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Phần 5
Chương 21
Bi Thương Không Nói Gì

“H

ài nhi bái kiến mẫu thân.” Từ Đường âm u, một lão nhân quỳ gối trên

đệm cói, nhắm mắt lại niệm chuỗi ngọc.
Thời gian trầm mặc dài, lão nhân đó vẫn không có bất luận động tác gì, Âu
Dương Tử Cách hơi nghiêng mình, nhớ lại một sự tình.
Mẫu thân, từ nhỏ đã là người đặc biệt nghiêm khắc, nhất là sau khi gặp biến
cố lớn kia, nghiêm khắc lại càng gần như điên cuồng, khiến hắn căn bản là
không thở nổi, đòn đau chửi rủa chính là cơm thường, hắn chịu không được là
mẫu thân dùng ánh mắt điên cuồng tuyệt vọng nhìn hắn, lạnh lùng mang theo
cừu hận.
Mà hiện giờ, rốt cục hắn lại ôm cừu hận, thời điểm mẫu thân biết, vốn là
sửng sốt, lại điên cuồng cười to, mà sau đó lại trầm mặc yên tĩnh, khiến hắn căn
bản cũng không biết mẫu thân suy nghĩ cái gì, chỉ là, mẫu thân yên tĩnh trong
căn phòng này cũng đã già đi rất nhiều, đã buông xuống mọi chuyện rồi sao,
nếu là như vậy, hắn cũng an tâm.
“Nữ nhân kia đã xảy ra chuyện gì?” Lão phu nhân chậm rãi đứng lên, Âu
Dương Tử Cách lập tức tiến lên nâng mẫu thân, từ nhỏ hắn cũng rất sợ mẫu thân
của hắn, hiện tại tuy không cần dùng hai chữ này để hình dung, nhưng đối với
mẫu thân lại có thêm thập phần kính sợ.
“Mẫu thân, nữ nhân kia đã có hài tử của ta, cho nên, ta mới dẫn nàng trở về.”
Chuyện ở ma giáo hắn cũng không nói với bất cứ ai, cho dù là mẫu thân cũng
không có, nhưng dấu vết lại không thể xóa đi, cho nên, hắn đã công khai với
giang hồ là hắn đã từng lẫn vào ma giáo, chẳng qua có thật có giả, tránh nặng
tìm nhẹ, mà về chuyện tình Tiếu Tuyệt đó là như vậy...
“Hài tử? Chỉ là vì hài tử? Ta nghe nói, nữ nhân kia rất đẹp...” Sơn Trang này
không có gì có thể qua được ánh mắt nàng, con trai của nàng quanh năm tại
ngoại, chủ nhân Sơn Trang này thực tế là nàng, từ khi mất đi trượng phu, nàng
liền hạ quyết tâm không cho bất luận gì thoát khỏi khống chế của nàng.
“Mẫu thân, nàng đã bị ta giam lỏng trong trang, vứt trong sân, mà võ công
toàn thân cũng mất hết, tự do hành động đều khó có khả năng, sẽ không quấy
nhiễu.”
“Quấy nhiễu? Ngươi nếu biết nàng quấy nhiễu ta, vậy mà ngươi vẫn mang
nàng trở về, ngươi thật sự tưởng là ta sẽ không làm gì nàng sao?” Giọng nói bén
nhọn, biểu tình xuất hiện một tia vết rách, bắt đầu vặn vẹo.
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“Mẫu thân, trong bụng nàng có hài tử của ta, tôn tử của người!” Nếu không
phải như vậy, hắn sao có thể mang theo Tiếu Tuyệt trở về, hắn tin tưởng nể mặt
đứa bé, mẫu thân sẽ không khó xử Tiếu Tuyệt, mà cũng chỉ có nơi này, hắn mới
có thể bảo vệ không cho tàn dư của ma giáo lẻn vào.
“... Hừ, có dính máu yêu nữ ma giáo, cũng đều là súc sinh, Tử Cách, ngươi
làm cho ta quá thất vọng rồi, nhưng nếu không vì đời sau Âu Dương gia, ta
cũng sẽ không có nhân tính cho xóa sạch, tháng sau, Lưu Ly muốn ở lại đây,
nếu không có gì ngoài ý muốn, liền trực tiếp đính hôn đi, hai nhà cũng có thể
buông xuống mọi băn khoăn.”
“... Vâng, hài nhi biết.” Hôn nhân, đây cũng là điều kiện mẫu thân thỏa hiệp,
hắn muốn để cho Tiếu Tuyệt an toàn sống sót, nhất định phải hy sinh vài thứ.
Sự tình tựa hồ cứ như vậy mà quyết định, sau đó hai mẫu tử trong phòng rơi
vào trầm mặc lúng túng, đã không còn đề tài gì để mở miệng.
“Khụ khụ, mẫu thân, nếu không còn việc gì, hài nhi xin cáo từ, người nghỉ
ngơi cho tốt.”
“... Đi đi.”
...
Ra khỏi Từ Đường, trên nét mặt Âu Dương Tử Cách lộ ra một tia mỏi mệt,
mỗi lần ở chung với mẫu thân, hắn cảm thấy mệt chết đi, thể xác và tinh thần
đều mỏi mệt, so với đánh một trận đánh ác liệt vẫn làm cho người ta cảm thấy
được mệt nhọc hơn, nếu lúc trước, nhà hắn không phát sinh chuyện tình như
vậy, mẫu thân có phải sẽ hòa ái một chút hay không, trong lúc đó mẫu tử họ có
phải sẽ có nhiều tình thân hơn một chút hay không, mà không phải khiến người
khác cảm thấy lạnh lẽo và cừu hận!
Mỗi lần nghĩ như vậy, hắn lại càng thêm thống hận tên ma đồ kia, cừu hận
như vậy khiến hắn không thể buông xuống, hủy đi ma giáo, cũng hủy đi tình
yêu của Tiếu Tuyệt đối với hắn...
Âu Dương Tử Cách sững sờ duỗi hai tay ra, hắn cảm thấy trên hai tay này có
máu tanh không sao rửa sạch, khiến người ta buồn nôn!
Báo thù, gạt bỏ cừu nhân, lại gạt bỏ luôn sự tồn tại của hắn trong tim nàng...
Lại tỉnh lại, Tiếu Tuyệt đã không có còn mê man, toàn bộ chuyện tình đều đã
tẩy trừ hết, lừa gạt, trả thù, tử vong, nhốt, nàng hiện tại bình tĩnh và rất lý trí.
Hiện tại nàng trọng yếu là phải nghĩ biện pháp khôi phục khí lực, sau đó rời
khỏi nơi này, nàng tất phải trở lại Vạn Ma sơn nhìn một chút, có một số việc,
nàng cần “chính mắt” kiểm chứng!
Vùng vẫy ngồi xuống, bao tử tựa hồ vẫn có chút khó chịu, xem ra nàng cần
nghỉ ngơi thêm mấy ngày, nhưng nếu nàng vẫn vô lực như vậy, nàng cũng chỉ
có thể sử dụng một số chiêu kia mà thôi...
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“Cho tới bây giờ ta đều đã cảm thấy tồn tại cừu hận, thường thường thương
tổn chỉ có bản thân, nhưng vì sao lại muốn đả thương hại phụ mẫu ta, ta có thể
tha thứ ngươi thương tổn ta, nhưng không cách nào tha thứ loại chuyện này, Tử
Cách...”
Liên tiếp bảy ngày, Tiếu Tuyệt ăn ngủ đúng giờ, thân thể rất nhanh liền điều
dưỡng tốt, chẳng qua nàng cũng không nói một câu, biểu tình cũng không có bất
luận dao động gì, giống như không có cảm xúc chỉ biết là ăn ngủ.
Mà còn, giống như là bởi vì cảm xúc, cho dù ăn ngủ vẫn như cũ, Tiếu Tuyệt
lại ngày càng gầy yếu.
Toàn bộ, Âu Dương Tử Cách đều nhìn thấy, nhưng không có bất luận biện
pháp gì để thay đổi, may mắn duy nhất là Tiếu Tuyệt không có buông tha sinh
mệnh của nàng, hắn biết Tiếu Tuyệt là một nữ tử quật cường, mà còn kiêu ngạo,
nàng tuyệt đối sẽ không buông sinh mệnh của mình, chỉ là, nàng ngày càng tiều
tụy làm người khác ngày càng lo lắng, hắn muốn an ủi nàng, muốn nói gì đó,
nhưng, lại không thể làm, bởi vì hắn biết hắn càng là quan tâm nàng, sẽ càng
mang thêm nhiều phiền toái cho nàng hơn.
Cho nên, hắn chỉ có thể che giấu, vụng trộm ngồi ở chỗ này, vụng trộm nhìn
nàng, một tiếng tiếp theo trong lòng là một tiếng thở dài, vô thanh lại dị thường
trầm trọng.
Tiếu Nhi, đừng hành hạ bản thân như vậy, khóc, ngươi cười, ngươi đánh,
ngươi mắng, đều được, nhưng đừng im hơi lặng tiếng như vậy, ngươi biết
không, nhìn bộ dáng ngươi, ta cũng sắp chịu không nổi rồi... Ở trong lòng Âu
Dương Tử Cách điên cuồng gào thét, nếu cứ như vậy, hắn nhất định sẽ điên
mất, tâm của hắn không có lúc nào là không bị đau đớn hành hạ...
“Cho dù là vì hài tử, ngươi cũng phải sống cho thật tốt, Tiếu Tuyệt, ngươi có
nghe ta nói không!” Hiện tại hắn cũng chỉ có thể dùng lý do như vậy để thuyết
phục Tiếu Tuyệt, cũng đồng thời an ủi chính mình!

