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Phần 6
Chương 26
Quỷ U Minh

T

à đạo theo thứ tự là Ma Thần điện, Yêu Vương giới, Quỷ U Minh, sau khi

Tiếu Tuyệt tỉnh lại thì rời khỏi Vạn Ma sơn, đi thẳng đến Quỷ U Minh, ma công
và võ công chính đạo luôn đối đầu, mà Thiên Ma Tuyệt Độc Cô gia tiện cũng có
một phương pháp học cấp tốc, hấp thụ muôn vàn âm khí vùng địa cực, nhất là
khí tức của ma quỷ, lại là nơi tốt để tu luyện Thiên Ma Tuyệt, mà nơi đó lại là
cấm địa của Quỷ U Minh, nơi được gọi là quỷ hang cũng là mục đích Tiếu
Tuyệt đi chuyến này.
Không có ngựa, Tiếu Tuyệt tiêu sái đi bộ, đói bụng thì ăn chút gì đó, mệt
mỏi thì nghỉ ngơi ven đường, ăn gió nằm sương, ngày đêm đi nhanh, hơn nữa
tầm mắt vẫn còn mơ hồ, lúc tốt lúc xấu đã bắt đầu thành thói quen của Tiếu
Tuyệt, ánh mắt này sẽ không có khả năng tốt lên rồi, nàng đã có chút thích ứng,
nhưng đường đi không quen nên rất gian nan.
Nửa tháng sau, Tiếu Tuyệt rốt cục đi vào địa phận của Quỷ U Minh, một nơi
rừng rậm um tùm, sau đó nàng rất nhanh phát hiện nàng mới đến đây mà đã có
người theo dõi.
“Ra đây, ta muốn gặp Quỷ Tôn!” Ma Thần điện và Quỷ U Minh, tuy quan hệ
không quá tốt, nhưng đều là tà đạo, nàng muốn tới đây chắc sẽ không bị đuổi đi.
“Ngươi là ai, dựa vào gì muốn gặp Quỷ Tôn!” Một hắc y nhân chui ra, giọng
nói khàn khàn hỏi, bộ dạng rất thần bí.
“Ta là Độc Cô Tiếu Tuyệt, ngươi đi thông báo Quỷ Tôn, nói ta đến bái
kiến!” Nếu có thể nàng cũng không muốn phiền toái như vậy, nghe nói Quỷ
Tôn này cực kỳ bá đạo, nhưng quỷ hang là cấm địa của Quỷ U Minh, nàng chỉ
biết nó ở trong Quỷ U Minh, cũng không biết vị trí cụ thể, cho nên mới không
thể không cầu kiến Quỷ Tôn, nàng chỉ hy vọng hiện tại có thể thuận lợi.
“Độc Cô? Ngươi là người Ma Thần điện!” Độc Cô gia, là gia tộc duy nhất.
“Đúng vậy!”
“Được, ngươi chờ, ta đi thông báo.” Hắc y nhân bay nhanh rời khỏi, Tiếu
Tuyệt lẳng lặng đứng tại chỗ...
Một phút đồng hồ sau, hắc y nhân mới lại xuất hiện, sau người hắn còn có
thêm hai người.
“Quỷ Tôn có lệnh, truyền Độc Cô Tiếu Tuyệt yết kiến!”
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Tiếu Tuyệt đi phía sau ba người kia, xuyên qua một con đường nhỏ vào đến
chỗ mật đạo, thế nàng mới biết thì ra Quỷ U Minh là ở dưới lòng đất, trách
không được rất nhiều người đều biết đến sự tồn tại của Quỷ U Minh nhưng lại
không tìm thấy.
Tiến sâu vào trong lòng đất, nháy mắt Tiếu Tuyệt liền cảm giác được âm khí
tăng vọt, khiến nàng nhịn không được hít sâu một hơi thoải mái, Quỷ U Minh
thật đúng là một nơi tốt, vừa mới tiến vào đây đã như vậy, nếu thật sự đến cấm
địa quỷ hang, nhất định ma công của nàng sẽ được luyện xong nhanh chóng!
Một đường đi tới, dưới đất tuy âm u, nhưng lại rất rộng lớn, ba bước một
người, năm bước một đồn, rất sâm nghiêm, thời điểm Tiếu Tuyệt đi qua bốn
đường nhỏ, rốt cuộc đến chỗ gọi là chính điện.
“Xin bẩm báo với Quỷ Tôn, Độc Cô Tiếu Tuyệt tới!” Hắc y nhân mang theo
Tiếu Tuyệt nói với thủ vệ, thủ vệ liếc nhìn Tiếu Tuyệt một cái, cau mày đi vào
bẩm báo.
Kỳ thật, cũng không có thể trách ánh mắt mọi người không quá thân thiện,
lúc này toàn thân Tiếu Tuyệt rách rưới, sợi tóc hỗn độn, mà còn xen lẫn những
sợi tóc bạch sắc, trên mặt còn dơ bẩn, mặc dù mọi người đều đã nghe nói thiên
hạ đệ nhất mỹ nữ là Độc Cô Tiếu Tuyệt, nhưng Độc Cô Tiếu Tuyệt lúc này còn
một chút phong thái mỹ nữ sao, quả thực giống như một tên ăn mày.
“Quỷ Tôn cho mời!”
Cửa đại điện mở ra, Tiếu Tuyệt chỉ nhìn thấy màu đen, do dự một chút mới
tiến vào...
“Ngươi là Độc Cô Tiếu Tuyệt?”
Vẫn là màu đen, trong đại điện này lại không có một ngọn đèn nào, thời
điểm cửa lớn đóng lại, Tiếu Tuyệt nghe được một thanh âm trầm ấm.
Rét lạnh thấu xương, lần đầu tiên Tiếu Tuyệt nghe một giọng nói âm trầm
như thế, giống như đến từ địa ngục sâu thẳm vậy.
“Ngươi là Quỷ Tôn?” Nhưng băng lãnh cũng không sao cả, nàng không sợ,
mà còn, màu đen này khiến nàng có cảm giác an toàn, trước kia nghe nói tầm
mắt không tốt mà ở nơi tối tăm như vậy sẽ cảm thấy thoải mái, không nghĩ quả
là như vậy.
“Là ta đang hỏi ngươi, ngươi cứ trả lời!” Ngữ khí cực kì bá đạo.
“... Là ta!” Ở dưới mái hiên của người ta không thể không cúi đầu, nàng
cũng không phải người tùy hứng mà không biết.
“Nghe đồn, Độc Cô Tiếu Tuyệt là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, ngươi cảm thấy
hiện tại ngươi là cái dạng này, xứng sao?” Ý tứ trào phúng cũng cực kỳ rõ ràng,
không có một chút cố kỵ.
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“Xứng hay không không phải ta định đoạt, mà đệ nhất danh hào kia cũng
không phải ta tự phong, ta là Độc Cô Tiếu Tuyệt, ngươi tin cũng được, không
tin cũng được!” Cho dù hôm nay nàng nghèo túng như vậy, hiểu được nhẫn nại,
hiểu được tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, nhưng có chút kiêu ngạo không
thể thay đổi.
“Hừ, nữ nhân vô lễ, ngươi vẫn là người đầu tiên dám đối với ta như vậy,
ngươi là Độc Cô Tiếu Tuyệt thì sao, Ma Thần điện đã bị diệt, ngươi cảm thấy
ngưoi có tư cách đứng trong này nói chuyện với ta sao?”
Tiếu Tuyệt nắm chặt quả đấm, hơi hơi ngửa đầu, nói: “Đúng vậy, Ma Thần
điện bị diệt, thì sao, chỉ cần ta không chết, một ngày nào đó, Ma Thần điện sẽ
tái xuất, Quỷ Tôn, lần này ta đến là để mượn quỷ hang để tu luyện, nếu ngươi
không muốn, ta sẽ rời đi.” Nàng không muốn vô nghĩa ở trong này, nam nhân
âm trầm này, nàng không thích.
“Nữ nhân cuồng vọng, ngươi cho là dựa vào ngươi có thể tạo dựng lại Ma
Thần điện, mà còn, quỷ hang là thánh địa Quỷ U Minh, sao có thể cho người
ngoài như ngươi tiến vào!” Quỷ Tôn nói không sai, quỷ hang không chỉ là ngoại
nhân không thể tùy ý tiến vào, liền ngay cả người Quỷ U Minh cũng không thể,
trừ Quỷ Tôn!
“Vậy là không được?” Quả nhiên là không được, đã sớm nghe nói quỷ hang
không phải người bình thường có thể tiến vào, nơi đó hình như là lăng mộ của
Quỷ Tôn.
“... Cũng không phải là không thể được, phải xem ngươi làm sao để tiến vào
đó được.” Giọng nói Quỷ Tôn truyền đến, Tiếu Tuyệt men theo giọng nói nhìn
lại, trong bóng đêm nàng không nhìn thấy bất cứ gì.
“Ngươi muốn gì?” Bây giờ nàng còn gì đâu, Tiếu Tuyệt có chút bi ai, hiện
tại nàng cái gì cũng không có.
“Ta muốn cưới ngươi làm thiếp, ngươi đáp ứng ta liền cho ngươi tiến vào
quỷ hang!”
Trong bóng đêm, nháy mắt Tiếu Tuyệt mở to hai mắt nhìn, loại điều kiện
này tuyệt đối là một loại vũ nhục! Người trong thiên hạ đều biết, Độc Cô Tiếu
Tuyệt nàng đã là thê tử của người khác, cho dù nam nhân kia không còn tư cách
làm trượng phu của nàng!
“Không cần quá kinh ngạc, ngươi là nữ nhân Độc Cô Khinh Cuồng, cho dù
đã gả cho người khác, nhưng bây giờ đã gả cho ta làm thiếp.”
“... Được, nếu ngươi không ngại, ta đáp ứng!” Nàng biết rõ nam nhân này
không thích nàng, chỉ là muốn vũ nhục nàng, vũ nhục dòng họ Độc Cô gia của
nàng, nhưng nàng không thể cự tuyệt, cũng sẽ không cự tuyệt, ngày ấy nàng đã
thề tại Vạn Ma sơn, nàng có hy sinh toàn bộ cũng sẽ quyết tâm báo thù...
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Chương 27
Ủy Khuất Làm Thiếp

