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Phần 4
Chương 16
Huyết Tế - Thượng

“K

hụ khụ, phụ tử hai người các ngươi tới cùng là có bí mật gì, Tiếu Nhi,

ngươi nói, tới cùng là làm sao vậy?” Ánh mắt Hoàng Phủ Linh Thù nghi hoặc
phụ tử hai người này trong lúc đó, đã xảy ra chuyện gì, xem thần thái hai người
này, tựa hồ không phải việc nhỏ, nhiều năm phu thê như vậy, nàng hiểu rõ Độc
Cô Khinh Cuồng, hiện tại bộ dáng như vậy, nhất định là đã xảy ra chuyện gì cực
kỳ nghiêm trọng.
“Nương... Ta, ta thích một người!” Chung quy cũng không phải bí mật gì,
mà nàng cũng không muốn giấu giếm, chỉ là nói thẳng thắn như vậy, có chút
không tốt lắm, tim đập rộn lên, cảm giác ngọt ngào, nghĩ đến nam nhân kia,
nàng liền cảm thấy tràn đầy hạnh phúc.
“Cái gì, đó là ai?” Hoàng Phủ Linh Thù kinh ngạc đứng lên nhìn nữ nhi của
mình, thẹn thùng mang theo ngọt ngào, biểu tình như vậy nàng quá quen thuộc,
đúng là khi đó còn trẻ đẹp, khi đó bộ dáng nàng nghĩ đến Khinh Cuồng là thích
và mê luyến.
“Tử Cách là nghĩa tử của Thanh Long hộ pháp, cũng là một nam tử thập
phần văn nhã, lần trải nghiệm này, hắn cứu nữ nhi một mạng, là một nam nhân
tốt đáng nữ nhi gả!”
Hoàng Phủ Linh Thù nghe Tiếu Tuyệt nói xong, nhíu chặt mày, thần sắc trên
mặt cũng dần dần ngưng trọng lên, ân cứu mạng sao, cũng không nhất định phải
lấy thân báo đáp, nữ nhi mới chỉ có mười sáu tuổi...
“Ngươi hiểu rõ nam nhân kia sao, Tiếu Nhi, lập gia đình là chuyện cả đời,
ngươi bây giờ còn nhỏ, ta hi vọng ngươi có thể suy nghĩ cho thật kĩ, không nên
vì kích động nhất thời liền kết luận bừa, làm hỏng cả đời mình.”
“Phụ thân, nữ nhi không có kích động, Tử Cách thật sự rất tốt, ta thích hắn,
ta thương hắn, ta muốn gả cho hắn!” Rời xa hắn một ngày một đêm, cả đầu
nàng đều là hắn, cho dù hiện tại, nàng cũng muốn nhanh chóng được gặp hắn, ở
cùng với hắn.
“Vớ vẩn, ngươi mới biết nam nhân kia bao lâu, làm sao có thể liền...”
“Phụ thân, ta biết ta đang làm cái gì, ta thương hắn, không cần biết chúng ta
quen nhau bao lâu!” Tiếu Tuyệt lần đầu tiên không lễ phép cắt ngang lời nói của
Độc Cô Khinh Cuồng như vậy, cố chấp nhìn phụ thân của mình, kiên trì nói.
Đã từng, nàng cũng không tin tình yêu sẽ đến nhanh như vậy, tuy nhiên vẫn
hâm mộ phụ thân mẫu thân yêu nhau, nhưng không có bất luận ảo tưởng gì về
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chính mình, mãi đến một khắc kia, nàng thấy nam nhân kia ôn nhu tươi cười,
tâm dừng không được nhảy dựng lên, cảm giác hạnh phúc cũng tự nhiên sinh ra,
nàng biết, nàng đã yêu nam nhân này, có thể có nhiều lý do, nhưng lại không
thể nói ra được bất cứ lý do nào!
Lần này nghe xong Tiếu Tuyệt nói, Độc Cô Khinh Cuồng chỉ nhíu mày
không nói, bọn hắn là cha mẹ của Tiếu Tuyệt, cũng là hiểu con người của nàng
nhất, nàng phản ứng như vậy, đã chứng tỏ kiên trì và quyết tâm của nàng, cho
dù hắn là phụ mẫu nàng, cũng không thể thay đổi, từ nhỏ, Tiếu Tuyệt đã như
vậy!
“... Để nam nhân kia tới gặp ta!” Cuối cùng, vẫn là Độc Cô Khinh Cuồng mở
miệng, áp lực trong thanh âm có một tia bất đắc dĩ và lo lắng khó có thể phát
hiện.
“... Được!” Tiếu Tuyệt cười một lời đáp ứng, nàng tin tưởng ánh mắt mình,
nàng tin tưởng nam nhân kia tuyệt đối, nàng tin tưởng Tử Cách!
Nếu đã quyết định, thì nhất định phải tin tưởng, nàng thương hắn, cho nên
tin tưởng hắn.
...
“Tham kiến Ma Tôn, phu nhân!” Khiêm tốn cũng không hèn mọn, cung kính
cũng không nịnh nọt, thanh âm nam tử bình thường trầm ổn, cho dù quỳ cũng
mang theo một tia ngạo khí, chẳng qua loại ngạo khí này lại bị khí tức (hơi thở)
