, thì rốt cuộc mọi người cũng trở lại Ma Thần
điện!

Chương 14
Lưỡng Tình Tương Hứa

“T

ham kiến Ma Tôn!” Thanh Long hộ pháp giải tán mọi người, một mình

đi gặp Ma Tôn, về lần làm nhiệm vụ này, toàn bộ tin tức, hắn sớm đã viết thư
gửi về, nhưng dù sao có một số việc không phải việc công, hắn có chút do dự có
nên nói hay không.
“Thanh Long, vất vả rồi.” Độc Cô Khinh Cuồng vừa ý nhìn thuộc hạ của
hắn, đối với lần làm nhiệm vụ này, biểu hiện của Tiếu Tuyệt, khiến hắn thập
phần kinh hỉ, Tiếu Tuyệt đặc biệt, hắn đã biết từ sớm, nhưng không ngờ lại đặc
biệt như vậy, để cho hắn thậm chí thấy tiếc nuối, nếu Tiếu Tuyệt thay đổi tính
www.vuilen.com

47

Tác Giả: Mị Dạ Thủy Thảo

MA TIẾU XINH ĐẸP

cách, Ma tộc nhất định sẽ đứng đầu, bởi vì thiên phú của nàng, người bình
thường cũng không thể tưởng tượng được.
“Không vất vả, đây là thuộc hạ phải làm, Ma Tôn, trái lại có một chuyện,
thuộc hạ không biết nên nói không, là có quan hệ với tiểu thư...” Thanh Long có
chút khó xử nói, hắn thật sự rất khó xử, chuyện như vậy, hắn là cấp dưới thật
không biết nên nói như thế nào, hay thôi không nói đi, giống như lại không
chính xác, dù sao Ma Tôn tín nhiệm hắn như thế, giao tiểu thư cho hắn, hiện tại
trở về hơn nhiều... chuyện này, nói như thế nào hắn đều phải có trách nhiệm!
“Cùng tiểu thư có quan hệ?” Độc Cô Khinh Cuồng có chút ngoài ý muốn,
chuyện của Tiếu Tuyệt, là có chuyện gì?
“Vâng, chỉ là thuộc hạ cũng không biết nên nói như thế nào, tựa hồ là tiểu
thư với nghĩa tử của thuộc hạ...” Aiz, kế tiếp mà nói, Thanh Long không thể nào
nói ra miệng, hắn cũng không biết chính mình làm sao có thể báo cáo chuyện
này với Ma Tôn...
“A...? Ý của ngươi là Tiếu Nhi với nghĩa tử kia của ngươi có tình ý?” Độc
Cô Khinh Cuồng chẳng kiêng dè trực tiếp hỏi, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc,
Thanh Long lại có biểu tình xấu hổ, trong lời nói kia hắn cũng đoán được đại
khái.
“... Vâng!” Hắn nghĩ có lẽ hai người kia chân tình thật sự là quá rõ ràng, hắn
lại không thể lừa gạt chính mình nói bọn họ không có gì.
Aiz, một là nữ nhi của Ma Tôn, một là nghĩa tử của hắn, thân phận hai người
chênh lệch rất lớn, hắn thật không biết nên làm thế nào với mối duyên này đây.
“Nam nhân kia là người như thế nào?” Hiện tại Độc Cô Khinh Cuồng có vẻ
quan tâm chuyện này, nữ nhi của hắn, hắn hiểu rõ nàng, nhưng nam nhân này,
nghĩa tử của Thanh Long, hắn có gặp qua, một nam nhân cực kỳ chững chạc,
chẳng qua, ấn tượng không xem như quá sâu sắc.
“Tên của hắn tên là Ngô Tử Cách, là hài tử của thân thích bên nhà mẹ đẻ của
phu nhân ta, từ nhỏ không cha không mẹ liền được ta nuôi dưỡng, ta thấy hắn
cũng là người có tài, liền nhận hắn làm nghĩa tử, phẩm chất của hắn tốt, ta có
thể bảo đảm!” Đối với nghĩa tử, hắn cũng đã dốc hết tâm sức, nếu như kết quả
