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Chương 46
Song Hồn

 

Đ

êm nay, Cố Uyên vốn đang mơ màng ngủ trong phòng, mơ hồ nghe thấy

một tiếng đàn du dương. Hắn khẽ nhíu mày, trong lòng có chút nghi hoặc.
Liễu Thừa Ân đối đãi hạ nhân cực kì nghiêm khắc, giờ này còn có ai dám tùy ý
đánh đàn như thế?
Hắn lấy một áo khoác ngoài mặc vào, ra khỏi phòng đi về hướng tiếng đàn, thấy
dưới tàng cây lựu có một bóng dáng mảnh mai. Đứng im tại chỗ nghe tiếng đàn
một lát, ánh mắt nhìn vào bóng dáng kia, quần áo theo gió khẽ bay lên, cảm thấy
phiêu linh, da thịt trắng nõn, lại là người mình quen biết. Khúc nhạc sâu kín tựa
như bị quấy rầy, hơi ngừng lại, Liễu Phương Hoa ngoái đầu nhìn qua, ánh mắt hai
người chạm vào nhau, hai bên đều có chút kinh ngạc.
“Sư huynh.” Ngữ điệu của Liễu Phương Hoa không nhanh không chậm, không
phập phồng, rõ ràng không có chút tâm tình nào lại giống như có cảm giác cự nhân
ngoài ngàn dặm.
Cố Uyên nhìn nàng một cái, nói: “Vì sao còn chưa đi nghỉ ngơi?”
Liễu Phương Hoa hơi sững sờ, đáp: “Còn chưa buồn ngủ.”
Cố Uyên nhíu mày, nói: “Ta cũng không có ý quan tâm ngươi có nghỉ ngơi hay
không, nhưng mà ngươi quấy nhiễu người khác ngủ.” Dứt lời, hắn cũng không
nhìn vẻ mặt Liễu Phương Hoa mà nhàn nhạt liếc qua đàn cổ, lạnh nhạt nói: “Nếu
ngươi muốn đánh đàn, có thể đánh vào ban ngày, đêm lạnh ngón tay đông cứng,
tiếng đàn có khá hơn cũng phá hư ý cảnh.”
Hắn vốn muốn đi, không ngờ vừa nói xong, Liễu Phương Hoa đã đến đứng
cạnh hắn, ngẩng đầu nhìn hắn không chớp mắt, nói: “Đã sớm nghe cha nói sư
huynh có tài đánh đàn, không biết có may mắn được nghe sư huynh đàn một
khúc?”
Cố Uyên không nghĩ tới nàng không những không thấy phiền mà còn đưa ra
yêu cầu này, hơi sững sờ do dự, im lặng một lát, cuối cùng dưới ánh mắt mong chờ
của nàng, hắn rũ mắt xuống.
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Tiếng đàn như khóc như kể mang theo lưu luyến hàm súc, trong bóng đêm
lương bạc phảng phất như một bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng trêu chọc trái tim, có
cảm giác ngột ngạt đè nén, lại không hiểu sao khiến lòng người sinh ra cảm giác
tịch mịch.
Liễu Phương Hoa đứng bên cạnh nhìn thiếu nhiên gảy đàn, đáy mắt khẽ nhoáng
một cái, đột nhiên nhẹ nhàng chạm vào bả vai hắn, nhàn nhạt nói: “Thật cảm ơn sư
huynh, đủ rồi.”
Tư thế Cố Uyên bỗng nhiên dừng lại, tiếng đàn im bặt, lúc quay đầu nhìn thấy
trong đôi mắt như hàn băng kia mang theo vài phần bất an, tâm tình nơi đáy mắt có
cái gì chợt lóe lên, liền đứng dậy trực tiếp trở về phòng.
Từ nay về sau, mỗi lần vào đêm, trong sân vẫn giống như thường ngày yên tĩnh
không tiếng động. Ban đêm mỗi khi rơi vào giấc mộng, có những thứ hình ảnh dữ
tợn như máu gần trong gang tấc, mấy lần hắn từ trong mộng cảnh bừng tỉnh, mồ
hôi đầm đìa.
Hai năm thoáng cái đã trôi qua, cho đến một ngày nọ, Liễu Thừa Ân lấy lý do
xuất môn du học, một mình cùng Cố Uyên ra cửa.
Lên xe ngựa không lâu, hắn cho Cố Uyên uống một viên thuốc, một lát sau hắn
đã ngủ thật say.
Đến khi tỉnh lại, hắn đã ở trong một hang đá trang nhã, bài trí bên trong giống
như phủ đệ bình thường, chỉ là mấy hòn non bộ như rừng rậm ở trên đỉnh thạch
động, có loại cảm giác kì dị không nói nên lời.
Liễu Thừa Ân thấy hắn quan sát, ung dung cười một tiếng: “Thích sao? Chúng
ta sẽ ở lại chỗ này thật lâu.”
Cố Uyên thu hồi ánh mắt, trên mặt không có tâm tình gì.
Liễu Thừa Ân nhàn nhạt quan sát thần sắc hắn, khóe môi giương cao: “Uyên
nhi, ngươi cũng đã biết, chính cái tính tình không kiêu ngạo không nóng nảy đó rất
hợp tâm ý ta.”
Cố Uyên im lặng không nói, đi theo người dẫn đường trở về phòng mình nghỉ
ngơi, qua buổi trưa lại có người dẫn hắn ra ngoài.
Cái động này rất lớn, các huyệt động uốn lượn phức tạp thông ra bốn phương
tám hướng, nếu không có người dẫn đường, chỉ sợ một mình hắn khó có thể phân
biệt được phương hướng. Người dẫn đường hiển nhiên đã cực kì quen thuộc với
nơi này, liên tiếp qua mấy cái ngã ba, cuối cùng cũng dừng trước một gian mật thất
lành lạnh, làm động tác mời vào.
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Một cảm giác khác thường tràn vào lòng, thần sắc Cố Uyên khẽ rung động,
nhấc chân đi vào.
Đây là một gian phòng tối bốn bề bịt kín, ánh lửa trên tường như ẩn như hiện
chiếu sáng xung quanh làm nổi bật một đống lồng sắt lành lạnh phá lệ dọa người.
Mấy bóng dáng trong lồng sắt hoặc cuộn mình, giãy giụa, hoặc nằm ngang, đều là
những hài đồng nhỏ nhắn gầy yếu, rơi vào mắt phảng phất như hồi tưởng lại bộ
dáng ngày đó mới bị mang vào phủ, những hồi ức không muốn nhớ lại khiến hắn
vô thức quay mặt đi.
Bóng dáng thon dài của nam tử in trên thạch bích, vuốt vuốt bình thuốc đang
cầm trong tay, thần sắc âm lệ khiến người khác theo bản năng muốn cách xa hắn.
Nghe được tiếng bước chân, Liễu Thừa Ân ngẩng đầu lên, động tác đùa bỡn
bình thuốc hơi chậm lại, nở nụ cười dịu dàng đến cực điểm: “Uyên nhi, ngươi tới
rồi.”Lời nói rơi vào lòng có cảm giác rung động khó có thể ức chế, Cố Uyên âm
thầm nắm chặt tay, sắc mặt âm trầm ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, lẳng lặng không
nói.