trầm ổn lấn áp, làm cho người ta chỉ cảm thấy chững chạc và kiên nghị.
Độc Cô Khinh Cuồng không hề lên tiếng, chỉ lạnh lùng nhìn nam tử quỳ ở
trước mặt, ánh mắt chán ghét nhìn nam nhân!
Ưu tú, dựa vào tâm mà nói, đây là một người không tồi, tướng mạo đường
đường, khí thế trầm ổn, không kiêu ngạo không nóng nảy, nghe nói võ công
cũng không tệ, nhưng mà, cho dù tốt, Độc Cô Khinh Cuồng đều không cảm
thấy nam nhân này xứng đôi nữ nhi của mình!
Một bên, Hoàng Phủ Linh Thù cũng nhìn Ngô Tử Cách, nữ nhi nhìn trúng là
nam nhân này sao? Tướng mạo trái lại rất không tốt, chẳng qua vẫn cảm thấy có
chút không thoải mái, khí tức giống như không phải người ma giáo, trên người
mang theo chính khí khiến nàng cảm thấy rất kỳ lạ, lại nói không nên lời là cái
cảm giác gì.
“Phụ thân!” Sau cùng vẫn là Tiếu Tuyệt nhìn không được, hô một tiếng.
“... Đứng lên đi.” Độc Cô Khinh Cuồng lúc này mới đáp lại một câu, để cho
Ngô Tử Cách đứng dậy.
Ngô Tử Cách đứng lên sau đó hơi cúi đầu đứng tại chỗ, không kiêu ngạo
không siểm nịnh lại cũng không có chủ động nói cái gì, trong lúc này phòng
trong cực kì trầm mặc.
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“Tiếu Nhi là nữ nhi của ta, ta muốn biết, ngươi đối với Tiếu Nhi cảm tình ra
sao!”
“Ma Tôn, thuộc hạ biết thân phận hèn mọn, không xứng với tiểu thư, nhưng
thuộc hạ là thật tâm thích tiểu thư, nguyện ý vì tiểu thư trả giá toàn bộ, hi vọng
người thành toàn!” Giờ này khắc này, không cần biết là vì lý do gì, hắn cũng đã
không thể lui nửa bước, hắn chỉ có thể cắn răng kiên trì, không buông tay, hắn
tin tưởng kết quả cuối cùng nhất định làm cho hắn mãn ý, bởi vì, quân bài cuối
cùng của hắn chính là Tiếu Tuyệt có tình cảm với hắn!
“Thành toàn? Hừ, nói dễ dàng, cho dù ta không là Ma Tôn, ta cũng không dễ
dàng mang nữ nhi gả cho ngươi, nếu ngươi kiên trì muốn ở cùng một chỗ với nữ
nhi của ta, hãy cho ta xem thành ý của ngươi đi!”
“Ý tứ của Ma Tôn là?”
“Huyết tế!” Độc Cô Khinh Cuồng lạnh lùng thốt ra hai chữ, ba người còn lại
trong phòng sắc mặt nháy mắt trở lên khó coi, Hoàng Phủ Linh Thù kinh ngạc,
Tiếu Tuyệt kinh hoảng, còn Ngô Tử Cách ngưng trọng...
Huyết tế, một trong tam Đại Tế Tự của Ma Thần điện, dùng một nửa máu
tươi trên người tế điện ma thần, và thề độc, đó là biểu hiện thành ý, nhưng đó là
dùng sinh mệnh để rửa sạch oan khuất, bởi vì sau huyết tế người đó có thể còn
sống sót chỉ có một phần mười!
“Không, ta không đồng ý!” Nàng không muốn để Tử Cách dùng sinh mệnh
đi chứng minh tình yêu đối với nàng, thời điểm hắn không để ý an nguy chính
mình che ở trước người nàng, nàng cũng đã hoàn hoàn tin nam nhân này!
“Tiếu Nhi, nếu ngươi muốn ở cùng với hắn, cũng chỉ có một biện pháp này
mới có thể được mọi người tán thành, nếu không ta tuyệt đối không đồng ý!”
Độc Cô Khinh Cuồng tăng thêm giọng điệu nói, thập phần kiên trì, không có
thay đổi ý kiến của mình!
“Phụ thân!”
“Việc này dừng ở đây, ta cho các ngươi thời gian ba ngày suy nghĩ, nếu đồng
ý chúng ta liền tiến hành huyết tế, ngươi sống sót, ta liền đồng ý cho các ngươi,
ngươi chết, ta tự nhiên sẽ vì Tiếu Tuyệt tìm một nam nhân thích hợp hơn ngươi,
ngươi cũng có thể an tâm đi rồi!” Độc Cô Khinh Cuồng dùng giọng điệu cuồng
ngạo nói, toàn thân đều tản ra khí tức không thể kháng cự, đây mới là khí phách
thuộc về Ma Tôn.
Giờ này khắc này, Tiếu Tuyệt không có dũng khí mở miệng nói chuyện.
“Được, ta đáp ứng, không cần suy nghĩ, ta nguyện ý huyết tế!” Ngô Tử Cách
dùng thanh âm kiên định nói, trong nháy mắt, quanh thân tản ra ngạo khí cơ hồ
tương xứng với Độc Cô Khinh Cuồng!