Q

uỷ Tôn tên là Quỷ Hỏa, hai mươi hai tuổi, tướng mạo tà tứ liều lĩnh,

người giang hồ gọi là “Quỷ Diêm Vương”, thủ đoạn hành sự rất tàn nhẫn, tính
tình lại càng lãnh khốc vô tình.
Quỷ Tôn nạp thiếp, vốn là việc nhỏ không đáng nói, tuy Quỷ Tôn chưa có
chính thê, nhưng là thiếp thất cũng đã mười mấy, cướp đoạt tới, đưa tới, nhưng
cho dù là thế nào, sau khi sủng hạnh đều bị ném đi, nạp thiếp cũng không cần
trịnh trọng, chẳng qua, đối tượng lại là Độc Cô Tiếu Tuyệt, chuyện nạp thiếp
này cũng không phải chuyện đơn giản rồi.
Rửa mặt chải đầu, đổi đồ, toàn thân giá y màu đỏ dị thường chói mắt, Độc
Cô Tiếu Tuyệt như một con búp bê, tùy ý mọi người an bài, tầm mắt mông lung
ảm đạm không ánh sáng.
Nàng không ngờ cuộc đời của nàng còn có thể mặc giá y tới lần thứ hai,
không có một tia vui mừng mà lại còn có chút châm chọc, khiến lòng nàng đau
từng cơn, rất buồn cười.
“Cười một cái cho bản tôn xem, vẻ mặt này của ngươi, chẳng lẽ không muốn
gả cho bản tôn?” Quỷ Hỏa nhìn vẻ mặt không chút vui vẻ trước mặt của Tiếu
Tuyệt, không vui nhíu mày.
Tiếu Tuyệt ngẩng đầu, tầm mắt có chút hoảng hốt, nhưng giọng điệu lại sắc
bén: “Quỷ Tôn, ta nguyện ý hay không, chẳng lẽ ngươi vẫn không rõ sao?”
Cần gì phải nói ra làm chuyện cười cho người khác, nếu nàng nguyện ý mới
là chuyện lạ!
“Còn dám mạnh miệng! Nữ nhân, đây là thái độ nói chuyện với phu quân
của ngươi sao?” Chưa bao giờ có nữ nhân dám dùng loại giọng điệu này nói
chuyện với hắn, cho dù nữ nhân trước mặt này là nữ nhi của Ma Tôn, hắn cũng
sẽ không cho phép có người khiêu chiến quyền uy của hắn, nhưng...
Ánh mắt của Quỷ Hỏa khi nhìn thấy dung nhan của Tiếu Tuyệt, ánh mắt lãnh
khốc dần hiện lên vẻ kinh diễm, không hổ là giang hồ đệ nhất mỹ nữ, quả nhiên
dung nhan kinh diễm!
Nghe được hai chữ phu quân, trong đầu Độc Cô Tiếu Tuyệt không khỏi hiện
ra một bóng dáng quen thuộc...
“Nữ nhân, ngươi đang nghĩ cái gì? Ha ha ha... Sẽ không phải là nam nhân
kia đi, chẳng lẽ ngươi không quên được tên nam nhân bạc tình đó sao?” Quỷ
Hỏa tận lực đè thấp giọng, nói bên tai Tiếu Tuyệt, trong ánh mắt mang theo ác ý
đùa cợt.
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“Ngươi biết?” Tiếu Tuyệt kinh ngạc hỏi lại, nàng cho rằng người trong giang
hồ cũng không rõ chân tướng trong đó.
“Hừ, muốn người không biết, việc Ma Tôn gả nữ nhi sao bản tôn sao lại
không biết, chỉ là không nghĩ tới, có người có mắt không tròng lại gả con gái
cho một tên gian tế, không trách được bị mất tất cả Ma Thần điện!”
“Không cho phép ngươi vũ nhục phụ thân ta, đó là lựa chọn của ta, đều là lỗi
của ta, không có liên quan gì với người ngoài!” Tiếu Tuyệt rất hận, hối hận nhất
trong lòng bị nam nhân trước mặt này coi như chuyện cười, nàng không chấp
nhận được!
“Một câu không liên quan gì với người ngoài, chẳng lẽ thời điểm này ngươi
vẫn cho rằng không liên quan đến người ngoài sao, Ma Thần điện từ trên xuống
dưới hơn ngàn người cũng bởi vì lựa chọn ngu xuẩn này của ngươi mà mất đi
sinh mạng, mà trong đó lại có cả phụ mẫu của ngươi, Độc Cô Tiếu Tuyệt, hừ,
người giang hồ phong ngươi dung mạo tuyệt thế, thông tuệ vô cùng, nhưng hôm
nay gặp được ngươi thật đúng là làm cho người ta thất vọng, ngươi quả thực
giống như là một hài tử tùy hứng, không biết sợ, mà càng đáng buồn, kiêu ngạo
ngày xưa của ngươi đều không còn, vậy mà thật sự đáp ứng làm thiếp thất của
ta, nếu phụ thân ngươi trên trời có linh, nhất định sẽ rất thất vọng...”
“Đủ rồi, đủ rồi! Không cần nói nữa...” Mỗi một câu của Quỷ Hỏa đều như
cái đinh hung hăng đâm mạnh vào miệng vết thương trong lòng Tiếu Tuyệt,
nàng thật sự là chịu không nổi rồi!
Tiếu Tuyệt không khống chế được hô to, tầm mắt cũng bởi vì nàng kích
động quá mức mà càng thêm mơ hồ, lại công thêm mấy ngày mỏi mệt lao lực,
rốt cuộc Tiếu Tuyệt không chịu nổi mà hãm nhập vào hôn mê.
Ngay lúc Tiếu Tuyệt hôn mê ngã xuống đất, Quỷ Hỏa liền tiến lên tiếp được
thân thể Tiếu Tuyệt.
“Quỷ Tôn, hôn lễ làm sao bây giờ?” Người hầu vẫn đi theo sau lưng Quỷ
Hỏa lo lắng hỏi, Quỷ Tôn nạp thiếp lần này lần đầu tiên tổ chức nghi thức bái
đường, bên ngoài cũng chuẩn bị tốt rồi, đúng lúc này tân nương lại té xỉu, nên
làm sao cho phải.
“Hừ, nạp thiếp mà thôi, mũ phượng nàng cũng đeo, đương nhiên liền là nữ
nhân của bản tôn, nghi thức bên ngoài không cần cũng được, ngươi kêu người ta
hủy đi.” Quỷ Hỏa một bên vô tình nói xong, một bên ôm trong lòng Tiếu Tuyệt
ra phòng, ôm Tiếu Tuyệt về phòng của hắn.
Thời điểm Tiếu Tuyệt tỉnh lại, đã là đêm khuya, phòng trong ngoài phòng rất
u tĩnh, không có một chút âm thanh, nàng biết, phòng trong có người, mà còn
ngay tại bên người nàng!
“Nếu dậy rồi, hà tất giả bộ ngủ, hay... Ngươi sợ?” Giọng nói Quỷ Hỏa trong
đêm tối có vẻ đặc biệt khàn khàn, làm cho người ta cảm thấy được nguy hiểm.
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Tiếu Tuyệt không trốn tránh mở to mắt, tầm mắt một mảnh mơ hồ, ở trong
đêm đen vậy mà như là không mở, không thể nhìn thấy mọi vật, khiến Tiếu
Tuyệt cảm giác càng thêm vô lực.
Nàng lúc này, công lực toàn thân toàn bộ phế, ánh mắt rơi vào trạng thái bán
mù, thân thể suy yếu, khí tức bất ổn, quả thực giống như một phế vật, đừng nói
là báo thù, ngay cả sống đều có chút khó khăn.
“Ta hà tất sợ, giờ này khắc này, ta còn có cái gì phải sợ.” Có lẽ là trong lòng
mất hết can đảm, giọng điệu Tiếu Tuyệt đạm mạc băng lãnh, như là không có
một chút tình cảm.
Quỷ Hỏa nhìn kỹ ánh mắt nữ nhân xem trước mắt, từ lúc Tiếu Tuyệt bắt đầu
mê man, hắn đều ngồi ở bên giường nhìn nàng, chớp mắt đã ba canh giờ.
“Không có gì đáng sợ sao? Đó đại biểu ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng trở thành
nữ nhân của ta?” Quỷ Hỏa nói xong cũng không chờ Tiếu Tuyệt trả lời, thân thể
đè thấp, tay đã đặt ở eo nhỏ của Tiếu Tuyệt, ái muội vuốt ve vòng eo mảnh
khảnh của Tiếu Tuyệt.
Toàn thân Tiếu Tuyệt cứng đờ, loại phản ứng này tự nhiên không thoát khỏi
ánh mắt Quỷ Hỏa, điều này làm cho Quỷ Hỏa hừ lạnh một tiếng.
“Đừng quên hứa hẹn của ngươi!” Tiếu Tuyệt cắn răng nói ra một câu, mạnh
mẽ vạch ra xiêm y chính mình!
Màu đỏ giá y như cánh hoa hồng bốn phía mở ra, lộ ra da thịt tuyết trắng...
Quỷ Hỏa chấn kinh nhìn thân thể mảnh khảnh trước mặt, trong lúc này lại
không thể mở miệng, bàn tay để ở eo nhỏ của Tiếu Tuyệt cũng cứng đơ!
Hắn không phải chính nhân quân tử, muốn nạp nàng làm thiếp, tự nhiên thân
thể cũng là của hắn, nhưng, hắn vốn tưởng rằng nàng sẽ vùng vẫy, trước mắt lại
chỉ có động tác tuyệt vọng, vậy mà khiến hắn không biết có nên tiếp tục hay
không!
“Sao không tiếp tục? Ta còn không sợ, chẳng lẽ ngươi sợ phải không?”
Trong giọng nói Tiếu Tuyệt băng lãnh còn có thêm châm chọc.
“Nữ nhân, đây là ngươi tự tìm!” Quỷ Hỏa đỏ mắt, thân thể hung tợn đặt ở
trên người Tiếu Tuyệt, hắn không nghĩ sẽ thả nàng, cũng không ngờ lại muốn
như vậy... Hừ, hận liền hận đi, ai bảo nàng chọc giận hắn!
Nàng không oán hận bất luận kẻ nào, nàng chỉ oán chính mình, oán chính
mình có mắt không tròng, oán chính mình cố chấp, oán chính mình tùy hứng hại
người nhà môn phái, oán chính mình vì báo thù vậy mà bán đứng thân thể!
Bất quá, không sao cả, hiện tại nàng chỉ có cừu hận khắc cốt ghi tâm kia,
nàng thề, đời này kiếp này, cho dù phải trả giá gì, nàng cũng muốn tự tay giết
chết nam nhân kia, an ủi linh hồn cha mẹ.
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Chương 28
Tiến Vào Hang Quỷ