Chương 22
Ma Chú

C

ó lẽ, nam nhân này đối nàng vẫn còn một chút tình ý, chỉ là tình ý này

không đủ để bù lại cừu hận, càng không đủ để thay thế hiện thực, mà còn, phân
tình ý này lại vẫn trộn lẫn quá nhiều phức tạp, ví dụ hài tử trong bụng của
nàng...
Cho dù là vì hài tử, ngươi cũng phải sống cho thật tốt... Một câu này của Âu
Dương Tử Cách, khiến nàng đột nhiên lại tiến thêm một bước nhận rõ sự thực.
“Bảo Bảo, có một số việc có lẽ là trúng mục đích thôi, vô luận là vì ngươi,
hay là vì bản thân ta, ta đều sẽ cố gắng thoát ra khỏi nơi này, đợi vài ngày nữa,
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đợi vài ngày nữa là có thể rồi...” Bảy ngày sau đó là 15 âm lịch, có chí âm chi
khí trợ giúp nàng việc làm nàng muốn, thời điểm đó, nàng có thể rời khỏi nơi
này, sau đó đi làm một số việc nàng không muốn làm nhưng bắt buộc phải làm.
Một ngày, hai ngày, ba ngày... Ngày vẫn bình tĩnh hành hạ xuống.
“Tử Cách, Lưu Ly tiểu thư khó có được một lần tới đây, ngươi nhất định
phải chiếu cố thật tốt.”
“Vâng, hài nhi biết.”
“Tử Cách ca ca, thật lâu không gặp, quấy rầy rồi.” Nữ hài có thể xưng là
dung nhan tuyệt sắc, thời điểm Độc Cô Tiếu Tuyệt không trở thành mỹ nhân
bảng Đệ Nhất Danh, Đệ Nhất Danh đó sẽ thuộc về nàng, tên nàng là Nam Cung
Lưu Ly.
“Sẽ không.” Âu Dương Tử Cách cười nhạt, chỉ là tươi cười kia hơi miễn
cưỡng, nhưng che giấu cực kỳ tốt, cũng không khiến người khác chú ý.
Nam Cung Lưu Ly ngại ngùng cười, trên mặt mang theo thẹn thùng, ánh mắt
xếch lên, nàng đến nơi đây là người nhà an bài, vốn là cực kỳ không tình
nguyện, nhưng sau khi nhìn thấy Âu Dương Tử Cách, nàng lại cảm thấy không
vô ích, hắn thật sự là một nam nhân cực kỳ anh tuấn, mà còn nho nhã ôn hòa,
đúng là nam nhân trong tưởng tượng của nàng... Nhất kiến chung tình, có lẽ là
như vậy thôi.
Hai người đứng chung một chỗ bộ dáng tựa hồ cực kỳ phối hợp, bọn hạ nhân
một bên đều vụng trộm nhìn sau đó mím môi cười.
Sau đó vài ngày, tất cả Âu Dương Sơn trang đều tràn đầy không khí sung
sướng, Âu Dương lão phu nhân bày mưu đặt kế, bọn hạ nhân nghiễm nhiên đã
coi Nam Cung Lưu Ly là trang chủ phu nhân tương lai.
“Lưu Ly, nếu ngươi nguyện ý, thì đính hôn đi, để chúng ta thông báo cho
thông gia, cho các ngươi sớm ngày lập gia đình.” Âu Dương lão phu nhân mãn
ý nhìn nữ tử trước mặt, đây là con dâu nàng đã chọn từ sớm, vô luận là gia thế
hay bản thân nữ tử này, liền đủ để xứng đôi với con trai của nàng.
“Bá mẫu, người, người này... Lưu Ly không có ý kiến gì, cứ làm theo quyết
định của người là tốt rồi.” Nam Cung Lưu Ly thẹn thùng cười, sau đó vụng trộm
nhìn Âu Dương Tử Cách.
Âu Dương Tử Cách ngồi ở một bên, biểu tình không có biến hóa, đây cũng
không phải tin tức kinh người gì, nếu hôn nhân có thể đổi lấy cuộc sống an ổn
cho Tiếu Tuyệt, hắn nguyện ý cưới một nữ nhân hắn không thích, giống như lúc
trước vì cừu hận đi tiếp cận Tiếu Tuyệt vậy...
“Tốt lắm, ba ngày sau chúng ta sẽ mở tiệc đính hôn, hiện tại toàn bộ công
việc trong hôn lễ mới bắt đầu chuẩn bị, tuy an bài như vậy có chút vội vàng,
nhưng nữ nhân giang hồ không câu nệ tiểu tiết, Lưu Ly, ngươi sẽ không để ý
chứ?”
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“Đương nhiên là không.” Nam Cung Lưu Ly vẫn thẹn thùng cười, nếu không
phải không hợp lí, hiện tại nàng đã muốn trở thành thê tử Tử Cách ca ca.
“Được được, Tử Cách, hiện tại ngươi an bài đi!”
“... Vâng!”
...
Ba ngày sau, 15 âm lịch, trăng tròn.