Liễu Thừa Ân đi qua, đột nhiên duỗi tay, đầu ngón tay mơn trớn mặt hắn, dùng
sức nắm cằm hắn, giơ tay đem bình thuốc đổ hết vào miệng hắn, ánh mắt sáng lên
hưng phấn: “Uyên nhi, không phải sợ, chúng ta rất nhanh có thể thành công. Ngươi
nhìn xem, ta tìm cho ngươi nhiều con mồi như vậy, rất nhanh, ngươi có thể hảo
hảo mà hưởng thụ tư vị cực kì sung sướng, cuối cùng chúng ta sẽ trở thành cường
giả không ai có thể so được...”
Chất lỏng mang theo hương vị kích thích làm người ta buồn nôn tràn xuống cổ
họng, Cố Uyên vô thức muốn giãy giụa, trong nháy mắt Liễu Thừa Ân buông tay
trầm trầm ngã ngồi dưới đất, cảm giác quay cuồng trong cơ thể so với bất cứ lần
nào trước kia đều kịch liệt hơn, bên tai “Ong~~” một tiếng, trong chốc lát, trừ tiếng
tim đập của mình cũng chỉ có thể nghe được tiếng hô hấp trầm trầm thô trọng.
Trong mơ hồ, phảng phất như có một người từ trong phòng tối chậm rãi đi ra,
im lặng đóng cửa lại.
Toàn bộ thế giới đều yên tĩnh, ánh lửa xung quanh không hiểu sao đều dập tắt,
hắn tựa như sa vào bóng tối vô cùng tận, trong đầu tràn ngập một thanh âm, giống
như có rất nhiều tiếng reo hò, lại như là một người khác trong hắn, thanh âm lạnh
băng vô tình rơi bên tai phá lệ rõ ràng - máu, muốn máu...
Không biết qua bao lâu, tựa như có cái gì trong nội tâm chậm rãi thức tỉnh, hắn
mở mắt ra, không phải hờ hững như trước kia mà là một loại âm hàn đến mức
không hề có sinh cơ, ánh mắt nhìn về phía lồng sắt, bởi vì nhịn đói nhịn khát mà
trong mắt lóe lên sự hưng phấn cực hạn.
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Nhặt binh khí lên, từng bước tiến đến gần.
Ngày đó, trong mắt vẻn vẹn chỉ có một mảnh huyết sắc, tiếng kêu rên, tiếng cầu
xin tha thứ, tiếng nức nở nghẹn ngào vang lên xung quanh, làm hắn càng cảm nhận
được một loại khoái cảm trước nay chưa từng có.
Nhìn đứa bé gái nghiêng ngả lảo đảo liên tục lui về góc hẻo lánh, thét chói tai,
mặt mũi tràn đầy sợ hãi.
Nhưng hắn lại nhấc chân chậm rãi tiến lên, trên nét mặt như Tu La nở một nụ
cười hết sức sung sướng.
Giơ tay chém xuống, máu văng lên tường loang lổ, có một giọt dính vào khóe
môi hắn quỷ dị, bị đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm đi, mùi máu tanh lập tức tràn ngập
trong miệng, tựa như rất hưởng thụ.
Cho đến khi hết thảy xung quanh yên tĩnh trở lại, chỉ còn một mình tiếng thở
dốc của hắn, cửa phòng mở ra, tiếng vỗ tay sâu kín vang lên, xuyên thấu qua vách
tường vang vọng tầng tầng lớp lớp.
Nét mặt Liễu Thừa Ân thản nhiên tươi cười, trong mắt lộ vẻ hài lòng: “Rất tốt,
thật phi thường tốt.”
Gió lạnh khẽ lướt qua thân thể phảng phất làm thần trí tan rã của Cố Uyên
thoáng thanh tỉnh một chút. Xung quanh nồng nặc mùi máu khiến lồng ngực hắn
quay cuồng muốn nôn mửa, tất cả khí lực như nháy mắt bị rút hết, tiếng binh khí
“tranh” trầm trọng rơi trên mặt đất, xung quanh thi thể đầy đất, một lát sau chỉ còn
lại một mảnh tĩnh mịch.
Cố Uyên đờ đẫn ngẩng đầu lên thấy người nam nhân kia vẫn tươi cười như cũ,
khuôn mặt vô hại không hợp với cảnh tượng xung quanh, ôn hòa nói: “Uyên nhi,
ngươi quả nhiên vĩnh viễn không bao giờ để ta thất vọng. Nhất định chỉ có ngươi
mới có thể trở thành tác phẩm kiệt xuất nhất của ta.”
Cơ hồ mỗi đêm đều phải vượt qua bằng phương thức như vậy, người trong lồng
sắt cũng đổi từ hài tử thành đại hán cao lớn, thậm chí đến cuối cùng là võ sư, sát
thủ mà Liễu Thừa Ân tỉ mỉ huấn luyện.
Hắn không nhớ nổi rốt cuộc mình đã giết bao nhiêu người, cũng không nhớ hắn
ở trong đó bao nhiêu ngày đêm, vẫn nhớ rõ bị thuốc dẫn dụ xao động trong cơ thể,
tựa như một lời nguyền vĩnh viễn không có cách hóa giải.
Trong này là Tu La luyện ngục, mà hắn, cũng đã sớm nhất định mãi mãi không
thể siêu sinh.
Cũng là những ngày ở trong cái động đó, Cố Uyên đã tinh tường công nhận
trong đầu mình tồn tại một thanh âm khác, đó là linh hồn bị buộc tạo ra trong cơ
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thể hắn, mỗi khi hắn ngủ say đột nhiên bừng tỉnh lại phát hiện khắp người mình
toàn là vết máu, chỉ có thể biết rõ là “Người kia” lại đi ra.
Không lạnh lùng vô tình giống hắn, người kia thị huyết quái đản.
Mỗi lần bị tâm ma thao túng, hắn có thể mơ hồ nhớ được một đoạn kí ức ngắn
ngủi, nhưng chỉ có thể cường ngạnh dùng tâm trí của chính mình làm cho mình
tỉnh lại trong thời gian ngắn nhất, sau đó, sức cùng lực kiệt...
Chút kí ức vốn đã sớm chôn sâu trong trí nhớ, lúc ở trong sơn động lại lần nữa
tràn ra, tựa như “người kia” trong cơ thể bị phủ đầy bụi không chịu cô đơn khẽ
nguyền rủa, bất cứ lúc nào ý chí hắn yếu ớt lại chiếm cứ thân thể hắn.
Trong bóng đêm yên tĩnh, Cố Uyên cảm thụ được mùi rượu nồng nặc khắp
phòng, trong lòng phảng phất như có một tảng đá lớn trầm trọng đè nén hô hấp.
Hắn đã không còn là thiếu niên năm đó nhẫn nhục chịu đựng nữa, cũng không
muốn mình giẫm vào vết xe đổ năm đó. Liễu Thừa Ân đã chết, bất kể là ai không
cam lòng âm thầm tiếp tục làm những hành động quỷ dị kia, hắn nhất định phải
khiến người đó nếm thử tư vị đời đời kiếp kiếp không trở lại được...
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Chương 47
Hỏi Chuyện Xưa

 