T

iếu Tuyệt tỉnh lại lần nữa, bên cạnh đã không có bóng dáng Quỷ Hỏa, chỉ

để lại một phòng hơi thở mập mờ, trải qua một đêm lắng đọng cũng không có
tiêu tán.
Không có mở mắt, khóe miệng Tiếu Tuyệt liền lộ ra nụ cười cực kỳ châm
chọc.
Đứng dậy, một thân bủn rủn khiến Tiếu Tuyệt cau mày, nhưng vẫn khống
chế tâm tình của mình mặc quần áo muốn xuống giường rửa mặt.
Mà lúc này, người hầu cũng đã nghe đến tiếng động bên trong nhà, liền nhẹ
nhàng gõ cửa hỏi thăm một câu: “Phu nhân, ngài dậy rồi sao? Nô tài đi vào hầu
hạ ngài được không?”
Bởi vì Tiếu Tuyệt nghe được hai chữ phu nhân, tay ngừng động tác, phu
nhân, hừ, nàng nghe tới hai chữ này quả thực là không nói ra được lời châm
chọc.
“Vào đi.” Không muốn làm khó người không liên quan, Tiếu Tuyệt đáp một
tiếng.
Nha hoàn có được sự đồng ý, thận trọng đi vào, thấy Tiếu Tuyệt đã mặc
xong xiêm áo, liền quen thuộc hầu hạ Tiếu Tuyệt.
“Quỷ Tôn đâu?” Xử lý tốt, Tiếu Tuyệt có chút không kịp chờ đợi hỏi.
“Nô tài không biết.”
Nghe được nô tài đáp lời, Tiếu Tuyệt dùng ánh mắt có chút không xác định
nhìn đối phương một cái, nha hoàn kia cũng nhìn về phía Tiếu Tuyệt, nhất thời
bị cái nhìn này của Tiếu Tuyệt làm cho có chút kinh hoảng.
“Phu nhân, nô tài là thật không biết Quỷ Tôn đi nơi nào, hướng đi của Quỷ
Tôn làm sao đám người nô tài có thể biết.” Nha hoàn lo lắng giải thích.
“Ngươi đi xuống thôi.” Biết rõ đối phương không có nói láo, Tiếu Tuyệt
cũng không làm khó nàng hơn nữa, chỉ là, nàng cũng không muốn chờ ở chỗ
này, đứng thẳng lên, đi ra ngoài phòng.
“Phu nhân, ngài muốn đi nơi nào?” Nha hoàn có chút khiếp nhược dò hỏi.
“Thế nào? Ta đi nơi nào còn cần báo cáo cho ngươi?” Nếu là lúc trước, Tiếu
Tuyệt tuyệt đối sẽ không dùng giọng nói này nói chuyện cùng người làm, nhưng
bây giờ Tiếu Tuyệt cũng là một thân lạnh lùng, khiến nha hoàn kia nhìn đã cảm
thấy sợ.
“Nô tài không dám, nô tài chỉ là muốn dẫn đường cho phu nhân.”
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“Ta muốn đi tìm Quỷ Tôn, ngươi biết ở nơi nào?” Tiếu Tuyệt châm chọc
nhìn nha hoàn trước mặt, chỉ là không đợi nha hoàn đáp lời, liền nghe được
giọng nữ cực kỳ bén nhọn chen vào: “Sáng sớm liền la hét muốn đi tìm Quỷ
Tôn, còn ra thể thống gì, chẳng trách được gọi là hạ đường phụ, không biết cấp
bậc lễ nghĩa không bị hưu mới là lạ!”
Tiếu Tuyệt giương mắt nhìn lên, trong ánh trăng mờ chỉ thấy một thân đỏ
rực, không khỏi ở trong lòng thầm than, ánh mắt của nàng càng ngày càng vô
dụng rồi.
“Tham kiến Hồng phu nhân.” nha hoàn Đứng ở sau lưng Tiếu Tuyệt có chút
sợ hãi nhìn nữ nhân một thân Hồng Y, Triệu Thanh Hồng, một trong thê thiếp
của Quỷ Hỏa, là người xảo trá sắc bén, Quỷ Hỏa không ít tiểu thiếp mất tích
không lí do đều có liên quan đến người này.
Tiếu Tuyệt đè nén không vui trong lòng, lạnh lùng nhìn nữ nhân kêu gào một
cái, liền không để ý xoay người muốn rời khỏi.
Một con gà mẹ kêu gào, thật ra thì đối với nàng không có bất kỳ ý nghĩa gì,
lời nói ác độc cũng không che được thực tế tàn khốc, bây giờ nàng cũng không
có thời gian tức giận.
“Đứng lại, ngươi lại dám không nhìn ta, ngươi cho rằng ngươi chính là tiểu
thư trước kia ư, chẳng qua ngươi là thiếp của Quỷ Tôn, một gả tiện phụ, không
biết liêm sỉ...” vì Tiếu Tuyệt không để ý, Triệu Thanh Hồng thẹn quá thành
giận.
Tiếu Tuyệt không phải người điếc, nàng nghe rõ từng chữ từng câu của nữ
nhân này, mỗi chữ đều giống như một cây đao đâm vào tim của nàng, nhắc nhở
nàng đã từng ngu xuẩn cùng ngu ngốc.
Chỉ là vô luận đau đến cỡ nào, Tiếu Tuyệt vẫn là không dừng lại bước chân
rời đi, sống lưng kiên định để lại mọi sự thóa mạ ở sau lưng, ở trong lòng nàng
tự nói với mình, giờ này ngày này nàng thừa nhận tất cả, ngày sau nàng sẽ hồi
báo những thứ này!
Tiếu Tuyệt đi không xa liền gặp được nam nhân đi tới, mặc dù không thấy
rõ, lại biết đó chính là người nàng muốn tìm.
“Quỷ Hỏa, ta muốn vào hang quỷ.” Tiếu Tuyệt đứng ở nơi đó dùng thanh âm
vô cùng lạnh nói, thân thể mảnh khảnh nhu nhược không chỗ nương tựa, rồi lại
làm cho người ta cảm thấy không thể dao động như vậy.