của hắn và tiểu thư như thế nào, cũng chỉ có thể xem ý tứ của Ma Tôn đại nhân
thôi.
“Phẩm chất tốt? Thanh Long, ngươi không biết từ này dùng trên người ma
giáo chúng ta cực kỳ không hài hòa sao?” Phẩm chất, phẩm chất như thế nào
mới đượi coi là tốt! Độc Cô Khinh Cuồng có chút hoài nghi nhìn Thanh Long,
từ này do hắn nói ra tuyệt đối không phải nịnh.
“Ma Tôn, đứa nhỏ này, từ nhỏ ta đã nhìn hắn lớn lên, tính tình quyết đoán,
có ý chí vươn lên, là người có chút ôn hòa, không thích giết chóc.” Người trong
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ma giáo thích giết thành tánh, hắn không thích giết chóc, tính tình ôn hòa, lại
không biết là ưu điểm hay là khuyết điểm đây.
“... Uhm, ta biết rõ, có thời gian, để hắn tới gặp ta đi, ta ngược lại muốn nhìn
người phương nào nghĩ muốn ở cùng một chỗ với nữ nhi của ta!” Vô luận là ai,
hắn là phụ thân nhất định phải khảo sát một chút!
“Vâng!”
...
Mà lúc này, Tiếu Tuyệt đã mang theo Ngô Tử Cách trở về sân của nàng,
không khí giữa hai người ngọt ngào, phàm là mọi người nhìn thấy đều có thể
cảm nhận được giữa hai người có tình ý.
“Ngươi sợ sao?” Tiếu Tuyệt hơi nhướng mày, mang theo một tia khiêu
khích, cười.
“Không sợ!” Ngô Tử Cách kiên định trả lời, dùng ánh mắt thâm thúy nhìn
Tiếu Tuyệt, hắn không sợ, hắn đương nhiên không sợ, hắn chờ mong ngày này
đã thật lâu thật lâu rồi... Rốt cục mộng tưởng của hắn lại tiến thêm một bước,
hắn làm sao có thể sợ!
Ngô Tử Cách cảm thấy tâm của hắn có chút nhảy lên không bình thường!
“Đây chính là ngươi nói, nếu cha ta tìm ngươi nói gì đó, ngươi cũng không
được không giữ lời hứa!” Tiếu Tuyệt cau cái mũi đáng yêu, tiểu nữ nhi yếu ớt
nói, trước mặt Ngô Tử Cách, biểu tình của nàng luôn luôn biến hóa vô cùng
đáng yêu, như là một tiểu cô nương thiên chân hồn nhiên.
“Sẽ không, tin tưởng ta!” Ngô Tử Cách lại bảo đảm.
“Uhm, ta tin tưởng ngươi.” Tiếu Tuyệt ngọt ngào cười, nàng tin tưởng hắn,
thật sự rất tin tưởng rất tin tưởng...
Ngô Tử Cách nhìn vẻ mặt nữ nhân trước mặt tin tưởng hắn, tâm không lí do
đột nhiên đau đớn, không, không cần dùng loại ánh mắt tín nhiệm này nhìn hắn,
nếu có thể lựa chọn, hắn thà rằng không có loại tín nhiệm này...
Trong lòng Ngô Tử Cách đang điên cuồng gào thét, bên trong kêu gào,
nhưng ngoài mặt lại cười ôn hòa như cũ, hắn không thể để chính mình cảm thấy
đau đớn, bởi vì hắn không thể đau khổ, hắn còn nhiều việc cần phải làm, đau
khổ, hắn sợ hắn không thể ngoan độc mà xuống tay...
“Tiếu Nhi, đi đường dài như vậy, ngươi cũng mệt mỏi rồi, đi nghỉ ngơi sớm
một chút đi, ngày mai ta sẽ trở lại thăm ngươi.” Vuốt tóc Tiếu Tuyệt, Ngô Tử
Cách ôn nhu nói.
“Uhm, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta gặp.” Đối với nam
nhân cẩn thận và săn sóc, trong lòng Tiếu Tuyệt tràn đầy ngọt ngào, cảm thấy
chính mình thật hạnh phúc!
www.vuilen.com