H

ai ngày sau, thu thập xong bọc hành lý, Tô Thanh đi ra đình viện, gặp đoàn

người sắp xuất phát ở cửa Trần phủ.
Nàng không khỏi liếc qua hướng màn che xe ngựa kia.
Gió nhẹ thổi qua, màn che phấp phới vài cái, tựa như ầm ĩ náo nhiệt bên ngoài
không khơi nổi hứng thú cho người ngồi trên xe kia, yên tĩnh dị thường.
“Thục cô nương mời lên xe.” Bộ Tiện Âm hời hợt mời nàng qua một chiếc xe
ngựa khác.
Tô Thanh nhìn một hồi, thấy Cố Uyên quả thực không có ý tứ nói gì với nàng,
không cam tâm tình nguyện lên xe ngựa. Không lâu sau, Bộ Tiện Âm mang theo
Tô Mạc cùng lên xe, lạnh lùng lườm hắn một cái rồi tiếp tục chải tóc.
Bộ Tiện Âm mặt không đổi sắc nhận ánh mắt ghét bỏ của nàng, hiểu rõ cười
cười, quay đầu ý tứ sâu xa nói với Tô Mạc: “Nhìn tâm tình Thục cô nương không
tốt lắm, dọc đường đi phải cẩn thận một chút.”
Tô Mạc nhìn hắn, lại nhìn Tô Thanh một chút, yên lặng gật đầu, dư quang vẫn
thỉnh thoảng liếc qua hai người.
Bên ngoài nháo ầm ĩ là nhóm bắt đầu xuất phát đi Cô Xạ Thành trước, xe ngựa
bên cạnh chấn động cũng bắt đầu chậm rãi đi về phía trước.
Tô Thanh nằm trên cửa sổ xe nhìn ra ngoài, xa xa đoàn xe bên kia cách mình
ngày càng xa, lông mày cau chặt. Quay đầu liếc qua bộ dáng cười tủm tỉm của Bộ
Tiện Âm, tức mà không dám nói gì: “Hai ngày nay tình huống lão gia thế nào?”
Bộ Tiện Âm nhàn nhạt “A” một tiếng, cười nói: “Nhờ phúc cô nương, lão gia
nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, hai ngày qua rất tốt. Nếu nhất định nói có gì khác,
ngược lại thường xuyên nhắc tới chuyện muốn đưa cô nương an ổn trở lại kinh
thành, cũng hoàn tất một cọc tâm sự.”
Nàng thật có thể trở thành tâm sự của Cố Uyên vẫn còn tốt nhưng mà nàng làm
sao có thể không nhìn ra Vương gia hiển nhiên còn cất giấu một tâm sự khác đâu?
Tô Thanh im lặng liếc mắt, trước khi nhắm mắt còn cùng Tô Mạc trao đổi ánh mắt
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ý tứ sâu xa, mơ hồ nhíu mày, thấy trong mắt đối phương hiểu rõ liền lười biếng
nằm vật xuống giường ngã đầu ngủ.
Hai người đã vụng trộm bàn bạc chuẩn bị mánh khóe thoát thân thần không biết
quỷ không hay, đối với loại người thường xuyên ve sầu thoát xác như bọn họ mà
nói, quả thực vô cùng thuần thục.
Trong lòng Tô Thanh cũng đã sớm âm thầm tính toán, không phải Cố Uyên
không muốn cho nàng đi Cô Xạ Thành sao? Được thôi, nàng không mặt dày mày
dạn theo sát hắn mà sẽ lấy thân phận khách nhân quang minh chính đại đi vào từ
cửa chính.
Ở trong xe ngựa hỗn loạn ngủ một giấc, tỉnh lại đã tới địa giới quận Hoài Châu.
Sắc trời đã tối, cách thôn trấn gần nhất cũng còn một đoạn khá xa, mấy người
liền ở bên ngoài dựng lều chuẩn bị ở tạm một đêm.
Tô Mạc chân tay nhanh nhẹn đi nhặt ít củi, không lâu sau đã đốt một đống lửa
lớn.
Bộ Tiện Âm sai người thu thập xe ngựa trên dưới sạch sẽ, lệnh cho thị vệ xa xa
ở phụ cận làm nhiệm vụ canh gác. Vừa quay đầu lại đã thấy đống lửa, không khỏi
khen một câu: “Không ngờ A Mạc tay chân lại rất lưu loát.”
Tô Mạc ngẩng đầu nhìn hắn một cái, gật đầu đáp “Ân”
Tô Thanh lười biếng ngồi bên cạnh đống cỏ khô xem hai người này ở chung
càng cảm thấy thú vị, trong lòng có một ý nghĩ, đã mở miệng gọi: “Bộ công tử.”
Bộ Tiện Âm nghe vậy mới dời mắt từ Tô Mạc đi, quay đầu hỏi: “Chuyện gì?”
Tô Thanh nói: “Sau phủ lão gia thanh niên tài tuấn rất nhiều, rốt cuộc là vì sao
lại vào phủ, trước đó là thân phận thế nào? Chuyện này ta hiếu kì đã lâu, hiện tại
nhịn không được, Bộ công tử có thể thỏa mãn lòng hiếu kì của ta hay không, hôm
nay ở đây cũng nhàm chán, tùy tiện nói một chút?” Sau đó lại bổ sung: “A Mạc
cũng cảm thấy hứng thú.”
Tô Mạc nghe vậy cũng vứt đống củi trong tay sang một bên, tìm vị trí yên lặng
ngồi xuống, vẻ mặt nhu thuận nghiêng tai lắng nghe.
Bộ Tiện Âm híp mắt, cuối cùng cũng không đánh Thái cực với Tô Thanh như
lúc trước, mà thản nhiên sửa sang lại quần áo có chút xộc xệch, nói: “Được, cũng
không phải là chuyện lớn gì.”
Hắn nâng mắt, cười như không cười nhếch khóe môi: “Thục cô nương biết
Thập Tam đình?”
Tô Thanh gật đầu: “Đương nhiên biết rõ.”
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Danh hiệu Thập Tam đình, tùy ý hỏi người nào cũng không xa lạ.
Bộ Tiện Âm nói: “Người trong thiên hạ đều biết sự tồn tại của Thập Tam đình
nhưng lại rất ít người biết, địa điểm thiết lập là ở hậu phủ Nhiếp Chính Vương.”Tô
Thanh thiếu chút nữa bạo phát.
Từ lúc mới vào vương phủ, nàng vẫn cho rằng những thiếu niên như hoa như
ngọc này đều là nam sủng mà Nhiếp Chính Vương phủ tỉ mỉ tuyển chọn, hiện tại
mới biết, bọn họ là đại danh đỉnh đỉnh Thập Tam đình? Nhớ lại đủ loại chuyện lúc
trước, nàng không khỏi âm thầm lau mồ hôi lạnh, cũng may nàng đối với bọn họ
cũng coi như khách khí, bằng không với thủ đoạn mạnh mẽ vang dội của bọn họ,
nàng không biết đã chết bao nhiêu lần.