Màu đỏ phủ khắp Âu Dương Sơn trang, trong đại sảnh mấy bàn tiệc, cực kì
náo nhiệt, hôm nay là ngày đính hôn Âu Dương gia và Nam Cung gia, kỳ thật
nhiều năm trước, hai nhà đã đính ước hôn sự cho hai đứa nhỏ này rồi, chỉ là Âu
Dương gia đột nhiên kịch biến, hôn nhân cũng bị trì hoãn, mãi cho đến vài ngày
trước đó, Âu Dương Tử Cách diệt trừ ma giáo, trở thành người đứng đầu trong
giang hồ, để cho Âu Dương Sơn trang lại đứng đầu võ lâm, hôn nhân này mới
được nhắc tới.
Mà lúc này, bên trong trang một xó xỉnh hẻo lánh, lại phát sinh một chuyện
hết sức quỷ dị!
Màu đỏ nhạt dần dần bao phủ phòng nhỏ lụi bại này, phòng trong, Độc Cô
Tiếu Tuyệt quỳ trên mặt đất, xung quanh thân thể của nàng là huyết dịch màu
đỏ dùng để viết văn tự quái dị.
“Ma thần Chí Cao Vô Thượng, tín nữ Độc Cô Tiếu Tuyệt, nguyện lấy linh
huyết toàn thân thề, lấy mình để đổi lấy mong muốn của mình, xin ban cho sức
mạnh tối thượng, vạn ma về tông, ma thần hàng lâm!” Miệng Tiếu Tuyệt niệm
khẩu quyết, tay phải cầm một mảnh nhỏ dùng hết khí lực toàn thân hung hăng
cắt xuống tay mình, một giọt một giọt máu chảy xuống, trên mặt đất dần dần
đều là màu đỏ.
Ma thần hàng lâm, ma chú Thượng Cổ, chỉ có máu Ma tộc mới có thể sử
dụng, nhờ phụ thân cho nàng Huyết Linh ngọc mà biết được, thời điểm lúc ấy
chỉ cảm thấy loại ma chú này như là lời nói vô căn cứ, nhưng hiện tại lại chỉ có
thể dùng nó đánh cược một lần, thành công, nàng liền có thể rời khỏi nơi này,
sau đó đi làm việc nàng cần phải làm!
Hồng quang càng ngày càng mạnh, hương vị huyết tinh càng ngày càng
nồng đậm, sắc mặt Tiếu Tuyệt cũng càng ngày càng trắng xanh, thân thể nàng
vốn suy yếu càng thêm suy yếu, đã rơi vào trạng thái nửa hôn mê.
Mà đúng lúc này, hồng quang đột nhiên co rụt lại, sau đó hắc quang chợt
mạnh mẽ, phòng nhỏ vốn u ám cơ hồ đã không có bất luận ánh sáng gì, cùng lúc
đó, tiếng nói thâm trầm lạnh như băng vang lên trong đầu Tiếu Tuyệt: “Ma, thị
huyết, ngươi nguyện ý dùng hắc ám vô tận đổi lấy sức mạnh ngắn ngủi sao?”
“Ta nguyện ý!” Sức mạnh ngắn ngủi sao? Cũng không sao cả, chỉ cần có thể
rời khỏi nơi này, cái gì cũng được!
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Hắc vụ càng ngày càng đậm, bao chùm lấy Tiếu Tuyệt, sau đó chỉ nghe thấy
một tiếng kêu rên thống khổ, hắc vụ tản đi, chỉ còn lại một mình Tiếu Tuyệt,
người đầy máu ngồi dưới đất...
Từ từ đứng lên, cảm giác vô lực lại tràn đầy sức mạnh, ma chú thành công,
nhưng Tiếu Tuyệt lại phát hiện tầm mắt chính mình bắt đầu mơ hồ, có chút
sững sờ vươn tay, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng, sau đó dụng lực chớp chớp,
bóng dáng rõ ràng, mà lại rất nhanh trở nên mơ hồ...
Đây là trả giá đắt sao, hắc ám vô tận, càng ngày càng không xong, nàng hiện
tại đã không có tâm tình nghĩ nhiều rồi...
Tiếu Tuyệt lại chớp chớp mắt, sau đó không chùn bước liền xông ra ngoài,
dọc theo đường đi, tuy ánh mắt không tốt, nhưng vẫn thấy được ánh sáng màu
đỏ kia, sau đó khi đi ngang qua hoa viên, nghe được vài người nói chuyện.
“Trang chủ thật là có phúc khí, vậy mà có thể đính hôn với Nam Cung tiểu
thư.”
“Đúng vậy, Nam Cung tiểu thư kia thật đẹp, làm trang chủ rất cao hứng...”
Trang chủ, ai là trang chủ? Tiếu Tuyệt có chút khó thở, trực giác cho rằng,
trang chủ trong miệng những người này là Âu Dương Tử Cách...
Rời khỏi hoa viên, Tiếu Tuyệt đi thẳng đến nơi sáng nhất kia, nơi đó nghe
qua cực kì náo nhiệt, tựa hồ có rất nhiều người, bọn họ đang làm gì vậy...