Chương 17
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Huyết Tế - Hạ

“T

ử Cách! Ngươi có biết chính ngươi là đang nói cái gì không!” Tiếu

Tuyệt cực kì lo lắng hỏi, thanh âm đè thấp cực kì ngưng trọng!
“Tiếu Nhi, yên tâm, ta không sao.” Hắn nhất định không để cho bản thân xảy
ra chuyện gì, hắn phải hoàn thành tâm nguyện của bản thân trước... trong mắt
Ngô Tử Cách cừu hận chớp lóe rồi biến mất, đã khắc sâu trong tâm linh.
“Hừ, một khi đã như vậy, hôm nay giờ tý chúng ta tiện tiến hành huyết tế!”
Nếu hắn không cần được ngăn cản, vậy thì để cho ma thần tới nghiệm chứng
chân tâm nam nhân này đi!
Người Ma giáo đối với ma thần rất tôn sùng, không ai có thể dễ dàng lấy
được sự đồng ý ma thần, chỉ cần thề với danh nghĩa của ma thần, lời thề kia
nhất định phải cẩn thận, cho dù là Độc Cô Khinh Cuồng, cũng như vậy!
“Được!”
...
“Vì sao ngươi phải đáp ứng?”
Độc Cô Khinh Cuồng đã kêu người đi chuẩn bị huyết tế, Tiếu Tuyệt nhịn
không được kéo Ngô Tử Cách ra ngoài, đứng trong góc khẩn cấp hỏi.
“Tiếu Nhi, đừng buồn bực, ngươi có biết, đây là phương pháp tốt nhất, chỉ
cần ta hoàn thành huyết tế, chúng ta là có thể quang minh chính đại ở cùng một
chỗ, ngươi không muốn sao?”
“Ta muốn, nhưng ta không muốn dùng phương thức này, ngươi không cần
lấy sinh mệnh sao!” Nàng thương hắn, làm sao có thể bởi vì yêu mà để cho hắn
lâm vào nguy hiểm!
“Tin tưởng ta, ta không sao!” Cảm động, Tử Cách cảm thấy trong lòng mình
có cảm giác chua xót, chỉ là, loại chua xót này, sẽ chỉ hắn khiến càng thêm
thống khổ!
Tiếu Tuyệt nhìn nam tử trước mặt, một câu ‘tin tưởng ta’ của hắn khiến nàng
không biết nên nói gì cho tốt, tin tưởng, nàng đương nhiên tin tưởng, nhưng mà,
vì sao vào thời điểm này, giờ khắc này, nàng đột nhiên cảm thấy nam tử luôn
luôn ôn hòa cũng rất tàn nhẫn, hắn một câu ‘tin tưởng ta’ là có thể xem nhẹ cảm
thụ của nàng!
Nàng thương hắn, làm sao có thể trơ mắt nhìn hắn gặp phải nguy hiểm!
“Được, ta tin tưởng ngươi, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi, cũng mời ngươi
tôn trọng lựa chọn của ta!” Thần sắc Tiếu Tuyệt đột nhiên lạnh lùng, như là có
quyết định gì đó, sau đó thận trọng nói, nhìn thoáng qua Ngô Tử Cách, sau đó
xoay người rời đi.
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Ngô Tử Cách nhìn bóng lưng Tiếu Tuyệt, có dự cảm không tốt lắm, lại nghĩ
không ra là cái gì.
...
Giờ tý, mọi người ma giáo đều đã tụ tập ở tế đàn Ma Thần điện phía sau núi,
nhân số hơn một ngàn, lại không ai phát ra một chút thanh âm, mỗi người đều là
vẻ mặt đặc biệt nghiêm túc.
“Huyết tế bắt đầu!” Độc Cô Khinh Cuồng lạnh nhạt phun ra bốn chữ, lạnh
lùng nhìn Ngô Tử Cách đứng ở một bên.
Huyết tế rất đơn giản, trung tâm tế đàn có một cái bồn sứ màu đen, người
hiến tế chỉ cần đi đến trước bồn sứ, cắt cổ tay của mình, để cho máu tươi chảy
vào bồn sứ, huyết tế xem như kết thúc.
Ngô Tử Cách không do dự tiêu sái đi lên tế đàn, cước bộ thập phần kiên
định, khi đi ngang qua Độc Cô Kinh Cuồng, hơi hơi gật đầu, sau đó bước lên tế
đàn, mà ngay tại thời điểm đó, một bóng người mang bạch y bay qua, đứng ở
giữa tế đàn!
Mọi người rộ lên, nhìn thấy người tới, không biết làm sao nhìn về phía Độc
Cô Khinh Cuồng.
“Tiếu Nhi, ngươi làm cái gì đó, đây là tế đàn ma thần, đâu phải ai cũng có
thể lên, đi xuống!” Huyết tế tế đàn, chỉ có người hiến tế mới có thể đứng ở trên
này, đến khi bồn máu bị lấp đầy, huyết tế mới tính là kết thúc!
“Phụ thân, ta thương hắn, ta yêu nam nhân này, máu của ta đó là máu của
hắn, hôm nay huyết tế, liền do ta bắt đầu đi!” Tiếu Tuyệt đứng ở bên cạnh bồn
sứ, dùng ngữ điệu rất cao nói, sau đó giơ tay chém xuống, máu tươi nháy mắt
phun ra!