Bất quá nói đi cũng phải nói lại, Cố Uyên lưu nhiều “Mĩ nam” trong phủ như
thế mà vẫn đứng sừng sững không động, xác thực là khó gặp a.
Cũng không biết từ đâu tìm được những thiếu niên này, bất luận người nào,
nhìn từ đầu xuống chân đều không giống như nam tử tầm thường.
Bộ Tiện Âm thấy thần sắc kinh ngạc của Tô Thanh, hiểu rõ ý nghĩ của nàng,
nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: “Kì thật chúng ta cũng không biết lúc trước ở
vương phủ đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe nói năm đó Vương gia đã cứu chúng ta
ra, nếu không có Vương gia ra tay, chúng ta đã chết oan uổng. Nhưng những
chuyện này cũng không quan trọng, chỉ cần gia nhập Thập Tam đình, chúng ta
cũng không cần biết rõ thân phận trước kia của mình, chỉ cần biết mình là trung
thần của Vương gia là đủ.”
Tô Thanh không nghĩ tới sẽ là một đáp án như thế, nếu ngay cả Bộ Tiện Âm
cũng không nhớ rõ chuyện trước kia, chỉ sợ muốn từ hắn biết được chút manh mối
về thân thế là chuyện không thể nào.
Nàng ung dung thở dài, lúc vô tình nâng mắt lại thấy thần sắc trong mắt Tô Mạc
khẽ nhoáng một cái. Nhìn hắn như vậy khiến suy nghĩ nàng rung động, nhớ tới một
sự kiện, trong ngực đột nhiên có cảm giác khác thường - năm đó khi nàng cứu Tô
Mạc đang hôn mê bất tỉnh trong khe nước, hình như hắn cũng đã mất kí ức.
Nhìn hai khuôn mặt giống nhau như đúc, đối với quan hệ của hai người nàng
chưa từng hoài nghi, bây giờ đôi câu vài lời liên kết hàm nghĩa trong đó lại rất phù
hợp.
Có lẽ năm đó, trước khi Tô Mạc hôn mê, hai người bọn họ vốn ở cùng một chỗ,
nhưng mà rốt cuộc đã trải qua chuyện gì mới có thể mất kí ức như thế? Nên biết,
năm đó bọn họ còn chưa tới 10 tuổi mới đúng.
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Bộ Tiện Âm tựa như rất hài lòng thấy bọn họ trầm mặc như vậy, cười tủm tỉm,
ung dung nói: “Thân thế này mặc dù không có thâm cừu đại hận gì nhưng tuyệt đối
có chút thê lương, Thục cô nương chẳng lẽ không tính nói lời an ủi nào sao?”
Suy nghĩ của Tô Thanh bị lời hắn nói kéo lại, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nhàn
nhạt hỏi: “Ngươi cần sao?”
Bộ Tiện Âm nghe nàng hỏi ngược lại sắc mặt hơi khựng lại, khóe môi chậm rãi
nhếch: “Không cần.”
Bôn ba cả một ngày dù sao cũng có chút mệt nhọc, tùy tiện ăn một chút lương
khô lót dạ, mọi người đều nằm trên đống cỏ khô nghỉ ngơi.
Kết thúc đề tài, nhất thời không ai mở miệng nói gì nữa mà phối hợp nhìn chằm
chằm vào khoảng không vô biên, đều có suy nghĩ riêng.
Khuôn mặt Bộ Tiện Âm dưới ánh lửa lúc sáng lúc tối không rõ tâm tình, không
biết có phải vì nhắc đến thân thế mơ màng của mình không, khó có được một lần
không dùng nét mặt tươi cười che giấu như lúc trước, thần sắc không gợn sóng, đôi
mắt thâm thúy.
Tô Mạc nằm nghiêng, ánh mắt vẫn nhìn Bộ Tiện Âm, cũng không có tiêu điểm
rõ ràng nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt hắn tan rã, tuy có nhiều chuyện
muốn hỏi, nhất thời lại không biết bắt đầu từ đâu.
Lấy thân phận người ngoài quan sát bọn họ, Tô Thanh sâu kín thở dài, lật người
qua không nhìn nữa. Nếu còn nhìn nữa nàng sợ mình sẽ có xúc động cởi bỏ lớp cải
trang của Tô Mạc, dẫn dắt hai người đến một tiết mục nhận thân cảm động.
Nhưng hiện tại nàng không thể làm như thế.
Thứ nhất, nàng không thể xác định nhận thân xong sẽ có kết quả gì, nếu như chỉ
một người mất kí ức về tình vẫn có thể tha thứ, nếu như hai người đều mất kí ức,
không thể không suy tính sâu hơn một bước.
Thứ hai, hiện tại trước mắt còn có chuyện trọng yếu hơn cần xử lý, xét theo
phương diện nào đó Bộ Tiện Âm cũng coi như là người của Cố Uyên, mặc kệ
người phía sau màn kia là ai, tất nhiên cũng quan sát kĩ hắn, vào lúc này Tô Mạc có
thể im lặng không gây chú ý là rất cần thiết.
Cuối cùng, dù sao nàng cũng cần nghĩ biện pháp đi Cô Xạ Thành, bất kể thế
nào, thân phận hiện tại càng dễ hành động.
Còn khi nào bắt đầu thoát thân, nhất thời nàng cũng chưa nghĩ kĩ.
Nếu như trên đường hồi kinh chỉ có ba người bọn họ thôi, đánh ngất Bộ Tiện
Âm là có thể phủi mông chạy lấy người. Nhưng hết lần này tới lần khác bọn họ lại
mang theo thị vệ hộ tống, thanh thế to lớn, nghiễm nhiên so với người hắn giữ lại
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bên người còn nhiều hơn, muốn thoát thân cũng không phải chỉ đơn giản thu phục
một Bộ Tiện Âm.
Nàng quả thật có chút không rõ ý nghĩ của hắn, rõ ràng người hiện tại gặp nguy
hiểm là hắn, hết lần này tới lần khác còn cố làm ra vẻ rộng rãi hộ tống nàng an toàn
hồi kinh. Chẳng lẽ mục tiêu của những người kia dời khỏi hắn, bắt đầu có ý đồ với
nàng sao?
Tô Thanh có chút khốn đốn, lười biếng ngáp một cái hứng thú suy nghĩ.
Tối nay nghỉ ngơi dã ngoại, bốn bề trống trải không dễ ra tay, đợi đến ngày mai
nghỉ ở khách sạn lại bàn bạc kĩ hơn...
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Chương 48
Hình Dáng