Quỷ Hỏa vốn có vẻ mặt hòa ái trong nháy mắt trở nên nguội lạnh, khí lạnh
quanh thân càng dày đặc, hắn vốn là có chút đau lòng nữ nhân này, nghĩ đến
xem xem nàng có sao hay không, lại gặp được ở chỗ này, hơn nữa mới vừa gặp
mặt liền nhắc nhở hắn, tất cả giữa bọn họ đơn giản đúng là một cuộc giao dịch!
“Hừ, ngươi cho là tiến vào hang quỷ ấy là tốt sao? Chỉ là bộ dáng hiện tại
này của ngươi, dù là ta thả ngươi đi vào, cũng chỉ khiến cho nơi đó nhiều hơn
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một cô hồn mà thôi!” Hang quỷ, đây chính là địa phương tề tụ hơn ngàn vạn
quỷ hồn, oán khí tràn ngập, cho dù là hắn bây giờ cũng không dám xâm nhập,
huống chi là nữ tử trước mặt này không có bất kỳ công lực nào lại vết thương
đầy người, để nàng đi vào thì giống như với đưa nàng đi tìm chết!
“Ta gả làm thiếp ngươi, ngươi cho ta vào hang quỷ, đây chính là giao dịch
giữa chúng ta, về phần những thứ khác, không liên quan đến ngươi!” Nàng bây
giờ đã không có cách nào, coi như hang quỷ là hy vọng duy nhất của nàng, âm
khí bên trong càng lớn càng trợ lực cho thần công của nàng, vô luận nguy hiểm
cỡ nào, nàng không thể nào buông tha!
“Ngươi... Tốt, ngươi muốn ta liền cho ngươi vào, đến lúc đó hối hận là
ngươi, không phải là ta!” Quỷ Hỏa vô cùng tức giận, tính tình của hắn còn chưa
hiền lành đến mức có thể dung nhẫn một nữ nhân khiêu khích đối với hắn!
Nghe được lời nói Quỷ Hỏa, khóe miệng Tiếu Tuyệt có vẻ tươi cười, nhàn
nhạt tràn đầy tư vị đau thương.
Mà Quỷ Hỏa đang tràn đầy lửa giận lại chợt tỉnh táo lại, có chút hối hận sự
vọng động của mình, nhưng cũng không cách nào đổi ý quyết định của mình
nhanh như vậy.
“Tiếu Tuyệt, ngươi nghĩ kỹ chưa? Hang quỷ là ngôi mộ chân chính, người
chết ở bên trong trọn đời không được siêu sinh.” Mặc dù không thể đổi ý, nhưng
Quỷ Hỏa thận trọng nhắc nhở lần nữa.
“Mang ta đi!” Mục đích nàng tới nơi này chính là như thế, nàng bỏ ra nhiều
như vậy, làm sao có thể hối hận, nếu như nàng chết ở bên trong cũng là mạng
của nàng, nàng tuyệt đối sẽ không hối hận!
Đến đây, Quỷ Hỏa cũng không nói thêm nữa, bề ngoài lãnh khốc che giấu tất
cả tâm tình phức tạp, đi lên trước ôm lấy Tiếu Tuyệt, phi thân đi đến hang quỷ
giăng đầy sương mù.
Một khắc sau, Quỷ Tôn dẫn Tiếu Tuyệt đáp bên ngoài hang quỷ, hang quỷ
chân chính cũng không phải sơn động hay hang động, mà là một rừng rậm bị
sương mù bao phủ, đất đai cực kỳ rộng lớn, từ bên ngoài nhìn lại không thấy
quang cảnh bên trong.
“Xuyên qua tầng sương này, chính là hang quỷ, ta chỉ đi vào một lần, hơn
nữa chỉ đứng ở giáp ranh, nhưng chỉ như thế, oán khí đầy trời này cũng khắc
sâu ấn tượng cho ta, nếu như ngươi quyết định muốn đi vào, ta cũng không ngăn
cản, chẳng qua ta khuyên ngươi một câu, nếu không muốn chết cũng không cần
tiến vào quá sâu, chỉ cần nghị lực bản thân đủ mạnh, bên ngoài cũng không có
nguy hiểm quá lớn, hơn nữa bên ngoài trồng một chút cây ăn quả, ngươi có thể
no bụng, ba ngày sau ta sẽ đến một lần nữa, nếu như ngươi hối hận chỉ cần kiên
trì ba ngày, ta liền dẫn ngươi đi ra ngoài!”
Hang quỷ cho phép vào không cho phép ra, muốn ra ngoài phải dùng công
lực đặc biệt của Quỷ Tôn mở đám sương ra, đây cũng là nguyên nhân rất nhiều
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người một khi tiến vào liền không cách nào ra ngoài, chỉ là công lực hắn bây
giờ, muốn xuyên thấu đám sương, đoán chừng cũng phải hao tổn đi hai phần ba
công lực.
“... Cám ơn.” Tiếu Tuyệt nhìn đám sương, thản nhiên nói một tiếng cảm tạ,
vô luận như thế nào nhưng hắn không có nuốt lời, hơn nữa nàng cũng có thể
nghe được từ trong giọng nói của hắn một tia quan tâm, cái này đủ rồi.
Quỷ Hỏa há miệng nhưng không phát ra bất kỳ thanh âm gì, chỉ là dùng ánh
mắt vô cùng thâm thúy nhìn chăm chú vào nữ nhân trước mắt, nhìn nàng từng
bước từng bước kiên định đi về phía luyện ngục kia...
Ba ngày, chỉ có ba ngày, ta tới đón ngươi, Tiếu Tuyệt, ngươi nhất định phải
chịu đựng, ta thật sự là không muốn gặp lại ngươi là một cỗ thi thể...
Nhìn bóng dáng biến mất ở trước mặt, lần đầu tiên trong đời Quỷ Tôn có
cảm giác hối hận.