Chương 23
Một Chút Sinh Ý Cũng Không Có

B

óng dáng Tiếu Tuyệt quỷ dị lướt qua tất cả thủ vệ, sau đó đứng ở phía

trước cửa sổ, nghe những âm thanh huyên náo bên trong.
“Tử Cách, hôm nay ta giao tiểu nữ Lưu Ly cho ngươi, ngươi nhất định phải
chiếu cố nàng thật tốt.”
“... Vâng, Tử Cách biết.”
“Được, được, Lưu Ly, con rể này khiến phụ thân cực kỳ mãn ý, xuất giá tòng
phu, hôm nay tuy chỉ là đính hôn, nhưng sau này ngươi sẽ là thê tử người khác,
nhất định không thể làm mất mặt Nam Cung gia!”
“Vâng, nữ nhi biết.”
Tử Cách, con dâu, thê tử... Là hắn muốn lấy vợ sao, vậy nàng là cái gì, vì
báo thù mà không thể không hy sinh tồn tại sao?
“Ha ha, nguyên lai toàn bộ đều là giả, Âu Dương Tử Cách, nguyên lai ta thật
sự ngu xuẩn như thế!” Tiếu Tuyệt dùng lực đẩy mạnh cửa sổ, thân hình đơn bạc
xuất hiện trước mặt mọi người!
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“Tiếu Tuyệt!” Mọi người kinh ngạc, Âu Dương Tử Cách phản ứng kịp,
không thể tin nhìn Tiếu Tuyệt, tiến lên hai bước, mà lại ngừng, thần sắc bi
thương trên khuôn mặt Tiếu Tuyệt khiến hắn phải lùi bước, hiện tại hắn không
biết chính mình nên làm gì.
“Đừng kêu tên của ta, vĩnh viễn cũng không được kêu tên của ta, ngươi
không xứng! Âu Dương Tử Cách, cừu hận không đội trời chung, ngươi vì người
thân báo thù, liền sát hại phụ mẫu ta, ta cũng sẽ không để cho ngươi khi dễ, lừa
gạt nữa đâu, hôm nay Độc Cô Tiếu Tuyệt ta ở trong này thề, thù này không báo,
thề không làm người!”
Sức mạnh trong cơ thể mất đi, ma chú cũng sắp mất đi hiệu lực, Tiếu Tuyệt
biết nàng căn bản là không nên lỗ mãng như vậy, nếu vẫn có một chút lý trí nên
mau chóng rời khỏi nơi này, nhưng xin cho phép nàng tùy hứng một lần sau
cùng này đi. Từ nay về sau, sự ngu dại của nàng, đơn thuần của nàng, toàn bộ
đều sẽ mất đi!
“Hừ, yêu nữ ở đâu ra, dám hồ ngôn loạn ngữ, người tới, bắt!” Âu Dương lão
phu nhân trước tiên đứng dậy, gầm lên thức tỉnh mọi người, thị vệ cũng vọt ra,
muốn bắt Độc Cô Tiếu Tuyệt.
Độc Cô Tiếu Tuyệt cảm thụ được chung quanh tụ tập rất nhiều người, ánh
mắt lại thẳng tắp nhìn chằm chằm Âu Dương Tử Cách, hiện tại tầm mắt còn có
chút mơ hồ lại dị thường rõ ràng, để cho nàng có thể thấy rõ mỗi một động tác
của nam nhân này.
Người chung quanh vọt lên, Tiếu Tuyệt khinh thân bay lên, tay áo dài bay
lượn, chỉ khoảng nửa khắc liền ném những người tập kích bay ra ngoài, chỉ là
đồng thời nàng cũng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể suy yếu quơ quơ! Ma
chú mang đến sức mạnh đã đến chỗ cực hạn, nàng không thể trì hoãn nữa rồi.
Sau cùng liếc mắt một cái, một chút tình cảm cũng không có, Tiếu Tuyệt
tuyệt vọng bi ai nhìn Âu Dương Tử Cách, sau đó nhìn kỹ tất cả mọi người đang
kinh ngạc ở đây, phi thân mà đi, mọi người muốn ngăn cản nàng, lại không
người nào có thể theo kịp tốc độ của nàng, chỉ có thể đi theo phía sau.
“Tử Cách, đứng ngốc ở đó làm gì, còn không mau đi bắt ma nữ kia đi!” Âu
Dương lão phu nhân gầm lên thanh tỉnh Âu Dương Tử Cách, hắn cũng liều lĩnh
đuổi theo... Hắn không thể để cho Tiếu Tuyệt đi như vậy, không biết vì cái gì,
hắn có một loại dự cảm, nếu Tiếu Tuyệt rời đi như vậy, hắn sẽ mất đi nàng,
tuyệt đối không cần!
Sau khi Âu Dương Tử Cách rời khỏi, Nam Cung Lưu Ly cũng đi theo, tuy
không rõ tới cùng chuyện gì đã xảy ra, nhưng trực giác nữ nhân nói cho nàng
biết, trong này nhất định có bí mật gì đó không thể cho ai biết.
Dần dần đội ngũ truy kích chỉ còn lại có Âu Dương Tử Cách và Nam Cung
Lưu Ly.