 

T

ô Thanh mơ mơ màng màng ngủ một giấc, hôm sau tỉnh lại những người

khác đã sớm chờ xuất phát, liền lười biếng chậm chạp bò lên xe, tiếp tục gấp rút
lên đường.
Nhìn bộ dáng ngoan ngoãn thuận theo của nàng, Bộ Tiện Âm có chút hoài nghi,
thấy nàng lại muốn ngủ, nhịn không được mở miệng: “Ta còn tưởng lần này hồi
kinh là Thục cô nương không cam tâm tình nguyện, nhưng hôm nay xem ra rất vừa
lòng thỏa mãn.”
Tô Thanh chậm chạp ngẩng đầu liếc hắn, không có thành ý nói: “Chẳng lẽ ta
nói không muốn hồi kinh thì ngươi có thể thả ta trở về?”
Bộ Tiện Âm nhìn nàng một cái cười nói: “Đương nhiên không được.”
Tô Thanh tức giận trừng hắn, nói: “Vậy ngươi còn nói cái gì.”
Dứt lời lại nhắm nghiền mắt tiếp tục ngủ, trong lòng trộm vui vẻ, yên lặng
nghiên cứu. Đêm nay phải hảo hảo chạy trốn, sao hiện tại không nghỉ ngơi dưỡng
sức được?
Cứ như vậy đi cả ngày, cuối cùng cũng đến kịp một thôn trấn, Tô Thanh được
như nguyện nghỉ ở khách sạn mà không phải tiếp tục màn trời chiếu đất nữa.
Mới vừa lên lầu hai, nàng kéo gân giãn cốt đi vào một gian phòng, giả vờ giả
vịt lớn tiếng nói: “A Mạc, ngươi giúp ta ngâm một bình nước trà.”
Nếu ở Nhiếp Chính Vương phủ nàng quát tháo như thế đương nhiên là không
thích hợp, nhưng thân phận Tô Mạc là nô bộc của Cô Xạ Thành, cộng thêm bộ
dáng Tuân Nguyệt Lâu đối với Tô Thanh nói gì nghe nấy, lúc này sai bảo Tô Mạc
sẽ không ai hoài nghi.
Bộ Tiện Âm ở dưới lầu an bài thị vệ, cũng không chú ý tới bọn họ.
Tô Mạc vừa bước vào Tô Thanh liền đóng cửa phòng lại, lục tìm trong bọc
hành lý một bình thuốc đặt vào tay hắn,dặn dò: “Đây là dược A Nhuyễn để lại,
nghe nói hiệu quả rất mạnh, lát nữa ngươi nghĩ cách bỏ vào nước trà của Bộ Tiện
Âm, bảo đảm đêm nay trời sập hắn cũng không tỉnh lại.”
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Tô Mạc nhìn bình thuốc trong tay, hơi chần chừ nhíu mày.
Tô Thanh hung hăng vuốt tóc hắn, nhìn trong mắt hắn rối rắm, chỉ thấy vừa bực
mình vừa buồn cười, trấn an nói: “Yên tâm, chỉ là thuốc để hắn ngủ thôi, không
phải kịch độc hại người gì, sẽ không bị thương mấy vị huynh đệ tốt kia.”
Thần sắc Tô Mạc lúc này mới yên tâm một chút, nhẹ gật đầu giấu bình thuốc
vào lòng.
Tô Thanh nhìn bóng dáng đi ra khỏi phòng, tâm tình phức tạp, đứng im lặng hồi
lâu, cảm thấy quá mức cô đơn thở dài - có câu nói, đệ đệ lớn không thể lưu a...
Đêm khuya, toàn bộ khách sạn đều sa vào trầm tĩnh.
Tô Thanh ở trên giường trăn trở cho đến khi nghe được tiếng gõ cửa rất nhỏ,
mới bò từ trên giường dậy, ba chân bốn cẳng chạy ra mở cửa, mới mở ra một khe
hở nhỏ đã thấy hình dáng rất lâu không thấy của Tô Mạc.
Không kịp vuốt ve dung nhan khiến nàng ngứa ngáy trong lòng kia, trên mặt Tô
Thanh thoáng vui mừng, hỏi: “Thành?”
Tô Mạc nhẹ gật đầu, đi trước dẫn đường.
Hai người rón rén mò đến trước cửa phòng Bộ Tiện Âm, dè dặt đẩy cửa đi vào,
thấy hơi thở người trên giường vẫn đều đều không tỉnh lại. Mặc dù động tác của
bọn họ rất nhẹ nhưng công phu và sự cảnh giác của Bộ Tiện Âm cũng rất cao, mà
lúc này không hề có động tĩnh gì, hiển nhiên là công lao thuốc của A Nhuyễn.
Tô Thanh hài lòng thắp một ngọn nến chiếu sáng xung quanh một chút. Xoay
người đưa cho Tô Mạc, còn mình rón rén lục tìm trong bọc hành lý.
Không lâu sau tìm được một bộ quần áo ngày thường, đưa cho Tô Mạc, tặc tặc
nói: “Ngươi thay quần áo của hắn vào, vạn nhất gặp phải người đến bắt chúng ta
cũng có khuôn mặt này để ứng phó.”
Tô Mạc nhìn bộ dáng nàng thật không còn gì để nói, cũng không từ chối, cởi áo
ngoài ra đổi quần áo của Bộ Tiện Âm.
Tô Thanh tùy tiện làm rối loạn bài trí trong phòng, tạo cảnh giống như có phi
tặc, xong xuôi mới vừa lòng thỏa mãn nói: “Hiện tại không có vấn đề gì nữa,
chúng ta nên đi sớm khỏi phức tạp.”
Dứt lời vẫn không nghe động tĩnh gì, quay đầu lại đã thấy Tô Mạc đứng trước
giường, suy nghĩ nhìn người trên giường, giống như muốn nói hết suy tư trong
lòng nhưng lại chỉ có thể trầm mặc không nói nên lời.
Trong mắt Tô Thanh khẽ nhoáng một cái, động tác mở cửa ngưng ở đó, nhất
thời im lặng không mở miệng thúc giục.
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Tô Mạc cứ nhìn không chớp mắt như vậy rất lâu, cuối cùng nhẹ hít một hơi thật
sâu, vừa muốn xoay người rời đi, tư thế bỗng nhiên cứng đờ, cánh tay bỗng nhiên
có cảm xúc khác thường khiến hắn không dám quay đầu nhìn lại.
Toàn thân hắn cứng ngắc, sắc mặt Tô Thanh cũng không đẹp mắt, chỉ có thể trơ
mắt nhìn cái tay đang nắm lấy cổ tay A Mạc.
Dưới ánh trăng ngón tay hắn phá lệ đẹp mắt, nhưng lại khiến người khác hốt
hoảng đến cực điểm.
Thế nhưng Bộ Tiện Âm chỉ nắm cổ tay A Mạc cũng không mở miệng, ánh mắt
nhìn thật lâu vào gương mặt hắn, đồng tử khẽ co lại, kèm theo tiếng thở hỗn hển.
Chỉ có ngón tay vô thức nắm càng lúc càng chặt.
Trước kia hắn cũng đã cảm thấy khác thường nên chọn tương kế tựu kế giả vờ
hôn mê. Vốn chỉ muốn dẫn dụ hai người bại lộ hành tung rồi trêu chọc đả kích một
phen, ai ngờ, ngược lại hắn có chút bối rối.
Khuôn mặt này của Tô Mạc?
Hô hấp Bộ Tiện Âm hơi chậm lại, khóe môi chậm rãi mân lên, ngữ điệu không
có bao nhiêu phập phồng: “Xoay người lại.”
Cảm giác đau trên cổ tay phá lệ rõ ràng, toàn thân Tô Mạc cứng ngắc, tư thế
cũng có chút thành thật.
Đầu óc trống rỗng, nghe hắn nói vậy cũng vô thức xoay người lại.
Một khắc này, bốn mắt nhìn nhau.
Nhìn hai khuôn mặt giống nhau như đúc đứng dưới trăng nhìn nhau không nói
gì, trong lòng Tô Thanh đau xót, không hiểu sao có xúc động muốn khóc.
Thật sự là...có chút cảm động a...
“Ngươi là... a... không có?” Sắc mặt Bộ Tiện Âm trắng bệch, nhìn khuôn mặt
người trước mắt, cho dù ngày thường thờ ơ lạnh nhạt, trong giọng nói cũng có chút
run rẩy.
Dưới ánh mắt chăm chú của hắn, Tô Mạc sít sao mím môi, rũ mắt, chậm rãi gật
đầu.
“Trước kia ngươi... dịch dung?” Bộ Tiện Âm nhíu mày, trong mắt không nhìn
ra hỉ nộ, ngược lại không hề chớp mắt nhìn Tô Mạc, phảng phất như muốn nhìn
thấu hắn.
Tô Thanh nhìn Tô Mạc nhà mình như muốn vùi đầu vào ngực, nhịn không được
mở miệng nói: “Bộ công tử, ta thấy chuyện của ngươi và A Mạc cần tìm một cơ
hội thật tốt nói chuyện một chút.”
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Lúc này Bộ Tiện Âm mới nhìn qua nàng, sắc mặt có chút cổ quái: “Ngươi cũng
biết chuyện?”
“Phải.” Tô Thanh thở dài, cân nhắc một chút muốn giải thích, lại bị ánh lửa
ngoài phòng làm cho hoảng sợ, cuống quýt chạy ra cửa sổ nhìn xuống, cả kinh
nhịn không được bạo nói tục: “Mẹ, hôm nay làm cái gì, ở khách sạn cũng có thể đi
lấy nước?”
Kì thật nàng vốn còn vô ý nói ra chuyện hạ thuốc nhưng nhìn thấy mặt Bộ Tiện
Âm, vẫn nhịn xuống.
Bên ngoài không xa ánh lửa ngập trời, trong bóng đêm chiếu sáng rực một góc
trời.
Chỗ bốc cháy hình như là kho lúa đầu trấn, con phố đối diện bị thế hỏa mãnh
liệt lan đến, tất cả mọi người đều tụ tập ra đường, nhất thời hỗn loạn không chịu
nổi.
Không lâu sau, khách nhân trong các khách sạn cũng bị kinh động, chạy loạn
tùng phèo.
Bộ Tiện Âm đảo mắt đã tiện tay lấy áo khoác treo trên bình phong mặc vào, đi
nhanh ra cửa, bỗng nhiên dừng chân quay đầu nhìn lại, ngữ điệu có phần mất tự
nhiên, chần chờ một chút vẫn mở miệng: “A Mạc, trận hỏa hoạn này rất quái dị,
các ngươi tốt nhất ở trong phòng không cần tùy tiện đi lại. Thục cô nương giao cho
ngươi bảo vệ.”
Hắn vừa dứt lời, Tô Mạc đã thận trọng gật đầu đáp ứng.
Tô Thanh nhìn Bộ Tiện Âm không quay đầu lại đi ra ngoài, khẽ nhíu mày, quay
đầu nhìn Tô Mạc vẫn chưa tỉnh hồn, nhịn không được thấm thía nói: “A Mạc, ta
cảm thấy lâu rồi không huấn luyện trình độ bỏ thuốc của ngươi, sau này cần phải
tìm thời gian cho ngươi ôn tập lại cho tốt.”
Tô Mạc nghe vậy không thể phản bác chỉ có thể im lặng nhận lời chỉ trích
không nặng không nhẹ này.
Nhưng hồi tưởng lại cả quá trình, vẫn không nghĩ ra rốt cuộc mình lộ chân
tướng trước mặt Bộ Tiện Âm lúc nào.
Tô Thanh không nhắc đến chuyện chạy trốn nữa.
Hiện tại đã bị người ta phát hiện, nếu còn không biết xấu hổ mà nhân cơ hội
chạy đi, trừ khiến Tô Mạc ở trước mặt huynh đệ nhà mình lưu lại ấn tượng không
giữ lời, còn khiến nàng sau này tạm biệt Cố Uyên cũng không có cách nào giải
thích.
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Dù sao nhân chứng vật chứng đều có hết, cho dù nàng muốn viện cớ cũng
không thể trợn mắt nói dối a...
Bên ngoài khói lửa dày đặc, huyên náo hỗn loạn.
Tô Thanh đang muốn đi đóng cửa sổ lại, bỗng dưng nghe được một thanh âm
buồn rười rượi, trong tình cảnh náo loạn ầm ĩ tựa như một cây châm thẳng tắp đâm
vào lòng, phá lệ bén nhọn: “Ơ ơ ơ, ta nói làm sao có thể khiến Nhiếp Chính Vương
để tâm như vậy, quả nhiên là mỹ nhân khó gặp, khanh khách, khanh khách...”
Tiếng cười nhộn nhạo giữa ánh lửa thông thiên trong màn đêm, quỷ dị khiến
người ta xương cốt tê dại.
Tô Thanh vô thức ngẩng đầu lên, chỉ cảm thấy một đoàn màu đỏ nóng bỏng đến
trước mặt, ùn ùn kéo tới bao trùm cả phiến mắt nàng.
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Chương 49
Khẩu Vị