“Tiếu Nhi!” Mọi người kinh hãi, muốn tiến lên, lại bị ánh mắt sắc bén của
Tiếu Tuyệt bức lui xuống!
“Đều đứng lại, Tử Cách, ngươi muốn huyết tế chứng minh tình yêu ngươi
đối với ta, được, ta đáp ứng, ta tôn trọng ngươi và tin tưởng ngươi, nhưng, xin
ngươi không nên ngăn cản ta, để cho máu của ta và máu của ngươi dung hợp
cùng một chỗ!”
Khắp núi đầu người đều đã nghe không rõ, sau đó tỉnh ngộ lại, đó là rung
động!
Ngô Tử Cách ngơ ngác đứng tại chỗ, ánh mắt phức tạp nhìn Tiếu Tuyệt...
Nếu có thể, hắn thật sự hi vọng, toàn bộ là thật sự, không có giả dối, nhưng
toàn bộ đều là giả...
“Để cho máu chúng ta dung hợp cùng một chỗ, Tiếu Nhi, ta chỉ hỏi ngươi
một lần, sau này nếu có xảy ra bất cứ chuyện gì, ngươi cũng nguyện ý ở bên
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cạnh ta?” Thanh âm Ngô Tử Cách nghe qua có chút xa xăm, mang theo bi
thương.
“Ừm! Độc Cô Tiếu Tuyệt ta thề tại đây, đời này kiếp này, không rời không
bỏ!” Yêu, đó là chuyện cả đời, cùng sinh cùng tử, không rời không bỏ!
“Được, ngươi nhớ kĩ lời thề ngày hôm nay, ta cũng thề, đời này kiếp này, bất
luận phát sinh chuyện gì, ta đều sẽ không buông tay ngươi ra, ngươi vĩnh viễn
đều là người của ta!”
Trước mặt mọi người, lời thề hai người rõ ràng mà kiên định, cho dù không
phải người tham gia tế bài, cũng đều đã cảm thấy chấn kinh.
Từng bước một, Ngô Tử Cách đi lên tế đàn, giơ tay chém xuống, máu tươi
nháy mắt chảy ra.
Hai người nắm tay nhau, máu tươi theo ngón tay chảy xuống, phân không rõ
là Tiếu Tuyệt hay Tử Cách, sau đó cùng rơi vào trong bồn, dung hợp thành
một...
“Tử Cách!” Ánh mắt Tiếu Tuyệt vẫn đều đặt ở trên mặt Ngô Tử Cách, thâm
sâu nhìn hắn, nàng muốn nàng vĩnh viễn đều sẽ không thấy đủ...
Nhưng mà, ánh mắt càng ngày càng mơ hồ, thân thể càng ngày càng nhẹ,
thiếu máu khiến bệnh cũ tái phát, khóe miệng Tiếu Tuyệt tươi cười suy yếu
nhưng tràn ngập hạnh phúc.
“Tiếu Nhi!” Tử Cách ôm lấy Tiếu Tuyệt té xỉu, lo lắng điểm huyệt đạo của
nàng, cái nha đầu ngốc này, vậy mà hắn còn cùng nàng làm chuyện ngốc
nghếch này nữa...
Độc Cô Khinh Cuồng và Hoàng Phủ Linh Thù đứng ở dưới đàn tế, thần sắc
hết sức lo lắng, mãi đến khi Tử Cách cầm máu cho Tiếu Tuyệt, mới thở dài nhẹ
nhõm một hơi, sau đó hai người trao đổi ánh mắt, từ trong ánh mắt đối phương
thấy được thỏa hiệp và vui mừng.
Tuy không muốn Tiếu Tuyệt vẫn còn nhỏ đã bị nam nhân khác đoạt đi,
nhưng, nếu nam nhân này nguyện ý vì Tiếu Tuyệt mà tiến hành huyết tế, như
thế bọn hắn cũng nguyện ý chúc phúc cho hai người họ.
Máu vẫn chảy, ôm thân hình Tiếu Tuyệt cũng dần dần suy yếu, thân thể Ngô
Tử Cách bất ổn quơ quơ, sau đó có chút suy yếu ôm Tiếu Tuyệt ngồi ở trên tế
đàn...
“Tiếu Nhi, ngươi thật khờ, để cho ta thật sự không bỏ xuống được rồi...”
Ngô Tử Cách nói nhẹ bên tai Tiếu Tuyệt, trong thanh âm tràn ngập vô nại và
thống khổ.
Máu, càng ngày càng nhiều, Ngô Tử Cách hơi nhắm mắt lại, bộ dáng như đã
ngất đi...
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Rốt cục, bồn máu đầy, Độc Cô Khinh Cuồng phất tay, liền có người đi lên
xem xét, sau đó thận trọng bưng bồn máu đi ở giữa mọi người, tràn đầy một
chậu máu tươi, không có một chút giả dối.
“Tàn Nguyệt, cho bọn họ nhìn xem.” Tàn Nguyệt hiện tại là dược sư trong
Ma Thần điện, y thuật cực kì cao minh.
“... Không mất máu quá nhiều, đã hôn mê, nhưng không có trở ngại gì, xin
Ma Tôn yên tâm!” Tàn Nguyệt kiểm tra qua sau đó thận trọng nói, mọi người
nghe xong, hô hấp mới bắt đầu bình thường trở lại...
“... Ài, tất cả giải tán đi, Tàn Nguyệt, người chiếu cố hai người bọn họ thật
tốt.” Độc Cô Khinh Cuồng than nhẹ một tiếng, coi như là thừa nhận quan hệ của
Tiếu Tuyệt và Tử Cách.
“Vâng!”