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Tiếu Tuyệt cảm giác tầm mắt chính mình càng ngày càng mơ hồ, cơ hồ
không thể nhìn rõ đường đi, đối với địa hình nơi này, nàng căn bản là không
quen, chỉ có thể cắn răng mà chạy thôi, vô luận như thế nào, nàng phải rời khỏi!
Tựa hồ cuối đường là vách núi đen...
Một chân Tiếu Tuyệt dẫm xuống bên cạnh vách núi đen, không dễ dàng để
đứng vững, Âu Dương Tử Cách và Nam Cung Lưu Ly cũng cách chỗ đó không
xa.
“Tiếu Tuyệt, cẩn thận!” Âu Dương Tử Cách kinh hồn bạt vía mà nhìn, nhịn
không được lo lắng la lớn.
“Ha ha, như thế nào, ngươi vẫn còn không muốn buông tha ta sao?” Tiếu
Tuyệt cười không phải ngọt ngào cũng không phải khiến cho người ta cảm thấy
là cười nhạt, mà là loại tươi cười mang theo châm chọc yêu dị, làm cho người ta
nhìn mà kinh hồn bạt vía.
“Không, không phải, Tiếu Nhi, ngươi mau trở lại, phía trước là vách núi đen,
ngươi dừng lại đi.” Âu Dương Tử Cách không dám kích thích Tiếu Tuyệt, chỉ
sợ Tiếu Tuyệt không cẩn thận một cái, thật sự rớt xuống.
“Vách núi đen sao? Phụ mẫu ta lúc trước nhảy từ trên này xuống sao?” Tiếu
Tuyệt nhẹ giọng hỏi, thân thể đứng trên vách núi lay động một phen, dọa Âu
Dương Tử Cách ngừng hô hấp.
“Không nên cử động, Tiếu Tuyệt, ngươi qua đây rồi chúng ta nói chuyện đi.”
Giọng nói Âu Dương Tử Cách chậm lại, hiện tại hắn có thể mất đi tất cả, chỉ
cần Tiếu Tuyệt có thể an toàn!
“Tử Cách ca ca, nữ nhân này tới cùng là ai, các ngươi có quan hệ gì?” Lúc
này, Nam Cung Lưu Ly nhịn không được hỏi, dùng ánh mắt oán hận nhìn Tiếu
Tuyệt, nữ nhân này còn đẹp hơn cả nàng, tới cùng là ai!
“Có quan hệ gì? Tử Cách ca ca của ngươi không có nói cho ngươi chúng ta
có quan hệ gì sao, vậy thì để ta nói cho ngươi, ta tên là Độc Cô Tiếu Tuyệt, là
nữ nhi Ma Tôn Ma Thần điện, hắn vì báo thù lấy ta làm vợ, sau khi lợi dụng ta
liền nhốt ta lại, nhưng trong bụng của ta còn có hài tử của hắn, hiện tại, ngươi
đã rõ chúng ta có quan hệ gì chưa?”
Gằn từng tiếng, Tiếu Tuyệt dùng ngữ điệu vô cùng quỷ dị nói xong.
Nếu nàng không có được hạnh phúc, vậy thì để cho tất cả mọi người thống
khổ đi.
“Không có khả năng, Tử Cách ca ca làm sao có thể sẽ...”
“Ngậm miệng, Lưu Ly, chuyện đó không liên quan gì tới ngươi, ngươi đi
đi!” Ánh mắt Âu Dương Tử Cách vẫn đặt ở trên người Tiếu Tuyệt, nói với Tiếu
Tuyệt, “Tiếu Nhi, ta biết là ta có lỗi với ngươi, ngươi qua đây có được hay
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không, chỉ cần ngươi qua đây, vì ngươi ta có thể làm tất cả!” Hắn yêu nàng, rất
yêu, thương tổn tất cả mọi người cũng không muốn thương tổn nàng...
“Ngậm miệng, ngậm miệng, ngươi là một tên lừa gạt, phản đồ, ta không
thích nghe, ta hận ngươi, ta hận ngươi, Âu Dương Tử Cách, ta hận ngươi, ta
vĩnh viễn hận ngươi!” Tiếu Tuyệt điên rồi, nàng cảm thấy mình thật sự điên rồi,
thời điểm này vì cái gì mà hắn vẫn dối trá như vậy, thực xin lỗi, một câu thực
xin lỗi có ích lợi gì có thể trả lại phụ mẫu cho nàng, vẫn lại là có thể trả lại cho
nàng một gia đình, đều không có khả năng, hắn không bỏ xuống được cừu hận,
nàng lại càng không thể dễ dàng buông xuống!
Trừ phi, nàng chết...
Nụ cười tuyệt mỹ như là lưu luyến sau cùng, ánh mắt điên cuồng mang theo
tuyệt vọng bi ai, sau cùng hai chữ ‘hận ngươi’ đã trở thành thất truyền, Tiếu
Tuyệt vươn người nhảy xuống, nhảy xuống vách núi đen!
Vì cái gì, vì cái gì không thể có được cuộc sống hạnh phúc, vì cái gì nhất
định phải đau khổ bi ai, vì cái gì nàng đột nhiên cảm thấy còn sống là một loại
bi ai, một khi đã như vậy, nàng lựa chọn buông tha, chết để kết thúc toàn bộ...