Chương 29
Hang Quỷ Kinh Hồn

M

ới vừa xuyên qua đám sương, Tiếu Tuyệt liền cảm thấy hô hấp nặng nề,

áp lực quanh thân cũng đè nén, hô hấp cũng trầm trọng rất nhiều, nỗ lực mở mắt
nhìn, nhưng cũng chỉ là hoàn toàn u ám yên tĩnh, làm cho người ta không khỏi
dâng lên một cảm giác sợ hãi.
Tiếu Tuyệt đi chừng trăm bước, liền ngừng bước chân, cẩn thận dùng tai
lắng nghe, lại kinh ngạc phát hiện trong rừng rậm to lớn này không có bất kỳ
thanh âm nào!
“Hang quỷ, hang quỷ, sao nơi này không có một bóng dáng nào?” Ở nơi
hoàn toàn yên tĩnh này, thanh âm Tiếu Tuyệt cực kỳ rõ ràng, mà lúc nàng dứt
lời, hình như cũng cảm thấy chung quanh có cái gì nhúc nhích, chỉ là nhìn lại
cẩn thận, lại không phát hiện gì hết.
Nguy hiểm, Tiếu Tuyệt có thể cảm giác được nơi này tuyệt đối không bình
tĩnh như vậy, suy nghĩ một chút, liền tĩnh tọa tại chỗ, bắt đầu vận khí luyện
công, mặc dù nơi này chỉ là ranh giới của hang quỷ, nhưng âm khí cũng đã nồng
đậm rất nhiều so với ngoại giới, nàng không nên liều lĩnh, dù tu luyện Thiên Ma
nhanh hơn nữa cũng không thể một lần là xong.
Một canh giờ, hai canh giờ, rốt cuộc Tiếu Tuyệt bắt đầu tu luyện Thiên Ma,
loại công pháp chí âm này yêu cầu cực cao đối với người tu luyện, Tiếu Tuyệt
không dám có nửa điểm sơ sót, rốt cuộc sau ba canh giờ hoàn thành công pháp
Thiên Ma nhập môn, trong cơ thể đã bắt đầu có căn cơ Thiên Ma.
Sửa sang lại áo mình một chút, tìm mấy quả dại quái dị chung quanh nhưng
có thể ăn, Tiếu Tuyệt lại đi sâu vào trong rừng rậm một chút, mà lúc này, vốn
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cũng không có bao nhiêu ánh sáng đã trở nên hết sức u ám rồi, khoảng không
gian đen kịt, khiến Tiếu Tuyệt hoài nghi, dù là thị lực người bình thường lúc
này có thể thấy những thứ gì ở nơi này.
Theo thời gian, trong không khí yên tĩnh cũng càng ngày càng khiến Tiếu
Tuyệt cảm thấy lo lắng, đè nén giữ chặt kích động muốn rống to, Tiếu Tuyệt
ngồi xếp bằng, tính toán tiếp tục tu tập công pháp, bỏ ra tất cả tiến vào đến nơi
này, nàng không muốn lãng phí thời gian suy nghĩ nữa, những thứ kia có hay
không đều được.
Chỉ là, cuối cùng hang quỷ không tĩnh lặng, khi Tiếu Tuyệt thu hồi công
pháp, cảnh giác nhìn bốn phía, mấy chục âm hồn mơ hồ đã an tĩnh lại hết sức
quỷ dị đứng ở chung quanh Tiếu Tuyệt.
Tiếu Tuyệt nhìn rõ ràng, hoặc giả nói là cảm giác rõ ràng, có chút buồn cười
ở trong lòng, những thứ muốn nhìn thấy lại mơ hồ, những thứ không muốn nhìn
thấy lại rõ ràng làm cho người ta cảm thấy chán ghét.
“Không nghĩ tới hôm nay ta lại bị một đám Quỷ Hồn uy hiếp, các ngươi
muốn làm gì thì làm, ta cũng không tin một đám âm hồn không có thân thể còn
có thể làm gì ta!” Ánh mắt Tiếu Tuyệt lạnh lẽo, giọng điệu lạnh hơn ba phần so
với ánh mắt, nếu đi tới nơi này, nàng cũng đã chuẩn bị tâm tư, một đám quỷ mà
thôi, nếu như nàng không qua cửa này, vậy còn nói gì đến chuyện báo thù, tự sát
thôi!
Không thành công thì thành nhân, Tiếu Tuyệt tự nói với mình, mình đã
không có đường lui nào!
Giọng nói Tiếu Tuyệt mới vừa tiêu tán, đám âm hồn kia liền xôn xao, cũng
không biết là nghe hiểu Tiếu Tuyệt hay không, thế nhưng chậm rãi đến gần Tiếu
Tuyệt, có vẻ đặc biệt dữ tợn, thậm chí Tiếu Tuyệt cảm thấy phải những thứ này
không phải âm hồn, mà là la sát dữ tợn dính đầy máu tươi!
Tiếu Tuyệt ngưng tụ nội lực trong cơ thể mới vừa tu luyện ra ít đến thương
cảm ở giữa bàn tay, chuẩn bị chiến đấu, nàng không quen biết âm hồn, cũng
không xác định những chiêu thức đối phó người thì đối phó âm hồn có hữu
dụng hay không.
Âm hồn càng ngày càng gần Tiếu Tuyệt, bề ngoài Tiếu Tuyệt tỉnh táo, trái
tim cũng đã nhảy lên khác thường, nói không khẩn trương là giả, nhưng lại
không có sợ hãi, sống chết một cái mạng, nàng còn sống là vì báo thù, sẽ không
cố ý tìm cái chết, nhưng cũng không sợ chết!
Trong nháy mắt, những âm hồn kia vốn động tác chậm rãi giống như cười
giỡn, chỉ trong nháy mắt thì có biến hóa, tốc độ mắt thường khó gặp vọt tới Tiếu
Tuyệt, cũng trong lúc đó ước chừng hai ba mươi âm hồn lắc mình đến trước mắt
Tiếu Tuyệt!
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Tiếu Tuyệt phát chưởng, nội lực vốn yếu cũng không có bao nhiêu tác dụng,
nhưng lúc nội lực giống như là không có gì xuyên qua thân thể âm hồn, trong
nháy mắt Tiếu Tuyệt tuyệt vọng!
Chỉ là, tuyệt vọng này không kéo dài, bởi vì âm hồn đã xuyên thấu thân thể
Tiếu Tuyệt, giống như là không khí bình thường tràn vào trong thân thể Tiếu
Tuyệt, cảm giác âm lãnh thấu xương trong nháy mắt khiến Tiếu Tuyệt khổ sở
hô lên, tiếng vang bén nhọn xuyên thấu cả chỗ sâu trong rừng rậm, âm hồn bắt
đầu náo động nhiều hơn...
Trên mặt Tiếu Tuyệt tái nhợt bắt đầu toát ra càng ngày càng nhiều khổ sở,
thân thể không thể ức chế run rẩy, cứng ngắc lui về phía sau mấy bước, toàn
thân yếu đuối ngã trên mặt đất, Tiếu Tuyệt muốn bò dậy, lại hoảng sợ phát hiện
thân thể mình cũng không chịu khống chế, càng ngày càng nhiều âm hồn hội tụ
tới đây, ý đồ tranh đoạt quyền khống chế thân thể nàng!
Chỉ trong nháy mắt, Tiếu Tuyệt muốn buông tha, nghĩ tới chết như vậy cũng
tốt, cũng không cần hành hạ mình nữa, nhưng ý niệm buông tha như vậy cũng
chỉ là trong nháy mắt, cái phút chốc nàng nhắm mắt lại kia, vẻ mặt người nam
nhân phản bội kia hết sức rõ ràng xuất hiện trước mắt của nàng, khiến nàng
không có cách nào bỏ xuống tất cả!
Cho nên mọi người lựa chọn buông tha rất lâu, là bởi vì tranh đấu quá khổ
sở, nhưng có đôi khi chúng ta không thể không lựa chọn tranh đấu, bởi vì chúng
ta không bỏ được!
Tiếu Tuyệt mới nỗ lực muốn khống chế thân thể của mình, bắt đầu tranh đấu
cùng những thứ âm hồn kêu gào muốn xâm chiếm thân thể nàng kia, càng ngày
càng khổ sở làm cho khuôn mặt tươi cười tuyệt sắc càng thêm tái nhợt...
Nửa khắc đồng hồ, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, đối với Tiếu Tuyệt mà
nói cũng là một khắc dài như một năm, mặc dù những thứ âm hồn kia không
phát ra bất kỳ thanh âm gì, nhưng nét mặt dữ tợn lại như đến từ địa ngục kêu
rên, Tiếu Tuyệt chỉ có cảm giác ý thức mình càng ngày càng yếu kém, nàng
biết, khi ý thức nàng hoàn toàn biến mất, cũng chính là lúc thân thể của nàng
hoàn toàn bị những âm hồn này chiếm cứ, chỉ là, nàng không biết mình còn có
thể làm những gì...
Mà lúc ý thức Tiếu Tuyệt càng ngày càng mơ hồ, Huyết Linh ngọc mà Tiếu
Tuyệt vẫn đeo trên người trong lúc bất chợt tản mát ra một ánh sáng màu trắng
chói mắt, sau đó những thứ âm hồn kêu gào kia trong nháy mắt liền bị tia sáng
này đánh tan trong không khí, thậm chí bóng dáng cũng không để lại!
Tiếu Tuyệt mừng rỡ, trên mặt tái nhợt lộ ra nụ cười yếu đuối, có thể nói
tuyệt mỹ.
“Ah?” Một tiếng nghi vấn nhẹ, Tiếu Tuyệt hoài nghi là mình nghe nhầm rồi,
dù sao sau khi nàng đi vào không còn nghe được bất kỳ thanh âm nào ngoại trừ
nàng.
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“Ngươi là người nào, tại sao lại muốn tới nơi này đây? Nơi này rất nguy
hiểm...” Một thanh âm cực kỳ dịu dàng vang lên bên tai Tiếu Tuyệt lần nữa, lần
này Tiếu Tuyệt cũng không hoài nghi là mình nghe nhầm nữa rồi, dù sao thanh
âm kia rất chân thật.
Tiếu Tuyệt nhanh chóng ngẩng đầu, muốn nhìn rõ ràng thanh âm đến từ
người phương nào, nhưng trong bóng tối, căn bản là không thấy rõ cái gì, chỉ có
thể nhìn thấy bóng dáng nhàn nhạt gần không tồn tại...