Chương 18
Kịch Biến

“T

ử Cách!” Tiếu Tuyệt nháy mắt mở to mắt, liền kêu tên Tử Cách.

“Tiếu Nhi.” Mà Tử Cách cũng tại tới ngay trước mặt Tiếu Tuyệt, thương tiếc
nhìn nàng.
Tuy hắn mất nhiều máu hơn Tiếu Tuyệt, nhưng vẫn tỉnh lại trước Tiếu
Tuyệt, được sự cho phép của Ma Tôn, liền một mực ở bên cạnh Tiếu Tuyệt, mà
trong khoảng thời gian này, hắn cũng nghĩ rất nhiều...
“Ngươi không có việc gì... Thật tốt.” Tiếu Tuyệt ôn nhu nói.
“Nha đầu ngốc, lời này hẳn là ta nói, ngươi về sau không được cố chấp như
vậy, để ta lo lắng như vậy.” Trong giọng nói của Tử Cách mang theo thương
tiếc mà chính hắn cũng không phát hiện.
“Ngươi không làm cho ta lo lắng chuyện của ngươi, ta cũng không làm cho
ngươi lo lắng chuyện của ta.” Hắn lo lắng cho nàng, nàng đương nhiên cũng sẽ
lo lắng hắn, để nàng trơ mắt nhìn nam nhân nàng yêu vì nàng đổ máu, nàng làm
không được!
“Aiz, được rồi, ta thỏa hiệp.”
Một câu thỏa hiệp đổi lấy hai người tươi cười, mưa gió qua đi, hạnh phúc tựa
hồ nên tiến đến...
...
Bận rộn, lẫn lộn, hạnh phúc mang theo áp lực, một tháng sau, khí tức âm
trầm hắc sắc của Ma Thần điện được thay bằng không khí tràn đầy vui mừng,
giăng đèn kết hoa.
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“Nhất Bái Thiên Địa!”
“Nhị Bái Cao Đường!”
“Phu Thê Đối Bái!”
“Đưa vào động phòng!”
“Tiếu Nhi, từ nay về sau, ngươi là thê tử của ta rồi.” Tử Cách đứng trước
giường, thần sắc phức tạp nhìn thê tử của mình, mỹ lệ mà xinh đẹp, ngượng
ngùng mà tinh thuần, không có bất luận kẻ nào có thể so với nàng tốt hơn, hắn
cưới nàng, ghen chết mọi người.
“Phu quân...” Môi son khẽ mở, khuôn mặt Tiếu Tuyệt ngượng ngùng đỏ ửng
hiện lên, tăng thêm quyến rũ.
Hôm nay, nàng rốt cục trở thành thê tử của hắn, trong lòng tràn đầy hạnh
phúc và chờ mong.
Ngữ điệu mềm mại thức tỉnh tâm linh rung động, toàn thân Tử Cách căng
thẳng, vẫn như cũ dùng ánh mắt phức tạp nhìn Tiếu Tuyệt, sau đó nhẹ nhàng
hôn như mưa trên mặt Tiếu Tuyệt, Tử Cách lấy tay phủ trên mắt Tiếu Tuyệt,
che khuất tầm mắt của nàng...
“Tiếu Nhi, ta muốn nàng...”
Từ nữ hài biến thành nữ nhân, thống khổ lại hạnh phúc, một đêm triền miên,
Tử Cách nhìn Tiếu Tuyệt mê man bên cạnh, ánh mắt thống khổ không thể ức
chế lộ ra.
“Tiếu Nhi, thực xin lỗi, thực xin lỗi... Nhưng mà, ta không có biện pháp, cho
nên, xin hãy tha thứ cho ta...”
...
Năm tháng sau, tết âm lịch truyền thống ý nghĩa, cũng chính là ngày mà giáo
chúng Ma Thần điện tụ hội, phân bộ ám bộ các nơi mọi người lại trở về tổng bộ
Vạn Ma sơn Ma Thần điện hơn một nửa, nhất thời để nơi yên tĩnh này trở nên
náo nhiệt trở lại.
Trong sân yên lặng, vẻ mặt Tiếu Tuyệt hạnh phúc thêu cái gì đó, lại đột
nhiên thần sắc biến đổi, nôn mửa kịch liệt.
“Tiếu Nhi, vẫn rất khó chịu sao?” Ngô Tử Cách nhẹ nhàng vỗ lưng Tiếu
Tuyệt, ánh mắt phức tạp nhìn Tiếu Tuyệt.
“Không sao, thói quen rồi.” Nàng đã có bầu bốn tháng, nôn mửa cũng là
chuyện bình thường, chỉ là nàng hình như nghiêm trọng hơn người khác một
chút, ăn không vô, thật sự rất khổ sở, cũng vì vậy nàng lại càng thêm cảm kích
năm đó mẫu thân đã sinh ra nàng.
“Vậy nàng uống một ngụm trà nghỉ ngơi một chút đi, ngủ thiếp đi sẽ thoải
mái hơn.” Với lại, ngủ thiếp đi, hắn mới có thể làm chuyện hắn muốn làm, Ngô
Tử Cách đem nước trà rót một chén đặt trước mặt Tiếu Tuyệt.
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Tiếu Tuyệt không có nghĩ nhiều cầm lấy chén uống một ngụm...
“Tiếu Nhi, thực xin lỗi, có một số việc, ta không thể không làm!” Ngay tại
lúc Tiếu Tuyệt cảm thấy có chút mê man, tựa hồ nghe được một câu nói như