 

T

ô Thanh còn chưa kịp thấy rõ tướng mạo người kia đã có một mùi thơm

nồng nặc xộc vào mũi, đột nhiên đầu đau nhức kịch liệt như muốn nổ tung.
Bên tai ong ong nổ vang, trơ mắt nhìn bóng dáng màu hồng kia lướt thẳng đến
trước mặt Tô Mạc, không đợi mở miệng đã hoàn toàn sa vào một mảnh hắc ám.
Khi tỉnh lại, nàng mở mắt ra, trước mặt đã sớm không phải là khách sạn kia
nữa, cũng không có bất kì vật gì quen thuộc, mà là một thạch thất đen nhánh u tĩnh.
Chỉ có một cánh cửa sổ trên đỉnh đầu, ánh sáng yếu ớt bên ngoài chiếu vào, ít nhất
có thể lờ mờ thấy cảnh tượng xung quanh.
Khi thấy được cái văn án trên vách tường đối diện, Tô Thanh kinh ngạc, trong
lòng dần dần có dự cảm xấu.
... Tóm lại là nàng đang ở Bách Điểu Môn?
Nàng vội vã tìm tòi xung quanh, cho đến khi thấy Tô Mạc đang hôn mê bất
tỉnh, nhìn kĩ không thiếu tay thiếu chân mới thoáng thở phào nhẹ nhõm một chút.
Bên cạnh thạch thất có ghế dựa lót thảm nhung lông chồn, nữ tử ngồi trên ghế
nghe được động tĩnh, lười biếng mở mắt ra, ngữ điệu cười mà như không: “Ơ, cô
nương tỉnh rồi.”
Giọng nói này hết sức xa lạ, cùng với mùi thơm phảng phất giống mùi nàng
ngửi thấy trước lúc hôn mê. Thần sắc trong mắt Tô Thanh khẽ ngưng tụ, cảnh giác
nhìn nàng, không đáp lời.
Nữ tử không hề kinh ngạc gì với thái độ của Tô Thanh, ngược lại càng thêm tỏ
ra dễ thương, đến bên cạnh dùng đầu ngón tay nâng cằm nàng, ngữ điệu ung dung:
“Thật không biết ngươi rốt cuộc có chỗ nào tốt mà có thể khiến Nhiếp Chính
Vương sốt ruột đưa ngươi đi như thế. Chỉ là, nếu hắn đã sợ ngươi gặp nguy hiểm
phải chịu đau khổ, vậy để cho hắn ngoài ý muốn thử xem.”
Tô Thanh nghe xong lạnh cả người, mím chặt môi, cuối cùng nói: “Bách Điểu
Môn không phải môn phái giang hồ sao? Vô cớ trêu chọc người triều đình có thể
có ích lợi gì?”
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“Ích lợi?” Nữ nhân kia giống như nghe được chuyện gì rất buồn cười, che
miệng cười khanh khách, bén nhọn vang vọng trong thạch thất, cực kì chói tai:
“Bách Điểu Môn chúng ta làm việc đương nhiên có đạo lý của mình, lại có ai quy
định phải có lợi ích mới làm đâu?”
Tô Thanh quan sát nét mặt tươi cười vặn vẹo của mỹ nhân tuyệt sắc này, trong
lòng đã yên lặng nhận định nàng tuyệt đối bị điên. Nhưng mà mặc dù không lộ ra
trọng điểm gì, ngay từ đầu cũng không khó đoán ra, Bách Điểu Môn lần này nhọc
công bắt nàng chỉ sợ là vì muốn lợi dụng nàng áp chế Cố Uyên đi.
Người nam nhân kia có thật sự vì nàng mà chấp nhận bị uy hiếp hay không,
nàng không biết, nàng chỉ biết rõ một điều, chính là bất luận thế nào, hiện tại mình
rơi vào tay Bách Điểu Môn, mặc kệ có phối hợp hay không đều nhất định phải ăn
đau khổ.
Đầu ngón tay nâng cằm lạnh buốt, thậm chí có chút không giống người sống.
Liên tưởng đến đủ loại chuyện xảy ra lúc trước, trong đầu nàng nảy ra một ý
nghĩ cổ quái làm nàng nhịn không được tinh tế quan sát nữ tử bên cạnh, nghiên cứu
kĩ càng từng li từng tí.
Nữ tử kia không có phản ứng bối rối như trong dự liệu mà lại cảm thấy có chút
kinh ngạc, vô duyên vô cớ bị quan sát, trong mắt chợt lóe một tia hiểu rõ, khanh
khách nở nụ cười: “Không cần nhìn, ta không phải người chết.”
Tô Thanh bị nhìn thấu tâm tư cũng không kinh hoảng, im lặng thu hồi ánh mắt
quan sát. Vừa mới cảm thấy an tâm một chút, lại cảm thấy hơi thở người bên cạnh
gần trong gang tấc, ngữ điệu ung dung mang vài phần thú vị: “Bất quá, nếu như vị
cô nương này thích, ta cũng không từ chối biến cô nương thành một con rối tinh
mỹ, đảm bảo chỉ cần thoáng nhịn một chút, về sau sẽ không đau nữa...”
Lời nói quá lạnh, trước mắt nàng như hiện lên những cái hủ đầy thi khối kia
cùng những cái xác chết trôi bị dùng sợi tơ xâu lại, sắc mặt Tô Thanh trắng bệch,
cảm giác sợ hãi khiến mồ hôi thấm ướt sống lưng.
Đối tượng lúc trước bọn họ điều tra quả nhiên không sai, mấy chuyện quỷ dị
này không thể không liên quan đến Bách Điểu Môn. Nhưng cũng chính vì điều tra
đúng hướng cho nên bây giờ nàng mới rơi vào tay nữ nhân này, tình hình càng
thêm không ổn.
Trong lòng nàng rùng mình, muốn nói vài câu cứu vãn tình thế, ai ngờ bên hông
có một tiếng động vang lên hấp dẫn sự chú ý của nữ tử.
Thấy Tô Mạc tỉnh lại, Tô Thanh cảm thấy không ổn, rất sợ nữ nhân này dời
mục tiêu, lập tức thẳng sống lưng, bật thốt lên: “Vị cô nương này, nói chuyện lâu
như vậy, còn chưa biết tên ngươi?”
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Lời nàng nói thành công khiến nữ tử ngoái đầu nhìn lại, đôi mắt hẹp dài khẽ híp
lại, đường cong khóe môi lả lướt, thổ khí như lan: “Thế nào, ở cùng ngọc lang lâu
như vậy, hắn chưa nhắc qua tên ta Nhan Oanh Nhi cho ngươi sao?”
“Ngươi chính là nữ nhân Ngọc Phi Giác muốn tìm?” Tô Thanh có chút không