49

Tác Giả: Mị Dạ Thủy Thảo

MA TIẾU XINH ĐẸP

“Được, vào đi thôi, ta nhìn ngươi đi vào.”
“... Tử Cách...” Tiếu Tuyệt đi hai bước, đột nhiên quay đầu, sau đó nhẹ
nhàng điểm một cái ở trên môi của nam nhân, rồi chạy rất nhanh đi vào.
“... Nha đầu ngốc.” Thật lâu sau, nam nhân mới nói nhỏ một câu, ngón tay
không tự giác chạm lên môi chính mình, cảm thụ cái loại hương vị không nói
nên lời này.
Vào phòng, tươi cười trên mặt Tiếu Tuyệt không có thu hồi, lại thấy được vẻ
mặt khiếp sợ của Hoa Ngữ.
“Tiểu thư, ngươi...” Nàng vừa mới thấy được toàn bộ, tiểu thư ra ngoài một
chuyến, sao lại có thể biến hóa lớn như vậy...
“Hoa Ngữ, ta nhớ ngươi quá.” Tiếu Tuyệt nhẹ nhàng nói, sau đó tiếp tục
cười ngọt ngào, làm Hoa Ngữ càng khinh nói: “Hoa Ngữ, ta đang yêu, ta thích
một người, người đó rất tốt rất tốt, ngươi chúc phúc của ta đi...”
Từ nhỏ Hoa Ngữ đã làm bạn bên cạnh nàng, nếu có thể, nàng hi vọng nàng
ấy cũng có thể vì nàng mà cao hứng.
“Là người kia sao? Ma Tôn và phu nhân biết không?”
“Không biết, nhưng mà rất nhanh cũng sẽ biết, bởi vì, ta đã quyết định gả
cho hắn rồi...” Trên đường trở về, nàng nhẹ nhàng hỏi người kia, có muốn cưới
nàng hay không, mà người kia tựa hồ có chút kinh ngạc, lại càng thêm kinh hỉ...
“Cái gì? Này, có phải quá nhanh hay không!” Hoa Ngữ kinh ngạc nhìn tiểu
thư nhà mình, sau đó nháy mắt cảm nhận được hơi thở, đó là hơi thở của ám vệ,
trước kia, thời điểm năng lực của ám vệ vượt qua nàng, nàng không cảm nhận
được, giờ phút này lại cảm nhận được...
Nàng cảm thấy có một số việc rối loạn...

Chương 15
Ám Vệ Đau Khổ

N

ếu lời của nàng là thật... Trong đầu hắn cứ lặp đi lặp lại câu nói đó, đuổi

đi không được.
Nếu có thể, hắn thật sự không hy vọng chính mình bị suy nghĩ chi phối như
vậy, nhưng mà, hiện tại cả đầu hắn đều đã là lời nói đó, hắn thống khổ như
muốn điên mất.
Biết rõ ràng không thể, biết rõ ràng quyền suy nghĩ đó hắn cũng không có,
lại không thể ngăn cản sinh ra thống khổ như vậy!
www.vuilen.com