Chương 24
Sinh

Đ

au, toàn thân đều rất đau, thời điểm Tiếu Tuyệt lại khôi phục ý thức,

cảm giác đau đớn mãnh liệt chiếm cứ toàn bộ suy nghĩ.
Nàng, chưa chết sao, từ trên vách núi đen rơi xuống cũng chưa chết, không
biết là nàng mạng lớn, hay vách núi đen quá thấp.
Cố sức mở to mắt, lại phát hiện tầm mắt rất mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy một
bóng dáng to lớn, cây cối cao lớn chi chít xung quanh nàng, đại khái đây cũng
là nguyên nhân khiến nàng không chết.
Tiếu Tuyệt vùng vẫy đứng dậy, bắt đầu kiểm tra thương thế chính mình, có
chút chật vật phát hiện, hiện tại tình hình của nàng chỉ có thể nói là so với chết
tốt hơn một chút, ít nhất còn có hơi thở, nhưng không biết có phải vận mệnh
thần kỳ hay không, hài tử trong bụng vậy mà không có chuyện gì.
“Phụ thân, mẫu thân, là các ngươi không muốn để cho nữ nhân chết sao, nữ
nhân sống không có tình yêu, nữ nhân có lỗi với các ngươi, nhưng nếu nữ nhân
không chết, vậy thì nhất định sẽ không lại phải trốn tránh, ta nhất định sẽ vì các
ngươi báo thù, hi vọng các ngươi ở dưới cửu tuyền, có thể yên nghỉ.”
Lúc trước, vô luận là phụ thân, hay mẫu thân, cũng không đồng ý nàng học
tâm pháp gia truyền Độc Cô gia Thiên Ma tuyệt, mà chính nàng cũng là như
vậy, nhưng hiện tại dưới loại tình huống này, nàng đã quyết định muốn bắt đầu
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tu tập Thiên Ma tuyệt, chỉ có luyện thành Thiên Ma tuyệt, nàng mới có thể vì
phụ mẫu báo thù.
Dưỡng thương, tu luyện, thoáng chớp mắt, Tiếu Tuyệt đã ở vách núi này
được ba tháng, trong vòng ba tháng, những thứ có thể ăn được trên vách núi này
nàng đều đã ăn hết, nhưng lại phát hiện rất nhiều hoa cỏ kỳ dị, đều được cất giữ
trong Huyết Linh ngọc của nàng, Huyết Linh ngọc đó là truyền gia chi bảo năm
đó phụ thân nàng cho nàng, tác dụng trong đó là có thể dùng để chứa đựng
không gian, cực kì thần kỳ.
Mà trong ba tháng này, Tiếu Tuyệt đã học được những chiêu thức cơ sở của
Thiên Ma tuyệt, chỉ là loại nội công tâm pháp này cũng không phải một sớm
một chiều có thể luyện thành, nhưng ngay cả như vậy, biến hóa này của Tiếu
Tuyệt cũng cực kỳ vĩ đại!
Đã từng bởi vì Âu Dương Tử Cách bội phản, trong ánh mắt Tiếu Tuyệt luôn
luôn tràn ngập bi thương, nhưng trải qua chuyển biến ba tháng này, bi thương
kia tựa như đã tiêu thất toàn bộ, đã không còn tung tích, trong ánh mắt Tiếu
Tuyệt chỉ có thể nhìn thấy băng lãnh, còn có nhàn nhạt màu đỏ!
Nhưng không biết là duyên cớ nào, tóc Tiếu Tuyệt bắt đầu xuất hiện điểm
bạch sắc, nhiệt độ cơ thể cũng so với người bình thường thấp hơn rất nhiều, thật
sự là cực kỳ quỷ dị.
Nhưng toàn bộ biến hóa này đều để hài tử trong bụng nàng trở lên mập mạp
hơn, y phục vụn vặt đã không thể che đậy thân thể, có chút chật vật, chỉ là nàng
lại không cần những thứ này, chỉ trầm mê trong tu luyện.
Không đủ, không đủ, vẫn lại là không đủ, nàng muốn nhanh hơn chút có
được sức mạnh, nếu lấy loại tốc độ này, sẽ có một ngày nàng không chút khó
khăn đánh bại nam nhân kia, nhưng nàng nên làm như thế nào!
Liên tục nhiều ngày áp lực, khiến Tiếu Tuyệt suýt nữa tan vỡ, phiền não đã
cuồng loạn quơ trường kiếm...
“A!” Trong lúc đó, Tiếu Tuyệt hừ nhẹ một tiếng, ôm bao tử ngồi trên mặt
đất, rõ ràng là bộ dáng động thai...
Lúc này, Tiếu Tuyệt mới giật mình, nàng vậy mà mất đi khống chế, suýt nữa
thương tổn đến hài tử trong bụng, chỉ là, cấp tốc co rút kia lại tựa hồ có chút dấu
hiệu rõ ràng...
“Trời ạ, Bảo Bảo, ngươi không phải muốn xuất hiện lúc này chứ...” Thống
khổ cắn răng, Tiếu Tuyệt sững sờ nhìn bao tử của nàng, hi vọng tiểu bảo bảo