khống chế được tâm tình, bật thốt kinh hô lên.
Nữ tử hết sức hài lòng với phản ứng của nàng, càng cười đến dị thường yêu mị:
“Rất tốt, xem ra ngọc lang cũng không quên ta.”
Tô Thanh bỗng nhiên ngừng nói, lại không nhịn được quan sát cái nữ tử Ngọc
Phi Giác tâm tâm niệm niệm nhiều năm khó quên này.
Đẹp thì đẹp thật, đáng tiếc hơi quá quyến rũ một chút.
Trong lòng yên lặng đánh giá, nội tâm thật vất vả mới bình phục lại bỗng chốc
như rơi vào đáy cốc.
Từ lời nói của Ngọc Phi Giác không khó nhìn ra, năm đó nữ nhân này đối với
tình lang cũng có thể ra tay độc ác như thế, liền biết lòng dạ cô ta độc ác cỡ nào,
hơn nữa chỉ sợ địa vị của nàng trong Bách Điểu Môn cũng rất cao, chỉ cần nàng ta
cao hứng, hiện tại nàng chẳng phải giống như thịt béo nằm trên thớt gỗ sao.
Nhan Oanh Nhi cười đến thật vui vẻ, tựa như người năm đó tổn thương thể xác
và tinh thần của Ngọc Phi Giác không phải nàng, nhếch môi nhìn lướt qua Tô Mạc,
nhàn nhạt trêu chọc: “Nếu Bộ công tử đã tỉnh, sao lại im lặng như thế? Có cái gì
muốn hỏi thì cứ việc hỏi, dù sao cũng là cơ hội cuối cùng.”
Đôi mắt Tô Mạc âm u nhìn nàng, toàn thân mềm yếu không có chút khí lực nào.
Tô Thanh biết rõ Nhan Oanh Nhi đem Tô Mạc ngộ nhận thành Bộ Tiện Âm,
trong lòng vui mừng.
Nếu như vậy, lát nữa cũng không phải chịu toàn quân bị diệt, dù sao Bộ Tiện
Âm còn không bị bắt đến đây. Trước mắt nàng cùng Tô Mạc mất tích, hắn chắc
chắn đi tìm Cố Uyên bẩm báo. Nếu Tuân Nguyệt Lâu tuân thủ ước định, hiện tại
chắc chắn đang đi cùng Cố Uyên, chỉ cần nhận được tin tức, tự nhiên cũng biết
nàng rơi vào hoàn cảnh khó khăn, đến lúc đó có thể nghĩ mọi phương pháp cứu
bọn họ ra ngoài.
Cho nên việc cấp bách hiện tại nàng phải làm là kéo dài thời gian.
Tô Thanh lập tức bày ra bộ dạng căm thù tận xương tủy, ngữ điệu chán ghét:
“Nhan cô nương không cần hỏi nhiều, hắn sẽ không trả lời ngươi. Cố Uyên vẫn
luôn muốn giam cầm ta bên người, vốn ta định trên đường hồi kinh sẽ thoát thân,
ai ngờ Bộ Tiện Âm không phân biệt tốt xấu này không chịu thả ta đi. Nhất thời bị
chọc giận, ta liền hạ độc trong trà của hắn, dứt khoát độc câm hắn.”
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“Độc câm?” Nhan Oanh Nhi hiển nhiên không hoàn toàn tin lời nàng nói, hơi
nhíu mày nhìn Bộ Tiện Âm hồi lâu, nói: “Ngươi, thật sự không thể nói chuyện?”
Tô Mạc lạnh nhạt nhìn nàng ta một cái, khinh thường quay mặt đi.
Nhan Oanh Nhi thoáng kinh ngạc, dần dần cong khóe môi, vui vẻ nhìn Tô
Thanh cười nói: “Thật thú vị. Bộ Tiện Âm này là môn khách đắc ý nhất của Cố
Uyên trong Thập Tam đình, cô nương ngoan tay độc câm hắn như vậy, chẳng lẽ
không sợ Vương gia tìm ngươi tính sổ?”
Sắc mặt Tô Thanh mỉa mai, bất mãn cong môi nói: “Hắn làm phiền ta còn chưa
đủ nhiều sao? Các ngươi đừng nhìn bề ngoài hắn sủng ái ta, kì thực còn không phải
là hô cái thì tới vẫy tay thì đi thôi. Lúc muốn thì ném lên giường muốn làm gì thì
làm, thật không biết nam nhân có chút quyền lực này dựa vào cái gì mà có thể coi
nữ nhân như món đồ chơi để đùa giỡn.”
Nhan Oanh Nhi hứng thú lắng nghe, thuận theo lời nàng tiếp tục hỏi: “Như thế
xem ra cô nương rất oán hận Cố Vương gia.”
“Oán niệm? Ha ha...” vẻ mặt Tô Thanh càng thêm ai oán, tựa như là nghĩ đến
chuyện gì thương tâm, trong mắt có chút nước mắt, ngước nhìn nàng không chớp
mắt, thê lương nói: “Lúc trước nếu không phải ta cùng cha mẹ đến kinh thành tìm
nơi nương tựa, trên đường gặp cướp, thì sao có thể tìm đến nương tựa Nhiếp Chính
Vương phủ đáng ghét kia?”
“Nhìn những người kia lớn lên đều giống cẩu, chẳng lẽ thật sự cho rằng vào
Nhiếp Chính Vương phủ là cá vượt long môn sao? Chó má! Nên biết những nam
nhân này áo mũ chỉnh tề, sau lưng lại là cái bộ dáng gì? Cố Uyên muốn chơi ta còn
là chuyện tốt, khi không muốn, còn không phải là tùy tiện ném ta cho những người
khác đùa bỡn!”
“Thật không biết rốt cuộc trong mắt hắn nữ nhân là thứ gì, đau ta? Sủng ta? Bất
quá là tâm huyết dâng trào mà thôi. Hắn ngược lại rất khẳng khái, nguyện ý chủ tớ
cùng hưởng, nhưng đối với ta mà nói quả thực chính là ác mộng! Sớm biết như thế
không bằng lúc trước trực tiếp bán mình cũng không phải chịu nhục nhã như bây
giờ!”
Lúc nàng đang còn thao thao bất tuyệt, Nhan Oanh Nhi nhịn không được ngắt
lời, tựa như đang còn suy nghĩ những lời nàng nói, lẩm bẩm: “Thật không ngờ
khẩu vị Cố Vương gia lại nặng như vậy...”
Tô Thanh thấy nàng ta có hứng thú với lời bịa đặt của nàng, nước mắt nước mũi
gật đầu liên tục, giống như gặp được tri kỉ: “Không phải đâu. Một người đàn ông
như vậy, muốn ta trở về bên cạnh hắn chi bằng một đao giết ta luôn cho thống
khoái.”
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Chương 50
Phối Hợp