50

Tác Giả: Mị Dạ Thủy Thảo

MA TIẾU XINH ĐẸP

Tàn Tình a Tàn Tình, từ lúc ngươi trở thành ám vệ kia một khắc, ngươi nên
hiểu rõ ràng toàn bộ, nàng là thiên, hắn là địa, bọn hắn chênh lệch đâu chỉ ngàn
vạn!
Chỉ là, nam nhân kia tốt như vậy sao, một khắc kia, hắn không phải không
có lao ra, đúng là hắn do dự, không phải sợ chết, mà là sợ Tiếu Tuyệt đã từng
nói qua câu nói kia, mà còn, tại thời điểm hắn muốn bổ nhào tới ngăn trở mũi
kiếm kia, hắn lại nhìn thấy bóng dáng nam nhân kia bổ nhào ra...
Hắn biết, hoặc là mọi người biết, trong đội ngũ những người đó, đều có thể
vì bảo vệ tiểu thư mà hy sinh tánh mạng, cuối cùng lại để nam nhân kia giành
trước một bước, sau đó được tiểu thư chú ý!
Hắn cảm thấy không công bằng, hắn nghĩ thời điểm kia, người lao đến là
hắn, cũng sẽ không được đãi ngộ như vậy, trong lòng cảm thấy rất tiếc nuối, hắn
nghĩ tất cả mọi người ở đây đều có suy nghĩ như vậy, nhất là Tàn Huyết, nam tử
toàn thân đều là hơi thở kiêu ngạo, hối hận của hắn (Tàn Huyết), hận của hắn
(Tàn Huyết), hắn (Tàn Tình) đều nhìn thấy hết, hắn (Tàn Tình) cảm thấy thương
cảm cho hắn (Tàn Huyết), dù sao hiện tại hắn vẫn có thể dùng thân phận của ám
vệ để ở lại cạnh nàng, mà Tàn Huyết lại hoàn toàn bị đuổi đi rồi.
Chỉ là, chuyện này căn bản không thể an ủi hắn đang nóng lòng, nếu không
phải còn lại chút lý trí sau cùng, hắn căn bản không thể che giấu được khí tức,
tâm của hắn loạn rồi... Nhất là khi nhìn thấy nam nhân kia thân cận tiểu thư!
Nam nhân kia không xứng, căn bản là không xứng được tiểu thư yêu, tiểu
thư tốt đẹp như vậy, giống như tiên tử trên trời, sao có thể khinh địch như vậy,
lại đồng ý với nam nhân kia, hắn cảm thấy tiểu thư thích hợp với người tốt hơn,
có thân phận và địa vị của bậc đế vương, có tài năng và dũng khí độc nhất vô
nhị, nam nhân như thiên thần, mà không phải nam nhân ôn nhu mà có chút áp
lực kia, hắn căn bản là không xứng với tiểu thư!
Nhưng mà, hắn cũng biết, so sánh với nam nhân kia, hắn lại càng không
xứng...
“Tiểu thư, người cũng biết, nam nhân kia căn bản là không xứng với người,
ta biết là ám vệ thì không có quyền lợi nói ra suy nghĩ của bản thân...” Trong
một góc tăm tối, thanh âm thì thầm trầm thấp như không hề phát ra thanh âm,
mang theo tự ti và cô đơn, tuyệt vọng, ngữ điệu làm cho người ta đau lòng.
Chỉ là, nữ nhân cách đó không xa chỉ có ngọt ngào và chờ mong, mang theo
một loại tốt đẹp thuộc về thiếu nữ, làm cho người ta nhìn mà không thể tự thoát
khỏi trầm mê ở trong đó...
“Nhưng ta vẫn hi vọng, người có thể hạnh phúc...” Với lại, để bảo vệ hạnh
phúc của nàng, hắn nguyện đánh đổi tất cả! Trong lòng, Tàn Tình âm thầm thề,
cô đơn và tuyệt vọng trong ánh mắt còn có thêm một chút kiên định kiên định!
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Không ai có thể thương tổn tiểu thư, cho dù hắn cho rằng nam nhân kia
không xứng, hắn cũng sẽ vì tiểu thư thủ bảo vệ tốt phần hạnh phúc này, đến khi
nào sinh mệnh hắn kết thúc!
...
“Tiếu Nhi, mau cho nương nhìn ngươi, nương nhớ ngươi muốn chết.” Hoàng
Phủ Linh Thù đang nhìn nữ nhi của mình, nháy mắt hốc mắt liền trở nên hồng
nhuận, nước mắt như có thể ngay một khắc đó chảy ra.
Nữ nhi của nàng rốt cục bình an trở lại, để cho nàng lo lắng rất lâu, tâm có
thể hạ xuống một chút.
“Nương, nữ nhi cũng rất nhớ người.” Tiếu Tuyệt nhu thuận dựa sát vào bên