mới chỉ được hơn tám tháng sẽ không xuất hiện sớm như vậy, chỉ là kết quả rất
tệ, Tiếu Tuyệt đã cảm giác được nàng bị vỡ nước ối, hiện tại xem ra đứa nhỏ
này muốn xuất hiện rồi!
Đau đớn càng ngày càng lợi hại, Tiếu Tuyệt xé nát ống tay áo của nàng,
trong lúc đó răng nanh cắn lấy, sau đó tận lực điều chỉnh hô hấp, bắt đầu dùng
lực!
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Cho tới bây giờ, nàng chưa cảm thấy bất lực như vậy, tại vách núi đen không
có bất luận kẻ nào có thể giúp nàng, chỉ có thể dựa vào nàng sinh hạ đứa nhỏ
này!
Nhưng cho tới bây giờ nàng cũng không bội phục nàng như vậy, kiên cường
cắn răng chịu đựng đau đớn!
“Oa...” Tiếng khóc to khiến Tiếu Tuyệt lộ ra tươi cười, cố sức ôm hài tử,
Tiếu Tuyệt tươi cười còn kèm theo rất nhiều nước mắt.
“Hài tử, nương có lỗi với ngươi...” Một tiếng thở dài mang theo vô tận bi
thống, nàng hận nam nhân kia, nhưng chưa bao giờ hận đứa nhỏ này, nàng mất
đi tất cả thân nhân, nhưng lại có huyết mạch của nàng, trên thế giới này, cũng
không phải chỉ có một mình nàng.
Một tháng sau, Tiếu Tuyệt mang theo hài tử trên lưng xuyên qua đáy vực
thâm sâu, trước kia có một người không biết phải làm gì nhưng là hiện tại có hài
tử, nếu cứ ngốc mà ở chỗ này sẽ không có lợi cho hài tử, nàng nhất định phải
mang theo hài tử rời khỏi nơi này.
Tiếu Tuyệt mang theo hài tử đi bốn canh giờ, lạc đường lại lạc đường, mới
đi ra khỏi vách núi đen, thấy một đường nhỏ, hai mẫu tử men theo đường nhỏ
cuối cùng cũng tìm thấy một thôn nhỏ.
Phóng mắt nhìn, hơn mười hộ gia đình, nơi này cực kì thuần phác.
“Ngươi là ai, sao đến trong thôn chúng ta, là lạc đường sao?” Một lão bà bà
thấy Tiếu Tuyệt, nhiệt tình đón chào.
“Vâng, đây là đâu?” Cảm giác được đối phương vô hại, Tiếu Tuyệt giọng
điệu chậm lại hỏi.
“Nơi này tên là Bình Lương thôn, ta họ Triệu, ngươi gọi ta Triệu đại mụ là
được, xem bộ dạng ngươi nhất định là bỏ nhà đi, mau vào uống miếng nước
nghỉ ngơi một chút đi.”
“... Vâng, cám ơn.” Đi bốn canh giờ, sắc trời cũng đã tối sầm, Tiếu Tuyệt
cũng rất mỏi mệt, theo Triệu đại mụ vào phòng.
Phòng ốc rất đơn giản, Triệu đại mụ tựa hồ chỉ có một mình, một đứa bé
cũng không có.
“Một mình ngươi ở đây sao?” Đột nhiên trong lúc đó, Tiếu Tuyệt có một ý
nghĩ.
“Ừm, phu quân nhà ta chết sớm, ta còn chưa kịp sinh cho hắn một đứa bé,
aiz...” Tựa hồ là nghĩ tới chuyện cũ mà thương tâm, Triệu đại mụ không khỏi
thở dài một hơi, cũng rất nhanh vui vẻ lại, nói với Tiếu Tuyệt: “Nhưng không
sao, hiện tại một mình ta cũng rất tốt.”
“... Người có muốn một đứa bé hay không?” Tiếu Tuyệt trầm mặc một hồi
mới chậm rãi hỏi, hơn nữa dùng ánh mắt thật tâm nhìn lão bà.
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“Hài tử?” Triệu đại mụ nhìn về phía hài tử trong lòng Tiếu Tuyệt, trắng trẻo
mập mạp cực kỳ đáng yêu, hiện tại đã ngủ thiếp đi, làm cho người ta vừa thấy
liền thích ngay.
“Nếu người nguyện ý thu dưỡng hài tử của ta, ta sẽ để hài tử ở tại chỗ này!”
Nàng muốn đi Vạn Ma sơn một chuyến, xem xét chuyện xảy ra lúc trước, nếu
mang theo một đứa trẻ con, nhất định sẽ rất phiền toái, mà còn, nàng ra khỏi nơi
này, trên đường đi sẽ rất nguy hiểm, nàng không hy vọng để hài tử chịu khổ
cùng với nàng.
“Chuyện này có chút quá đột nhiên, ngươi là đã xảy ra chuyện gì sao, nếu ta
có thể giúp của ngươi, ngươi cứ việc nói thẳng!” Triệu đại mụ có chút động
tâm, cũng rất chân thành, tuy nàng không được làm mẫu thân, nhưng có mẫu
thân nào có thể thật sự bỏ được hài tử của chính mình đưa cho người khác...
“...”