vậy, nàng muốn hỏi vì cái gì, lại vô lực hãm nhập trong bóng tối...
“Ngươi làm gì tiểu thư?” Tàn Tình ngăn cản Ngô Tử Cách, giọng điệu lạnh
lùng.
“Ngươi là ai?” Ngô Tử Cách chấn động, không nghĩ tới sẽ có người đột
nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, mà hắn lại không biết!
“Ngươi không cần phải biết ta là người như thế nào, ngươi hãy nói cho ta
biết, ngươi tới cùng muốn làm gì tiểu thư!” Tàn Tình thập phần kiên trì hỏi.
“Hừ, ngươi không xứng biết ta muốn làm cái gì!” Đột nhiên trong lúc đó, lời
còn chưa dứt, Ngô Tử Cách liền phi thân lên vọt về phía Tàn Tình!
Tàn Tình phản ứng cũng hết sức nhanh chóng, hai người nháy mắt liền quấn
giao cùng một chỗ, chiêu thức tàn nhẫn, không để lại một chút đường sống.
Càng đánh hai người lại càng kinh ngạc, Ngô Tử Cách tự nhận là công phu
rất cao, khó gặp địch thủ, cả giang hồ cũng không có vài người lợi hại hơn hắn,
cho dù là đánh với Ma Tôn Độc Cô Khinh Cuồng cũng có thể chống đỡ, mà lúc
này đụng phải một tên không biết là người của ai, vậy mà có thể không phân
cao thấp với hắn, sao hắn có thể không giật mình.
Mà Tàn Tình lại càng kinh ngạc, hắn đã sớm hiểu quá rõ Ngô Tử Cách, võ
công của hắn tuy tốt, nhưng không cao thâm đến như thế này, vậy mà để hắn
ứng đối thập phần cật lực, này tới cùng là chuyện gì xảy ra, hắn lại vì sao làm
tiểu thư hôn mê...
Đột nhiên, bầu trời bốc lên một trận khói xanh, Ngô Tử Cách nhìn lại, sắc
mặt đại biến, chiêu thức cũng càng trở lên sắc bén hơn!
Tàn Tình vốn là gần như thế yếu, hiện tại lại càng khó có thể ứng đối, không
nghĩ tới sẽ bị trúng một kiếm, Ngô Tử Cách đắc thủ, chiêu thức càng thêm
mãnh liệt, mà cùng lúc đó, có hai bóng người cũng bay tới, giúp đỡ Ngô Tử
Cách vây công Tàn Tình!
Vết thương trên người Tàn Tình càng ngày càng nhiều, sắc mặt cũng càng
ngày càng khó coi, sau cùng nhìn thoáng qua Tiếu Tuyệt, cắn răng bay ra khỏi
sân, hắn muốn đi nói cho Ma Tôn, tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào
thương tổn tiểu thư!
“Đuổi theo, tuyệt đối không thể để cho hắn đi báo tin!” Ngô Tử Cách trước
tiên đuổi theo, hai người còn lại cũng rất xảo diệu vây đuổi chặn đường, không
cho Tàn Tình đi đến đại sảnh.
Tàn Tình bất đắc dĩ, hốt hoảng lại bị đuổi tới phía vách núi.
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“Hừ, vô luận ngươi là ai, hôm nay đều phải chết, không có bất luận kẻ nào
có thể ngăn cản kế hoạch của ta, ta sẽ tiễn ngươi một đoạn đường!” Ngô Tử
Cách hung ác vọt tới trước mặt Tàn Tình, Tàn Tình cắn răng đón nhận, nhưng
lực bất tòng tâm, bị Ngô Tử Cách một cước đá xuống vách núi!
“Trang chủ!” Kia hai người nhìn vách núi liếc mắt một cái, căn bản trông
không thấy đáy, gật đầu đối với Tử Cách.
“Đi!” Tử Cách không chút do dự, lập tức phi thân trở về biệt viện, sau đó ôm
lấy Tiếu Tuyệt đang mê man, cũng cho người chuẩn bị tốt vài thứ, liền biến mất
khỏi biệt viện.
Ngày đó, đại bộ phận giáo chúng ma giáo không biết vì sao lại trúng độc, sau
đó chính đạo nhân sĩ không biết từ chỗ nào xông ra, một đường từ dưới chân núi
giết đến trên núi, đi qua nơi nào, đều là thi thể giáo chúng ma giáo, không có
lưu lại một người sống.
Ngày đó, Vạn Ma sơn trở thành vạn quỷ sơn, thây ngang khắp đồng, máu
chảy thành sông, đã không có một chút sinh khí!
Ngày đó, Chính Đạo Liên Minh vây công Vạn Ma sơn, Độc Cô Khinh
Cuồng mang theo thê tử vươn người nhảy xuống vách núi sâu vạn trượng, giáo
chúng ma giáo, cơ hồ không một người sống, các phân bộ ám vệ Ma Thần điện
cũng bị Chính Đạo Liên Minh công kích, chết không đếm hết, Ma Thần điện bị
phá hủy, về sau theo trên giang hồ xóa tên!