Chương 30
Đại Kết Cục

“N

gươi là ai, ra ngoài!” Trong giọng nói Tiếu Tuyệt vẫn có một tia suy

yếu, càng mê hoặc nhiều hơn, bên trong hang quỷ này, tại sao có thể có người?
“Ta là ai? Ha ha, rất lâu không có người hỏi ta vấn đề như vậy rồi, nhưng mà
nếu ngươi hỏi, vậy ta liền nói cho ngươi biết, ta là Linh Nhật, là Linh Đế trong
hang quỷ này, hoan nghênh ngươi đến hang quỷ.” Linh Đế Linh Nhật, người
thống trị hang quỷ, thoạt nhìn là nam tử rất dịu dàng, trên dưới quanh thân
không tìm ra nửa điểm quỷ khí.
Tiếu Tuyệt có chút ngạc nhiên, nàng chưa từng nghe nói trong hang quỷ này
có Linh Đế, nhưng lúc này xem ra, bộ dạng vạn quỷ tránh lui, cũng không thể
không tin lời nói Linh Nhật này.
“Cô nương, tại hạ trả lời câu hỏi của ngươi, có phải ngươi cũng có thể trả lời
câu hỏi của ta hay không, ngươi là người phương nào, vì sao tới nơi này, ngươi
có biết, nơi này nguy hiểm vô cùng hay sao?” Linh Nhật hỏi, chậm rãi đi tới bên
cạnh Tiếu Tuyệt, nghi hoặc nhìn nàng.
Thân thể Tiếu Tuyệt suy yếu, căn bản cũng không thể động đậy, nghe Linh
Nhật hỏi, không khỏi nghĩ đến thù hận khắc cốt kia!
“Ta tên là Độc Cô Tiếu Tuyệt, ta tới nơi đây muốn nhận được quỷ khí nơi
này tu luyện công pháp, dĩ nhiên ta biết nơi này nguy hiểm, cho nên, có thể giúp
ta hay không?” Nếu Linh Nhật là người thống trị nơi này, như vậy nếu nàng
muốn sinh tồn được ở chỗ này, đoán chừng cũng chỉ có thể phụ thuộc vào hắn.
Linh Nhật cũng không trả lời Tiếu Tuyệt, chỉ là nhàn nhạt hỏi ngược lại: “Vì
sao ta phải giúp ngươi?”
Nghe lời nói Linh Nhật, Tiếu Tuyệt lộ ra nụ cười cực kỳ châm chọc, nhưng
ngay cả như vậy, nàng vẫn cực đẹp.
“Chỉ cần ngươi có thể giúp ta, ta có thể làm bất cứ chuyện gì vì ngươi!” Tiếu
Tuyệt đã sớm thề, vì báo thù, nàng nguyện ý bỏ ra bất kỳ giá nào!
“Ha ha, vậy ngươi có thể vì ta làm chuyện gì chứ?” Linh Nhật cảm thấy thú
vị, thế nhưng nhẹ nhàng bật cười.
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Tầm mắt Tiếu Tuyệt có chút mơ hồ, nàng cũng không thể thấy rõ phản ứng
của Linh Nhật, nhưng tiếng cười Linh Nhật lại làm cho nàng cảm thấy có chút
khó chịu, nàng có năng lực làm chuyện gì đây? Đúng vậy, nàng có thể làm
những chuyện gì!
“Linh hồn, thân thể, làm nô tỳ hay làm thiếp, chỉ cần ta có thể làm, nhất định
ta đồng ý!” Vào giờ phút này, Tiếu Tuyệt có thể bỏ ra cũng chỉ có những thứ
này thôi.
“... Nếu như mà ta nói những thứ này ta đều muốn?” Giọng của Linh Nhật
vẫn dịu dàng như vậy, nhưng lời nói nói ra, cũng là tàn khốc đối với Tiếu Tuyệt.
“Hừ, vậy thì tất cả đều cho ngươi!” Thật đúng là nam nhân có lòng tham, chỉ
là nàng cũng không quan tâm.
“Đồng ý.” Linh Nhật cười, cười vẫn dịu dàng.
...
Ba ngày sau, Quỷ Tôn lần nữa dùng pháp lực phá vỡ kết giới tiến vào hang
quỷ tìm kiếm Tiếu Tuyệt, cũng không công mà lui, cuối cùng chỉ có thể nhìn
hang quỷ thật sâu, kiên quyết rời đi.
...
Mười năm sau!
Bên trong hang quỷ, đột nhiên một hồi sấm sét vang dội, sương mù tím đen
phun ra, chiếm cứ nửa hang quỷ, mà toàn bộ âm hồn bên trong phạm vi sương
mù cũng bị cắn nuốt hết, cực kỳ khủng bố!
“Tiếu Tuyệt, chúc mừng ngươi, ma công đại thành!” Giọng nói Linh Nhật
dịu dàng trăm năm như một ngày, hình như không có bất kỳ biến hóa, mà nữ tử
ngồi xếp bằng ở trước mặt hắn, chính là Độc Cô Tiếu Tuyệt xâm nhập hang
quỷ, nhưng mà lúc này Độc Cô Tiếu Tuyệt cũng thay đổi rất nhiều.
Tóc trắng chấm đất, sắc mặt quỷ dị, toàn thân cũng bị bao vây trong sương
mù, toàn bộ mười ngón tay đều là móng tay màu đen, nghiễm nhiên một bộ
dạng nhập ma đạo, tựa nhân phi nhân, tựa như ma không phải là ma.
Trong nháy mắt tiếp theo, Tiếu Tuyệt liền xuất hiện ở trước mặt Linh Nhật,
móng tay màu đen dài nhỏ không chút khách khí đâm vào ngực Linh Nhật, Linh
Nhật cũng không phải loài người, mà là linh thể, vết thương như vậy cũng
không lấy tánh mạng của hắn, nhưng Tiếu Tuyệt làm cũng không đơn giản là
như thế, từ thân thể nàng thoát ra sương mù tím đen đã không chút khách khí
tràn vào bên trong thân thể Linh Nhật.
Nhưng ngay cả như vậy, Linh Nhật vẫn cười nhìn yêu huyết, dịu dàng nói:
“Tiếu Tuyệt, người muốn ta chết? Qua sông rút cầu có phải có chút không đúng
hay không?”
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“Hừ, ta sẽ không giết ngươi, chỉ là muốn pháp lực ngươi mà thôi, Linh Nhật,
ta cảm tạ ngươi chứa chấp cùng trợ giúp, nhưng, ta không thể nào thực hiện lời
hứa lúc đầu, hôm nay ma công ta đại thành, toàn bộ thiên hạ cũng không có
người sẽ là đối thủ của ta, ta tuyệt đối sẽ không để cho bất cứ người nào chi
phối vận mệnh của ta, ngươi, cũng không được!” Tiếu Tuyệt lên tiếng, giọng
âm lãnh mà quỷ dị, thế nhưng không có nửa điểm dáng vẻ ban đầu.
“Ngươi không giết ta, không phải ta nên cảm tạ ngươi?” Linh Nhật cảm thấy
pháp lực trong cơ thể trôi đi, thế nhưng không có nửa điểm kháng cự, thật ra thì,
một ngày này, hắn đã sớm dự liệu được.
Mười năm rồi, hắn nhìn Tiếu Tuyệt lớn lên từng chút, nhìn Tiếu Tuyệt cố
gắng cùng liều mạng, canh chừng nàng ẩn nhẫn cùng khổ sở, canh chừng nàng
phẫn hận cùng tuyệt vọng, nhìn nàng thành ma, mặc dù hắn không biết rốt cuộc
đã xảy ra chuyện gì trên người của nàng, thế nhưng hắn lại hiểu nàng, mà một
ngày, hắn cũng đã sớm nghĩ tới.
“Không cần khách khí.” Tiếu Tuyệt cũng sẽ không cảm thấy bất kỳ xấu hổ vì
hành động của mình, bị thù hận ăn mòn đã lâu, bị ma khí thay đổi nhiều, trong
lòng của nàng đã sớm không có thiện niệm!
Linh Nhật không nói, chỉ là chậm rãi nhắm hai mắt lại, hắn có thể cảm giác
được thân thể mình suy yếu, mặc dù Tiếu Tuyệt chỉ nói là muốn pháp lực,
nhưng đây cũng muốn hắn chết có gì khác biệt đâu, không có pháp lực, căn bản
là không thể sinh tồn được ở nơi hang quỷ này, chỉ là như vậy cũng tốt, nếu
không sau khi Tiếu Tuyệt rời đi, hắn thật không muốn cuộc sống cô tịch.
Bóng dáng Linh Nhật càng ngày càng nhạt, mà lúc hắn cho là mình sắp biến
mất, Tiếu Tuyệt lại đột nhiên thu tay!
“Linh Nhật, ta nói rồi không để cho ngươi chết, sẽ không để cho ngươi chết,
mà làm báo đáp, ta sẽ dẫn ngươi rời hang quỷ này, chẳng qua là đổi một loại
phương thức thôi!” Tiếu Tuyệt nói, thế nhưng lộ ra nụ cười cực kỳ quỷ dị, rồi
sau đó tay nàng chỉ khinh động, pháp lực vận chuyển, mười ngón tay đã tuôn ra
một giọt máu tươi, mà nháy mắt máu tươi ở đó xông ra sau đó đều xuyên vào
đến trong cơ thể Linh Nhật!
“Tiếu Tuyệt, ngươi làm cái gì?” Linh Nhật có chút kinh ngạc mở mắt, rất là
nghi ngờ hỏi.
“Để cho ngươi trở thành đầy tớ của ta, vĩnh viễn ở lại bên cạnh ta, cũng coi
là ta thực hiện một nửa.” Tiếu Tuyệt giải thích, khi nàng tu luyện đại thành Ma
Cung, nàng mới hiểu được thì ra là thế gian này có kia sao có nhiều thú vị gì đó,
cũng có nhiều như vậy thú vị pháp thuật.
Linh Nhật thần tình kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lại cười, như cũ dùng cái