Chương 25
Tương Thác

“T

a có nỗi khổ bất đắc dĩ, không thể mang theo đứa nhỏ này, hắn đi theo

ta cũng sẽ rất nguy hiểm, cho nên, xin nhờ người, chiếu cố hắn thật tốt.”
“Ngươi chừng nào thì trở về?”
Câu hỏi của Triệu đại mụ khiến ánh mắt Tiếu Tuyệt ảm đạm đi rất nhiều,
nàng cũng không biết khi nào thì có thể trở về.
“Có lẽ ta vĩnh viễn sẽ không trở lại.”
“A, này... cô nương, ta không biết ngươi có nỗi khổ gì, nhưng hài tử là tâm
can của người mẫu thân, ta có thể giúp ngươi chiếu cố đứa nhỏ này, chờ ngươi
giải quyết xong việc, rồi trở về đón hắn đi.” Triệu đại mụ thở dài một hơi.
“Cảm ơn... Cái này, ta sẽ để lại cho ngươi, tìm một chỗ bán đi, mua chút đồ
để sử dụng.” Hiện tại trên người nàng không một xu, cũng chỉ có mấy thứ trang
sức giá trị, đều đã lấy xuống đưa cho Triệu đại mụ.
“Cô nương, không cần, ta...” Triệu đại mụ từ chối.
“Không có gì, ta giữ mấy thứ này cũng không dùng.”
“Kia, đứa nhỏ này tên là gì?” Nhìn bộ dạng Tiếu Tuyệt, Triệu đại mụ cũng
minh bạch chút chuyện, cũng không hỏi nhiều.
“Tên sao...” Nhìn hài tử, Tiếu Tuyệt mới nghĩ đến việc đặt tên, cha mẹ nói
nàng cười thật đáng yêu, nên gọi là Tiếu Tuyệt, ý tứ là nụ cười tuyệt sắc, hi
vọng cả đời nàng đều có thể cười vui vẻ, nhưng nàng lại phụ lòng họ, giờ này
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khắc này, đến phiên nàng đặt tên cho hài tử cuả nàng, nàng cũng hi vọng hài tử
của nàng cả đời này có thể bình an khoái hoạt, như thế.
“Gọi là Tuyệt Lệ đi, Độc Cô Tuyệt Lệ!”
...
Rời khỏi thôn nhỏ, một đường khó đi, rốt cuộc đến một trấn nhỏ phồn hoa,
nhưng chưa vào thành, thấy được mấy người giang hồ đứng ở cửa thành cười
nói.
“Tôn huynh, lần này kế hoạch diệt ma cực kỳ thành công, nghe nói ngươi
giết một hộ pháp ma giáo, đúng là lập công lớn.”
“Chu huynh, ngươi nói như vậy liền khách khí, ngươi không phải cũng giết
rất nhiều yêu nghiệt ma giáo hay sao, thanh danh lan truyền rộng, rất nhiều hậu
bối đối với ngươi cực kỳ thán phục.”
“Ha ha ha, nào có nào có, đều vì giữ gìn chính nghĩa giang hồ, đây là việc
chúng ta phải làm!”
“Đúng, hiện tại chỉ còn lại hai cái dư nghiệt Yêu Vương giới và Quỷ U
Minh, thật sự là hả lòng hả dạ.”
Hai người họ nói chuyện với nhau, Tiếu Tuyệt cũng không muốn nghe tiếp,
nàng thống khổ nhắm mắt lại, tầm mắt càng thêm mơ hồ, ma giáo thật sự xong
rồi sao, người nhiều như vậy, nhiều người lợi hại như vậy, làm sao có thể khinh
địch như vậy...
Không thể trì hoãn, Tiếu Tuyệt ngày đêm lên đường, không ăn không uống
chạy tới Vạn Ma sơn.
Đứng nhìn lên, tầm mắt Tiếu Tuyệt lúc thì rõ ràng lúc thì mơ hồ, từ sau khi
dùng ma chú, tầm mắt của nàng vẫn đều như vậy, chính nàng ta cũng chẩn đoán
được bệnh, căn bản là không có gì tổn thương, nhưng không cách nào cải thiện,
khả năng cả đời nàng đều sẽ như vậy. Nhưng ngay cả như vậy, nàng cũng tuyệt
đối không hối hận.
Tiếu Tuyệt xông lên Vạn Ma sơn, khác xa ngày xưa, lúc này Vạn Ma sơn
tràn ngập không khí tiêu điều, Tiếu Tuyệt lại có thể ngửi thấy mùi máu trong
không khí! Có thể tưởng tượng, lúc ấy trên mảnh đất này hy sinh bao nhiêu
người.
Rốt cuộc, Tiếu Tuyệt lên đến đỉnh núi, phóng mắt nhìn đi, Ma Thần điện huy
hoàng tráng lệ đã chỉ còn lại có một mảnh tro tàn.
“Một mảnh tro tàn? Ma Thần điện như vậy, vì sao, vì sao, phụ thân, mẫu
thân, các ngươi cũng đều mất sao...” Tiếu Tuyệt có chút đờ đẫn nhìn toàn bộ
trước mặt, thân thể hoảng hốt, ngã trên mặt đất.
“Không, không có khả năng cái gì cũng không còn...” Đột nhiên trong lúc
đó, ánh mắt Tiếu Tuyệt lại khôi phục trong sáng, đứng lên, sau đó như muốn cử
hành nghi thức gì đó, thập phần cung kính quỳ xuống!
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Hai tay chắp lại, Tiếu Tuyệt vận công bế khí, giọt máu quỷ dị theo ngón tay
phiêu dật chảy ra, bay vào trong không trung.
Từ nhỏ, nàng phát hiện nàng có chút đặc biệt, tỷ như, nàng có thể dùng máu
tươi thành làm kết giới, cảm nhận được nơi này đã từng phát sinh những chuyện
gì, mà nàng nhất định sẽ tìm ra nguyên nhân, nàng muốn “Chính mắt” nhìn thấy
toàn bộ những chuyện đã từng phát sinh!
Mùi máu tươi càng ngày càng đậm, chung quanh Tiếu Tuyệt giọt máu bay
lượn càng ngày càng nhiều, Tiếu Tuyệt nhắm mắt lại, bắt đầu cảm thụ toàn bộ
chung quanh.
Trong đầu Tiếu Tuyệt bắt đầu xuất hiện một số sự việc, có người quen thuộc,
có người xa lạ, nàng giống như là một người bàng quan, nhìn toàn bộ từ lúc bắt
đầu đến bị giết, chém giết, không hề do dự chém giết, vô luận là Chính Đạo
Liên Minh hay là người Ma Thần điện, đều giết đỏ cả mắt, nhìn thấy người liền
xông lên, sau đó lại có một người ngã xuống, bi tráng làm cho người ta cảm
thấy vô cảm, bởi vì loại bi tráng này thật sự là quá nhiều!
Nước mắt theo khóe mắt một giọt một giọt rơi xuống, Tiếu Tuyệt nhắm mắt
lại không hề hay biết, nàng muốn cử động tay chân lại phát hiện chính mình làm
không được, nàng đã hoàn toàn hãm nhập trong cảnh tượng trong đầu, không
thể tự thoát khỏi.
Đại thúc thường ngày lương thiện, giờ cầm dao giết người, Tiểu Hoa cũng
biến thành vẻ mặt hung ác ma quỷ, không có ai hiền lành, lương tâm mất đi
giống như ác đồ chân chính, nhưng không phải là như vậy, những người này
nàng biết họ đều là người cực kỳ tốt, luôn tươi cười với nàng, luôn mang đồ ăn
nàng thích tới cho nàng, không phải như thế này, nhưng cùng với đau thương
nàng biết toàn bộ là vì cái gì, không làm không được, không thể không giết, bởi
vì con người luôn luôn muốn sống, có người cầm kiếm tới giết ngươi, làm sao
có thể không đánh trả!
“A...” Tiếng kêu thê lương không tiêu tan, rốt cuộc Tiếu Tuyệt nhìn thấy cha
mẹ nhảy vực, Âu Dương Tử Cách mang theo Chính Đạo Liên Minh đứng ở
vách núi đen, lạnh lùng nhìn toàn bộ!
“Thì ra toàn bộ đều là sự thật,...”
Lần đó, Tiếu Tuyệt ở đỉnh Vạn Ma sơn, phế tích của Ma Thần điện, ngẩn
ngơ đứng đó ba ngày ba đêm, thống khổ!
Thiên Ma tuyệt, tuyệt tình, tuyệt dục, tuyệt thiên, mất đi nhân tính, từ người
thành ma, phụ thân không muốn nàng luyện, vì sợ nàng rơi vào ma đạo, quên
bản tính, cũng mất đi nhân tính, mà nàng cũng không muốn, đó tuyệt đối không
phải một loại ma công đơn thuần, các thế hệ tổ tông bởi vì luyện ma công mà
tẩu hỏa nhập ma không phải con số nhỏ, thích giết thành tánh, ham dâm dục,
sau cùng thành người không ra người ma không ra ma, nàng không muốn vì có
được sức mạnh mà gặp phải nguy hiểm, nhưng đó là lúc ấy, nàng bây giờ...
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“Âu Dương Tử Cách, ngày ma công đại thành, đó là lúc ta báo thù, còn có
những kẻ gọi là Chính Đạo Liên Minh, các ngươi đã bức người thành ma, ta đây
sẽ thành ma, thuận theo ý của các ngươi, chỉ cần các ngươi không hối hận là
được...”
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