Chương 19
Cừu Hận

T

hời điểm Tiếu Tuyệt tỉnh lại phát hiện nàng đang ở một nơi lạ lẫm, mở to

mắt đánh giá chung quanh, phát hiện nơi này không phải chỗ này nàng chưa
từng đến, muốn đứng dậy, lại phát hiện toàn thân nàng vô lực, chỉ là ngồi xuống
cũng mất rất nhiều khí lực.
Tới cùng đã xảy ra chuyện gì, hồi tưởng lại hồi tưởng, nhưng chỉ nhớ lại
biểu tình bi thương của Ngô Tử Cách...
“Khụ khụ... Có người không, Tử Cách...” Tiếu Tuyệt nhịn không được hô
quát lên, nhưng không có bất luận ai trả lời, tâm không khỏi rối loạn, lo lắng
nhớ lại.
Không được đáp lại, Tiếu Tuyệt muốn đứng dậy xuống giường, toàn thân lại
vô lực, lại bởi vì mang bầu không dám dùng lực quá lớn, chỉ có thể động đậy
thân thể... Đột nhiên trong lúc đó, Tiếu Tuyệt không cẩn thận một cái, ngã trên
mặt đất.
“Đau!” Tiếu Tuyệt ôm bụng, thống khổ nhíu mày, mồ hôi lạnh nháy mắt liền
xông ra.
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Làm sao vậy, tới cùng làm sao vậy, vì sao toàn thân nàng vô lực xuất hiện ở
đây!
Toàn thân vô lực? Tiếu Tuyệt đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, lấy tay bắt mạch,
toàn thân nháy mắt liền trở nên lạnh lẽo!
Hóa cốt Nhuyễn Cân Tán! Trúng độc khiến toàn thân vô lực, nội công hoàn
toàn biến mất, nàng tại sao bị trúng độc, là ai hạ độc nàng, đã xảy ra chuyện gì?
Tiếu Tuyệt rốt cục tỉnh táo lại, sau đó hồi tưởng... Vẫn đang suy nghĩ, bỗng
nàng lắc đầu mạnh!
“Không, không có khả năng, làm sao có thể, tuyệt đối không có khả năng!”
Hồi tưởng lại, có khả năng bị hạ độc nhất đó là chén nước trà kia, nhưng mà, đó
là Tử Cách tự tay pha mà, không, cho dù là Tử Cách mang nước đến, cũng sẽ
không phải là Tử Cách, nhất định là người khác... Nhưng mà vì sao Tử Cách lại
có biểu tình bi thương nhìn nàng... Toàn bộ toàn bộ đều quá kỳ quái, làm cho
nàng không thể hiểu được.
Hoảng hốt, Tiếu Tuyệt nghe được thanh âm mở cửa, sau đó một người tiến
vào, Tiếu Tuyệt lập tức nhìn qua, người này nàng cũng không biết.
“Đây là đâu nào, ngươi là ai?”
“... Đây là cơm của ngươi, không nên hỏi đừng hỏi.” Người tới là một nam
tử khoảng bốn mươi tuổi, cau mày tựa hồ cực kỳ mất hứng, giọng điệu lại càng
lạnh lùng, lại mang theo hèn mọn và chán ghét rõ ràng.
Đây là lần đầu tiên Tiếu Tuyệt cảm nhận được cảm giác bị tận lực chán ghét,
nhịn xuống không thoải mái trong lòng, thẳng tắp trừng mắt người tới.
“Là người nào bắt ta tới nơi này, tới cùng là xảy ra chuyện gì, ngươi không
nói cho ta biết liền tìm một người có thể tới nói cho ta biết!” Vô luận là địch là
bạn, nàng cũng muốn biết đã xảy ra chuyện gì, vì cái gì nàng xuất hiện tại nơi
này, mà còn, còn có Tử Cách, hắn ở nơi nào, hắn thế nào rồi!
Nam nhân tựa hồ do dự một chút, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, cau mày
rời đi, lưu lại Tiếu Tuyệt ngồi dưới đất thống khổ ôm bụng.
Nhưng rất nhanh liền có người đến, một tiểu nha đầu đi đến, thời điểm nhìn
thấy Tiếu Tuyệt, lộ ra ánh mắt kinh ngạc, sau đó lại nghĩ đến tổng quản dặn dò,
nghiêm mặt đi về phía trước nâng Tiếu Tuyệt dậy.
“Tổng quản phân phó ta tới chiếu cố ngươi, nhưng, tổng quản dặn dò, ta
không được nói bất cứ điều gì với ngươi, cho nên, ngươi cũng không cần hỏi.”
Tiểu nha đầu giọng điệu không tốt lắm, tay chân trái lại rất nhẹ, nàng đỡ Tiếu
Tuyệt đến trên giường, liền dùng một loại ánh mắt đánh giá nhìn Tiếu Tuyệt.
Tổng quản nói, đây là người đặc biệt trang chủ mang về, để nàng tới chiếu
cố, lại không cho phép nói thêm cái gì, mà còn cũng không cần quá khen tặng,
giống như là đối đãi với người bình thường vậy, khiến nàng có chút hồ đồ, nhất
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là khi nhìn thấy nữ nhân này, nàng thật đẹp, nàng cho tới bây giờ vẫn chưa nhìn
thấy nữ nhân nào đẹp như vậy, cho dù có chút chật vật, lại vẫn đẹp kinh người.
Tiếu Tuyệt cắn môi, sắc mặt tái nhợt dị thường, bao tử rất đau, nàng có chút
lo lắng... Kiêu ngạo không cho phép nàng đi cầu xin người, nhưng, Bảo Bảo
trong bụng... Tiếu Tuyệt do dự, sau đó vẫn không sao thân mật được với tiểu
nha đầu này!
“Có thể tìm đại phu tới không, ta giống như bị động thai!” Vô luận như thế
nào, nàng không thể để cho hài tử xảy ra chuyện!
“A, ngươi mang thai rồi! Này, ngươi chờ chút, ta đi hỏi tổng quản.” Tiểu nha
đầu mang theo vẻ mặt kinh ngạc chạy ra ngoài, Tiếu Tuyệt vô lực nằm ở trên
giường, toàn thân từ từ trở nên lạnh, dần dần rơi vào trong hôn mê...
Cảm giác được có người đến lại có nhân đi tới, thân thể tựa hồ bị chạm qua,
sau đó có người cho nàng uống vào cái gì đó, nàng muốn mở mắt ra, toàn thân
lại vô lực, chỉ muốn ngủ...
“Nàng như thế nào?”
“Hồi trang chủ, vị này... Phu nhân cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là có
chút suy yếu, không cẩn thận động thai, điều trị một chút liền có thể khỏe lại,
xin người yên tâm.”
“Ừ, đi làm đi, không được nói cho người ngoài!” Nam nhân đè thấp thanh
âm phân phó.
“Vâng, tiểu nhân đi xuống sắc thuốc cho phu nhân.”
“Ừ, đi đi...”
Đợi đại phu đi, nam nhân đứng ở bên giường, dùng ánh mắt hết sức phức tạp
nhìn Tiếu Tuyệt, bao lâu trước kia, loại ánh mắt này đã tồn tại ở đáy mắt hắn, có
đôi khi áp lực khắc chế, có đôi khi vô pháp khắc chế lộ ra, lại chỉ có thể xuất
hiện lúc nàng không nhìn thấy.
Hắn biết, vô luận là lý do gì, hắn đều có lỗi với nữ nhân này, nhưng, hắn
cũng chỉ có thể có lỗi với nàng, năm đó ma giáo trắng trợn giết chóc, làm cho
hắn cửa nát nhà tan, chỉ để lại cô nhi quả mẫu sống nương tựa lẫn nhau, huyết
hải thâm thù này, hắn làm sao có thể quên, chịu nhục, nhận giặc làm cha, trên
tay dính vô số máu người vô tội, cũng chỉ vì để tiêu diệt ma giáo, một nữ nhân
không thể khiến hắn buông tha tất cả...
Nhưng hắn vẫn không thể bỏ được nàng, vô luận là nguyên nhân gì, hắn vẫn
vụng trộm dẫn nàng về đây, giấu ở nơi thuộc về hắn...
Lông mi Tiếu Tuyệt giật giật, chậm rãi mở mắt ra, không có ánh sáng chói
mắt, chỉ còn lại có ánh sáng u ám.
Có người, theo trực giác Tiếu Tuyệt quay đầu nhìn lại một bên, sau đó thấy
được nam nhân kia, hắn đang ngồi ở một bên, dùng một loại ánh mắt vô cùng
thâm trầm nhìn nàng.
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“Tử Cách, tới cùng đã xảy ra chuyện gì?” Nam nhân ngồi ở chỗ kia, lòng
Tiếu Tuyệt có chút lạnh, lại vẫn có một tia chờ mong, nàng tin tưởng hắn như
thế...
“Mười bảy năm trước, Âu Dương Sơn trang đứng đầu chính đạo, lấy kiếm
pháp tinh diệu nổi tiếng giang hồ, lại trong vòng một đêm, trên dưới 132 người
toàn bộ trang, toàn bộ bị giết, không một người may mắn thoát khỏi, ngươi biết
không, tên của ta, kỳ thật không phải là Ngô Tử cách, mà là Âu Dương Tử
Cách...”
Thấy Tiếu Tuyệt tỉnh lại, Tử Cách từ từ mở miệng tự thuật chuyện xưa của
hắn.
“Năm đó Âu Dương Tử Cách dần dần lớn lên, từ nhỏ được mẫu thân giáo
dục, nhất định phải vì phụ thân báo thù, hắn cố gắng tu luyện võ công, sau đó
hao hết tâm tư lẻn vào bên trong kẻ địch, chuyến đi này liền là hơn mười năm,
nhận giặc làm cha, sát hại vô tội, vì báo thù, ta làm không ít chuyện bất đạo, ẩn
nhẫn đến vô cảm, Tiếu Nhi, ngươi biết không, có đôi khi bản thân ta cũng hoài
nghi, ta có phải con người hay không?”