loại đó cực kỳ thanh âm dịu dàng nói: “Tiếu Tuyệt, như ngươi vậy an bài cực
tốt, ta là thật phải nói một tiếng cám ơn nhiều đấy.”
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“Hừ, không cần khách khí.” Tiếu Tuyệt mười ngón tay bắt đầu thu hẹp, rồi
sau đó thân thể Linh Nhật bắt đầu biến hóa một lần nữa, thế nhưng từ linh thể
dần dần ngưng lại, trở thành một bộ dáng nam tử loài người, một thân phiêu dật,
dịu dàng mỉm cười, khiến ánh mắt Tiếu Tuyệt cũng không khỏi phải tránh đi.
...
Khi Tiếu Tuyệt mang theo Linh Nhật từ hang quỷ đi ra, cả quỷ U Minh cũng
bối rối, bởi vì Tiếu Tuyệt ma công đại thành mà đưa tới dị tượng, đã khiến cho
cả quỷ U Minh chú ý, cho dù là Quỷ Tôn Quỷ Hỏa cũng cau mày nhìn hang
quỷ, không khỏi nghĩ tới người mất tích mười năm, thế nhưng hắn lại chưa bao
giờ quên nữ tử đó.
Chỉ là, hắn không có nghĩ đến, trong nháy mắt tiếp theo, Độc Cô Tiếu Tuyệt
cũng đã xuất hiện ở trước mặt của hắn, giống như là cảm giác nằm mơ.
“Ngươi là Độc Cô Tiếu Tuyệt?” Quỷ Tôn mang theo giọng nghi ngờ hỏi,
mặc dù nữ tử trước mặt cực kỳ giống Tiếu Tuyệt, nhưng là một thân ma khí
này, lại làm cho hắn không dám xác nhận.
“Chính thế.” Tiếu Tuyệt đã đến nơi này như vậy, tự nhiên sẽ không thừa
nhận thân phận của mình.
“... Ha ha ha, Độc Cô Tiếu Tuyệt không hổ là Độc Cô Tiếu Tuyệt, xem bộ
dáng ngươi này, phải là ma công đại thành đi, thật là lợi hại.” Quỷ Tôn cũng là
có kiến thức, một chút suy nghĩ liền hiểu tất cả.
“Quá khen.” So với Quỷ Tôn hưng phấn, phản ứng Tiếu Tuyệt cũng là cực
kỳ lạnh nhạt, nam nhân cùng với nàng cả đêm vợ chồng, nhưng nàng không có
nửa điểm hảo cảm!
“Tiếu Tuyệt, ngươi không phải lạnh nhạt như thế, mười năm không thấy,
ngươi lại càng làm cho bổn tôn thích, hơn nữa giờ này ngày này ngươi cũng
muốn đứng ở bên người bổn tôn rồi, trở thành phu nhân bổn tôn như thế nào, là
phu nhân chân chính, cưới hỏi đàng hoàng!” Nhớ nàng mười năm, cũng hối hận
mười năm, hiện tại lại nhìn thấy một lần nữa, mặc dù nhập ma, mặc dù lạnh
nhạt một chút, nhưng cũng càng thêm để cho hắn động lòng!
“Hừ!” Tiếu Tuyệt cười lạnh, rồi sau đó dùng giọng nói cực kỳ châm chọc
nói: “Nhưng, giờ này ngày này, ngươi đã không xứng đứng ở bên cạnh ta rồi!”
Tiếu Tuyệt cười khiến toàn thân Quỷ Tôn cứng đờ, mở miệng lần nữa, giọng
nói đã hết sức âm trầm: “Bổn tôn biết ngươi ma công đại thành, đã không cần
mượn thế lực bổn tôn, nhưng một đêm vợ chồng trăm đêm ân ái, chẳng lẽ ngươi
quên mình ở dưới người của ta uyển chuyển rồi sao?”
Lời nói Quỷ Tôn khiến Tiếu Tuyệt nghĩ tới đêm mình sỉ nhục nhất, nửa câu
cũng không có nhiều lời, ống tay áo vung lên, khí tức thẳng tắp xông về Quỷ
Tôn, mà mặc dù Quỷ Tôn thấy được, lại tránh né không kịp, bị hắc khí đụng
phải một bên, nhất thời phun ra một búng máu.
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“Hôm nay, ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay, nhưng ta bỏ qua ngươi,
chỉ là chỉ lần này, nếu như ngươi nhắc lại chuyện tình ta không muốn nghe, ta
liền trực tiếp giết chết ngươi, khi đó ngươi sẽ hiểu, ở trong mắt của ta ngươi là
nhỏ bé cỡ nào!”
Trong giọng nói Tiếu Tuyệt mang theo sát khí vô cùng dày, cực kỳ nghiêm
túc, mà Linh Nhật bên cạnh nàng từ đầu đến cuối cũng không nói qua một câu
nói, chỉ là nhìn thật sâu Quỷ Tôn một cái, trong lòng không khỏi nghĩ đến, hình
như là nam tử này cùng mình cùng cảnh ngộ như nhau đấy.
“Nhỏ bé? Ha ha, không thể nghĩ đến sẽ có người nói bổn tôn nhỏ bé, Tiếu
Tuyệt, ngươi thật là không dậy nổi đâu rồi, nhưng mà nếu như thế, vậy vì sao
ngươi lại tới gặp bổn tôn, chẳng lẽ chỉ là muốn nhục nhã bổn tôn hay sao?” Quỷ
Tôn tức giận, cắn răng nói.
“Ta muốn để cho ngươi thông báo thiên hạ, nói Độc Cô Tiếu Tuyệt ta ma
công đại thành, ngày đó phàm là mấy người diệt Ma Thần điện ta, tốt nhất toàn
bộ cũng nhanh tới lãnh cái chết, nếu không bị ta tìm tới cửa, ta nhất định diệt cả
nhà, chó gà không tha!” Nhất là nam nhân kia, nàng nhất định sẽ không bỏ qua!
“Ý của ngươi là để cho ta tìm những người này đến quỷ U Minh?” Quỷ Tôn
cau mày, không nghĩ tới Tiếu Tuyệt thật phách lối, cách làm cuồng vọng như
thế.
“Dạ, ta cho ngươi thời gian mười ngày, ngươi không tìm bọn họ, trước ta
tiêu diệt cả nhà quỷ U Minh ngươi, ta nói là làm được!” Tiếu Tuyệt nói hết rồi
rời đi, lưu lại sau lưng một thân tức giận, sắc mặt Quỷ Tôn xanh chuyển trắng.
Mười ngày sau, trước quỷ U Minh, giang hồ chánh tà tề tụ, mà hai đạo cầm
đầu đều là người quen Tiếu Tuyệt, chánh đạo Võ Lâm Minh Chủ Âu Dương Tử
Cách, mà một bên đổi thành Tàn Tình mất tích đã lâu, nhưng mà hiện tại hắn
nhiều hơn một thân phận mà thôi, thế nhưng đã trở thành tân nhậm Ma Tôn Ma
Thần điện.
Mười năm trước, Ma Thần điện bị diệt, Tàn Tình mất tích, không nghĩ tới
cũng là đại nạn không chết, rồi sau đó hắn dốc lòng tu luyện, hai năm trước tái
xuất giang hồ, tụ họp thế lực còn sót lại của Ma Thần điện, Đông Sơn tái khởi, ở
trên giang hồ gây dựng lại Ma Thần điện, rồi sau đó vẫn đối địch cùng chánh
đạo, ngày đó nhân sĩ chính đạo vây công Ma Thần điện, đã không ít người đã bị
chết ở trong tay của hắn.
Âu Dương Tử Cách cùng Tàn Tình lạnh lùng nhìn nhau, ánh mắt của hai
người cũng hết sức không tốt, giống như là muốn lột da đối phương.
Mà lúc hai người trừng lẫn nhau, cửa chính Ma Thần điện lại mở ra, một
bóng người phi thân ra, đứng vào vị trí trung tâm hai phe nhân mã.
Độc Cô Tiếu Tuyệt, một thân áo trắng như tuyết, tóc trắng mắt đỏ, quanh
thân ma khí tím đen lượn lờ, giống như quỷ mị!
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“Tiểu thư!” Tàn Tình là người đầu tiên phản ứng kịp, một tiếng kêu tiểu thư
cực kỳ phức tạp, nói xong liền đi về phía trước mấy bước, muốn đến gần Tiếu
Tuyệt.
“Tàn Tình, ta đã không phải tiểu thư của ngươi rồi, ngươi là Ma Tôn quý vi,
không cần chê bai thân phận của mình.” Mấy ngày nay, chuyện giang hồ nàng
đã hiểu chín phần, Quỷ U Minh tự nhiên sẽ là nơi linh thông tin tức.
“Không, Tàn Tình làm mọi sự, chỉ vì tiểu thư, Tàn Tình không phải Ma Tôn,
ngài mới phải!” Tàn Tình chợt đã quỳ gối trên đất, trong tim của hắn chỉ có một
người tiểu thư, đã từng là, về sau cũng thế, vĩnh viễn là tiểu thư hắn!
“Đứng lên, Tàn Tình, về sau Ma Thần điện giao cho ngươi rồi, ngươi nhất
định phải làm cho Ma Thần điện phát dương quang đại, trở thành lãnh tụ tà đạo
chân chính!” Tiếu Tuyệt nói lạnh ba phần, lòng của Tàn Tình nàng không phải
là không hiểu, nhưng nàng lại không thể nào cho hắn nửa điểm đáp lại, nàng đã
sớm không phải Độc Cô Tiếu Tuyệt trước kia!
“Không, ta...”
“Tàn Tình, hôm nay ta còn có việc phải giải quyết, không để cho ta tức
giận.” Tiếu Tuyệt đã sớm không có tính tình dễ chịu trước kia, lạnh lùng nói
xong liền đi tới hướng Âu Dương Tử Cách, những người đó cũng vẫn luôn đang