cạnh mẫu thân, tuy thời điểm ở bên ngoài không có cảm giác khắc sâu như vậy,
nhưng hiện tại trở về nhìn thấy mẫu thân, lại cảm thấy mềm nhũn, tròng mắt
cũng đỏ.
“Nữ nhi ngoan, lần này ra ngoài, có ăn uống khổ sở gì không?” Vuốt ve từng
sợ tóc mềm mại của Tiếu Tuyệt, Hoàng Phủ Linh Thù tràn đầy đau lòng hỏi,
đây là vận mệnh của nữ nhi, chim nhỏ trưởng thành, nhất định phải cất cánh,
không thể vĩnh viễn không lớn, nàng tuy không muốn, nhưng cũng cố gắng
chống đỡ!
“Không có, toàn bộ đều rất tốt, nương, nữ nhi của người thông minh như
vậy, làm sao có thể chịu khổ a...” Tiếu Tuyệt làm nũng tựa vào người mẫu thân,
ngọt ngào nói xong.
Nàng chưa bao giờ đi xa nhà, cũng không nhìn thấy nhiều máu và giết chóc,
tuy từ nhỏ lớn lên trong Ma Thần điện, nhưng ma giáo an nhàn tốt lành, đây là
lần đầu tiên ra ngoài, nàng làm sao có thể không có cảm giác gì, chỉ là trước mặt
mẫu thân, nàng không nên nói lời này, mà nàng cũng biết, đây là cái giá phải
trả, trước giờ nàng cũng không có chịu nhiều khổ!
“Aiz, đứa nhỏ này, nương cũng trải qua hết rồi, làm sao có thể không biết có
khổ hay không sao, đứa nhỏ này tuy không có yếu ớt như vậy, nhưng từ nhỏ
cũng không có chịu khổ bao giờ...”
“Nương, người đừng nói nữa, hài nhi đều biết rồi, thật sự không khổ, người
đừng lo lắng, hài nhi không có sao.” Không muốn để cho mẫu thân lo lắng, Tiếu
Tuyệt mỉm cười ngọt ngào, an ủi.
“Được được, nương không nói, ngươi đứa nhỏ này a, bình thường xem ra ôn
nhu, nhưng lại rất quật cường, ủy khuất cũng không muốn nói cho người khác
biết.” Nữ nhi của nàng, nàng đương nhiên là hiểu rõ nhất, nha đầu này, từ nhỏ
gặp vấn đề gì đều không nói với người khác, luôn luôn một mình vụng trộm suy
nghĩ, vụng trộm làm, làm bề trên đau lòng, quật cường làm người thương tiếc,
hơn nữa, loại quật cường này, muốn khuyên nhủ nàng đều không thể, bởi vì,
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nàng là sao có thể để cho người khác biết nàng kiên cường, nàng không đành
lòng đi phá hoại kiên trì của nàng (Tiếu Tuyệt).
“Không có ủy khuất, ta là tiểu công chúa Ma Thần điện này, người nào cũng
thích ta, ta làm sao có thể chịu ủy khuất a.” Cho tới bây giờ nàng cũng chưa bị
người khác làm cho ủy khuất, mặc dù có thời điểm có chút không vui, bởi vì
một chút việc mà tâm tình không tốt, nhưng nàng rất rõ ràng, chuyện này là
không thể tránh khỏi, nàng chỉ biết nàng là một người kiên trì, không muốn để
cho người khác lo lắng cho nàng.
“Đứa...” Đứa nhỏ này, thiện lương, kiên cường, nhưng cũng rất quật cường.
“Nương...”
Mẹ con hai người nhìn nhau cười, toàn bộ đều ở không nói, thời điểm Độc
Cô Khinh Cuồng đi tới nhìn thấy cảnh tượng này, thê tử của hắn, nữ nhi của
hắn, hắn đời này rất hạnh phúc...
“Tiếu Nhi, ngươi có phải có một số việc nên nói cho chúng ta biết hay
không?” Ngữ khí Độc Cô Khinh Cuồng cực kì bình tĩnh hỏi.
“Phụ thân... Người nói chuyện gì vậy?” Rời khỏi lòng mẫu thân, Tiếu Tuyệt
nhìn phụ thân của mình, đột nhiên có chút ý tứ không tốt lắm, giọng điệu có
chút mất tự nhiên hỏi.
“Tiếu Nhi, giả ngu tuyệt không giống cá tính của ngươi a.” Nha đầu kia từ
nhỏ đã thông minh làm cho người ta đau đầu, lúc này giả ngu, không thể làm
cho người ta tin tưởng.
“Nữ nhân không có giả ngu a, trái lại phụ thân người tới cùng là hỏi chuyện
gì a?”
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