Chương 20
Yêu Và Hận

T

iếu Tuyệt nghe Tử Cách tự thuật, tâm trở nên lạnh lẽo, nàng không cần

nghe kết cục có thể đoán ra những chuyện về sau, bởi vì, nàng cũng tham gia
đến trong đó...
“Sau đó, ngươi liền đụng phải một bé gái, ngây ngốc yêu ngươi, mà ngươi,
cuối cùng vì báo thù, hủy đi toàn bộ?” Thanh âm Tiếu Tuyệt nhẹ nhàng, nàng
không hy vọng kết cục là như vậy, phụ thân của nàng, mẫu thân của hắn, người
nhà của hắn...
“Độc Cô Khinh Cuồng mang theo Hoàng Phủ Linh Thù nhảy xuống vách
núi phía sau núi, thi cốt vô tồn!” Đó là hắn tận mắt nhìn thấy, cũng do hắn gây
nên, gã nam nhân kia kiêu ngạo chỉ thâm sâu nhìn hắn, sau đó mang theo thê tử,
kiêu ngạo nhảy xuống vách núi!
“Tốt tốt tốt... Khụ!” Đột nhiên trong lúc đó, Tiếu Tuyệt ho mạnh ra máu,
hồng chói mắt, nhuộm đỏ đệm giường...
Âu Dương Tử Cách rời chỗ ngồi, ở một bên sững sờ nhìn, muốn làm chút gì
đó, lại nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng kia của Tiếu Tuyệt, băng lãnh, tuyệt vọng,
đau thương!
“Cách ta xa một chút, không được đụng vào ta!” Tiếu Tuyệt vùng vẫy lui về
phía sau, nàng không nghĩ nhiều, cái gọi là cừu hận gì gì đó, nàng không nghĩ
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được nhiều như vậy, chỉ là trực giác cự tuyệt nam nhân này tiếp xúc, muốn cách
xa hắn!
“Ngươi!” Âu Dương Tử Cách đứng lên, ánh mắt phức tạp nhìn Tiếu Tuyệt!
“Thì ra tất cả đều là nói dối, đều là ngươi vì báo thù mà làm, ha ha, vậy mà
ta lại ngây ngốc yêu ngươi...”
“... Ma giáo bất nhân, đã sớm nên diệt vong, ta báo thù chẳng lẽ sai? Mà còn,
ta...” Cũng không phải lừa ngươi...
“Không sai, ngươi làm sao có thể sai, ngươi chỉ là báo thù mà thôi, chỉ là ta
bất hạnh trở thành đối tượng báo thù của ngươi, vì ta ngu xuẩm dẫn sói vào nhà,
mà hại phụ mẫu rơi vào kết cục thi cốt vô tồn (không còn hài cốt), ha ha ha a,
Âu Dương Tử Cách, thì ra cho tới hôm nay, ta mới chính thức biết rõ tên của
ngươi, Âu Dương Tử Cách, Âu Dương Tử Cách... Như vậy, hiện tại ngươi
muốn xử lý ta như thế nào, nữ nhân cừu nhân?”
Sai, toàn bộ sao có thể dùng một cái chữ sai để giải thích!
Tiếu Tuyệt cười tràn ngập bi ai tuyệt vọng, đã từng, nàng cho rằng chính
mình tìm được hạnh phúc cả đời, lại không nghĩ rằng, giờ này hạnh phúc trở
thành châm chọc, nam nhân kia không chỉ lừa gạt cảm tình của nàng, lại vẫn
hủy đi gia đình nàng, tất cả của nàng, hơn nữa lại khiến cho oán hận ở trong
lòng nàng gia tăng, để cho nàng hãm nhập vướng mắc này!
Hận! Nàng không hận bất luận kẻ nào, nàng chỉ hận chính mình, vì cái gì dễ
dàng tin tưởng nam nhân này!
“Nếu ngươi có thể quên toàn bộ, ngươi vẫn có thể sống ở đây, trong bụng
của ngươi còn có hài tử của ta!” Lấy thân phận của nàng thì không có khả năng
quang minh chính đại ở bên cạnh hắn, nếu nàng nguyện ý, hắn có đủ khả năng
để bảo vệ nàng, chiếu cố nàng, để cho nàng vô ưu vô lự sống tại nơi này.
“Hài tử? Đúng vậy a, trong bụng của ta còn có hài tử a...” Hắn đã nói sẽ giết
hết người ma giáo, nhưng nàng lại vẫn còn sống, nguyên lai là vì đứa bé trong
bụng nàng, như vậy, có lẽ sinh hạ hài tử, cũng là lúc nàng phải biến mất...
“Tiếu Nhi...” Nghe được Tiếu Tuyệt thì thầm, Âu Dương Tử Cách cho rằng
nàng đồng ý, nhịn không được giọng điệu mềm mại.
“Không cần gọi ta như vậy!” Tiếu Tuyệt ngửa đầu, thần sắc bị tổn thương
dần dần được giấu đi, chỉ còn lại có tuyệt vọng bi ai và quật cường không chịu
cúi đầu!
Yêu, có thể yêu không hối hận, thật sự nàng không hối hận vì đã từng yêu
hắn, chỉ là hối hận nàng có mắt không tròng, yêu thật ra là một cái kết cục bi ai,
nhưng những thứ này hiện tại đều đã không còn quan trọng, yêu thành không,
cha mẹ bị người yêu bức tử, nhà nàng cũng bị phá hủy, nàng hiện tại hai bàn tay
trắng, còn lại chỉ có kiên trì!
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“Âu Dương Tử Cách, giết ta, không thì, một ngày nào đó, ngươi sẽ hối hận!”
Yêu là yêu, như vậy, không thích cũng là không thích, giữa nàng và hắn, về sau,
chỉ còn lại cừu hận! Nếu như hắn lựa chọn cừu hận, nàng cũng không thể quên,
phụ mẫu của nàng chết thảm như thế nào!
“Ngươi! Thật sự không thể rũ bỏ toàn bộ sao?” Âu Dương Tử Cách vốn là
tức giận, sau đó bất đắc dĩ hỏi...
Hắn đều đã minh bạch trong lòng nàng, chính hắn cũng không thể bỏ xuống
cừu hận, cả đời này nàng cũng không thể quên...
Tiếu Tuyệt cố chấp nhìn Âu Dương Tử Cách, biểu tình kiên cường tựa hồ có
chút yếu ớt.
Âu Dương Tử Cách thâm sâu nhìn Tiếu Tuyệt, cảm giác bi ai vô lực thâm
nhập toàn thân, môi giật giật nghĩ muốn nói gì đó, lại không thể nói được gì,
xoay người rời đi gian phòng có chút đơn sơ.
Nàng hận hắn, nàng hận hắn, ánh mắt cừu hận rõ ràng như thế, giống như
đang nhìn cừu địch...
“Ha ha, ha ha, ha ha ha...” Một người trong phòng, Tiếu Tuyệt vốn là cười
yếu ớt, sau đó là điên cuồng cười to, cười máu tươi liền theo khóe miệng chảy
ra, “Khụ khụ khụ... Âu Dương Tử Cách, vì cái gì không giết ta, chẳng lẽ ngươi
nghĩ rằng ta và ngươi sống còn có ý nghĩa sao...”
Trong một đêm, thế giới của nàng tất cả đều thay đổi, không gì có thể so
sánh với đang từ đỉnh hạnh phúc rơi đến địa ngục vực sâu, người yêu trở thành
kẻ phản bội, nàng thà rằng đã chết, cũng không muốn sống bi ai như vậy, chỉ là,
trong bụng nàng còn có tiểu bảo bảo a, tuy đây là hài tử của nam nhân kia,
nhưng cũng là hài tử của nàng, vô luận như thế nào, vì đứa nhỏ này, nàng muốn
kiên trì sống tiếp, mà còn, hắn có thể chịu nhục sống tạm bợ hơn mười năm chỉ
vì báo thù, nàng chẳng lẽ liền không thể sao? Chỉ cần nàng còn sống một ngày,
nàng sẽ cố gắng, sống một ngày, nàng cũng sẽ khiến cho nam nhân làm tổn
thương nàng kia phải chịu tư vị của bi thương ngày đó!
“Phụ thân, mẫu thân, ta không biết làm như vậy đúng hay không, nhưng mà,
ta thật sự không biết làm như thế nào...” Khóe mắt, lệ rơi, kiên trì lại kiên trì, lại
vẫn chảy ra, hòa cùng máu nằm ở trên chăn...
Có lẽ là quá mức suy yếu, có lẽ là quá mức bi thương, Tiếu Tuyệt lại ngất
đi...
Ngoài cửa sổ, Âu Dương Tử Cách thời điểm không nghe được bất luận âm
thanh gì liền đi đến, nhìn Tiếu Tuyệt hôn mê ngã xuống giường, đáy mắt thâm
sâu cũng là tràn đầy thống khổ!
“Tiếu Nhi, ta biết ngươi hận ta, nếu hận có thể cho ngươi tiếp tục sống sót,
như thế liền hận ta đi, dù có như thế nào, ta cũng không thể thả ngươi đi, ngươi
vĩnh viễn đều thuộc về ta!”
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Hắn cũng muốn buông tay, nhưng mà, hắn cũng đã sớm không buông tay
được rồi, cả đời này, bọn hắn nhất định vướng mắc cùng một chỗ, không thể
phân li.
“Trang chủ, lão phu nhân mời người qua.” Quản gia im hơi lặng tiếng xuất
hiện ở chỗ không xa, trên mặt mang theo thần sắc rõ ràng không đồng ý.
“Chiếu cố nàng thật tốt, đừng để cho nàng có việc gì!” Thận trọng phân phó,
Âu Dương Tử Cách thu hồi ánh mắt, xoay người rời đi hắn còn có rất nhiều việc
phải xử lý, mà quan trọng nhất đó là thuyết phục mẫu thân chấp nhận Tiếu
Tuyệt.
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