nhìn Tiếu Tuyệt, nhìn nàng mang theo một thân ma khí đi vào, thế nhưng phần
lớn người không nhịn được lui về phía sau.
“Tiếu Nhi, là ngươi sao, là ngươi thật sao?” Âu Dương Tử Cách nhìn người
đi về phía mình, không tự chủ được hỏi, vẻ mặt lộ vẻ xúc động, hết sức kích
động.
Mười năm rồi, hắn đau khổ nhớ nhung nàng mười năm, hắn hối hận, thương
thế của hắn đau, toàn bộ đều là bởi vì nàng.
“Ngươi không xứng gọi ta Tiếu Nhi, Âu Dương Tử Cách, ngươi và ta tính sổ
sách, chúng ta cũng có thể tính toán thật tốt rồi.” Vẻ mặt Tiếu Tuyệt vẫn như cũ
lạnh khốc như vậy, nhưng lại ẩn tàng nhiều hận ý!
Nàng hận hắn, hận hắn phá hủy cuộc sống của mình, phá hủy tất cả của
mình, nếu như nàng không biết hắn, nên tốt bao nhiêu!
“Tiếu Nhi, ta biết rõ ta sai lầm rồi, ta thật sự biết, ngươi và ta về nhà có được
hay không, chúng ta cùng nhau lui khỏi giang hồ, không bao giờ để ý tới sẽ
những thứ ân ân oán oán trên giang hồ rồi...” Âu Dương Tử Cách bất chấp tất cả
nói ra tình ý trong lòng, cho dù sau lưng hắn những nhân sĩ chính đạo cũng
dùng ánh mắt không thể tin nhìn hắn, hắn cũng không cần rồi!
“Về nhà? Ngươi ở đây nói chuyện cười gì, rất nhiều năm trước, nhà của ta
cũng đã bị ngươi tự tay làm hỏng, ta còn nhà gì trở về, Âu Dương Tử Cách,
không cần tiếp tục thảo luận những thứ không thể tưởng tượng nổi tại đây, hôm
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nay cho ngươi đi đến nơi này, không phải ngươi chết chính là ta chết, tuyệt đối
không có lựa chọn thứ ba!”
Tiếu Tuyệt hận ý, Tiếu Tuyệt sát ý, đều rõ ràng như vậy, Âu Dương Tử Cách
nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng, hắn biết tất cả hôm nay đều là báo ứng của
mình, đều là hắn tự làm tự chịu, đều là hắn nên thừa nhận!
“Đã như vậy, vậy ngươi liền giết ta đi, chỉ là, ta hi vọng ngươi có thể bỏ qua
cho những người khác, oan oan tương báo khi nào dừng, ngươi cũng không hi
vọng nhìn hậu bối bọn họ lại tới tìm ngươi báo thù, hoặc là vợ con của bọn hắn
cũng như ngươi đau lòng.” Âu Dương Tử Cách không phải đứa ngốc, hắn cũng
biết Tiếu Tuyệt sẽ không nguyện ý tha thứ mình, cho nên, hắn cũng đã chuẩn bị
chết ở chỗ này, chỉ là những người này theo tới, thế nhưng hắn lại muốn hết sức
bảo toàn.
“Ha ha ha...” Tiếu Tuyệt giống như là nghe được chuyện cười buồn cười
nhất, cất tiếng cười to lên, hình như cười rơi nước mắt rồi...
“Âu Dương Tử Cách, mười năm sau, làm sao ngươi còn có thể ấu trĩ như
thế, nếu như không phải là ta ngại phiền toái, ta nhất định sẽ nhất nhất giết đến
tận trong nhà những người này, trước hết giết cha mẹ của bọn họ, giết chết vợ
của bọn hắn, sau đó sẽ từng đao từng đao chà xát bọn họ, để cho bọn họ cũng
nếm thử một chút nỗi đau lúc đầu ta nhận thấy, về phần những người muốn tìm
ta báo thù, ta Độc Cô Tiếu Tuyệt ở chỗ đó chờ, thời gian này còn có người nào
có thể giết được ta, ha ha ha, ta muốn để cho các ngươi tất cả mọi người hối
hận, để cho các ngươi tất cả người thân cũng sống trong khổ sở!”
Tiếu Tuyệt cười từng chữ từng câu rất nặng, nghe vào tai những người đó
hết sức kinh khủng, một số người nhát gan thế nhưng đã bắt đầu lui, muốn rời
khỏi nơi này!
“Ma Nữ, đừng vội ngông cuồng, đừng tưởng rằng chúng ta sẽ sợ ngươi, ta...”
Chánh đạo nhất phái thật sự là không ưa Tiếu Tuyệt ngông cuồng, lập tức lên
tiếng hô, nhưng lời còn chưa nói hết, Tiếu Tuyệt cũng đã xuất hiện ở trước mặt
người kia!
Năm ngón tay Tiếu Tuyệt đưa ra, bắt được đỉnh đầu của người nọ, ma khí
dội vào sau đầu, người nọ dùng lấy tốc độ cực nhanh đúng lên, rồi sau đó một
người trong nháy mắt như quả cầu bị căng nổ tung, bạo liệt, trở thành mảnh vụn
tán lạc đầy đất.
Mọi người thấy hoảng sợ, có mấy nữ tử đã không nhịn được phun ra, nhưng
Tiếu Tuyệt chỉ là lạnh lùng nhìn một màn này, rồi sau đó ánh mắt quét qua
những nhân sĩ chính đạo kia, thân thể một lần nữa xông ra ngoài!
Chém giết, máu tanh chém giết, phàm là nơi Tiếu Tuyệt đi qua, chính là một
mảng mưa máu tinh phong, căn bản không có người là đối thủ của nàng, lợi hại
nhất nhưng mà cũng chỉ là tiếp nhận một chiêu mà thôi, mà khi Âu Dương Tử
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Cách muốn ngăn cản Tiếu Tuyệt, cả nhân sĩ chính đạo trong đội ngũ đã chết đi
hai phần ba, tốc độ nhanh chóng như thế, khiến Âu Dương Tử Cách đều đỏ mắt.
Âu Dương Tử Cách muốn tiến lên ngăn trở, nhưng lại bị Tiếu Tuyệt vươn ra
một chưởng, hình như Tiếu Tuyệt tạm thời cũng không có giết chết Âu Dương
Tử Cách, chỉ là xuyên qua trong đám người, tàn sát người đã từng diệt Ma Thần
điện toàn bộ đưa đi Diêm Vương.
Âu Dương Tử Cách vẫn đuổi theo ở sau lưng Tiếu Tuyệt, cho đến khi Tiếu
Tuyệt thấy đôi tay dính đầy máu tươi, giết chết người cuối cùng trừ hắn ra nên
dừng lại!
Thây chất khắp đồng, máu chảy thành sông, đây là kể từ khi Ma Thần điện
về sau, Âu Dương Tử Cách gặp qua một màn thê thảm nhất.
“Tiếu, Tiếu Nhi...” Âu Dương Tử Cách run rẩy nói, hắn thật không thể tin
được một màn máu tanh như thế sẽ do nữ tử trước mặt này gây nên, trong
thoáng chốc hắn không khỏi nghĩ tới Độc Cô Tiếu Tuyệt nhiều năm trước, khi
đó nàng, tinh khiết mỹ lệ, thời điểm cười giống như là một tiên tử...
“Âu Dương Tử Cách, ta đã từng yêu ngươi thật sâu, gả làm vợ ngươi, sống
chết vì ngươi, nhưng không có nghĩ đến, người ta yêu cũng tổn thương ta sâu
nhất, hơn nữa, cũng là người ta hận nhất, vì tìm ngươi báo thù, ta khổ tu mười
năm, cuối cùng chí ma đại thành công, hôm nay, sẽ là ngày chết của ngươi.”
Tiếu Tuyệt vừa nói vừa đến gần Âu Dương Tử Cách, cho đến khi đứng ở trước
mặt của hắn, mới dừng bước.
Âu Dương Tử Cách si ngốc nhìn Tiếu Tuyệt, trong đầu còn bóng dáng Tiếu
Tuyệt nhiều năm trước, không khỏi lộ ra nụ cười cực kỳ đau thương.
“Nếu như giết chết ta rồi, có thể để cho ngươi thoát ra từ trong vực sâu oán
hận, vậy ngươi liền giết ta đi, Tiếu Nhi, sau ngày hôm nay, tất cả đều lần nữa
bắt đầu, ta không cầu gì khác, chỉ hy vọng ngươi có thể hạnh phúc.” Âu Dương
Tử Cách an tĩnh đứng ở nơi đó, cuối cùng nói tâm ý mình, hết sức chân thành.
“Hạnh phúc? Ha ha, không, ta cũng sẽ không cần loại đồ vật này, mà ngươi
cũng không xứng nói ra như vậy, bởi vì, tương lai của ta cùng ngươi không liên
quan!”
Dứt lời, Tiếu Tuyệt liền động, nàng đưa tay nắm được cổ họng Âu Dương
Tử Cách, từ từ bắt đầu thu hẹp ngón tay, lời nên nói đã nói xong rồi, vì báo thù
nàng đã đợi quá lâu, không bao giờ muốn đợi nữa rồi!
Mà hô hấp khó khăn, ý thức Âu Dương Tử Cách cũng bắt đầu mơ hồ, khi
hắn hoàn toàn sa vào bóng tối, hình như Tiếu Tuyệt nói một câu với hắn, hắn
nghe không rõ ràng, hình như là...
“Con của chúng ta rất tốt, ta đã đi xem qua, ta sẽ để hắn cách xa thù hận
giang hồ, bình an qua cả đời...”
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