 

N

hưng Nhan Oanh Nhi lại không nói tiếp, không khí xung quanh đột nhiên

trở nên quỷ dị. Nàng nhìn Tô Thanh, lại ý tứ sâu xa nhìn Tô Mạc một hồi, khẽ nói:
“Theo ý tứ cô nương, lần này ta đã bắt sai người. Nếu Cố Vương gia đã xem ngươi
như món đồ chơi đương nhiên sẽ không vì một món đồ chơi mà bị người ta uy
hiếp.”
Tô Thanh không hề chột dạ gật đầu đáp: “Đúng là như thế.”
Nhan Oanh Nhi chậm rãi gật đầu, tựa như là công nhận lời nàng nói.
Khóe môi khẽ giương cao, nàng ta chậm chạp đứng lên, buông lỏng tay bóp
cằm Tô Thanh ra, nhàn nhạt nói: “Nếu đã phí công bắt người đến, đúng lúc ta đang
thiếu “Vật thí nghiệm”, không bằng, để hai vị bổ sung vào chỗ trống đi?”
Tô Thanh nghe nàng nói sống lưng phát lạnh, nhìn thấy bộ dáng vận sức chờ
phát động của Tô Mạc, cuống quýt dùng ánh mắt bảo hắn kiềm chế lại, trên mặt lộ
ra vẻ sợ hãi, nói: “Đừng! Ngàn vạn đừng biến ta thành loại đồ vật đó! Bộ dáng
giống như quỷ, còn không bằng lập tức giết ta! Không cần! Tuyệt đối không cần!”
Nhan Oanh Nhi lui về phía sau hai bước, tránh đi tay nàng hoảng loạn muốn bắt
lấy váy nàng ta, hài lòng nói: “Nếu muốn sống sót ra ngoài thì hảo hảo phối hợp
cùng chúng ta, tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Cô nương là người biết thời thế,
nên biết phải làm sao.”
“Biết rõ! Đương nhiên biết rõ!” Tô Thanh hoảng sợ tới cực điểm, có chút không
lựa lời mà nói, vừa nâng mắt vô tình nhìn thoáng qua Tô Mạc, lập tức nghiêng ngả
lảo đảo đứng lên chỉ vào hắn nói: “Thả hắn! Thả hắn! Để hắn đi thông báo Cố
Uyên! Chỉ cần Cố Uyên biết ta bị nhốt ở đây, nhất định sẽ tới cứu ta!”
Vừa ra sức biểu diễn vừa quan sát sắc mặt Nhan Oanh Nhi, thấy ánh mắt nàng
chăm chú, ý tứ sâu xa tìm tòi nghiên cứu, trong lòng Tô Thanh cũng có lòng tin,
hành vi cũng càng dũng cảm hơn.
Nàng đột nhiên chạy tới hung hăng dùng lực lôi Tô Mạc đứng dậy, trong lời nói
có vài phần quyết tuyệt, bình nứt không sợ vỡ: “Nhan cô nương, hiện tại Bộ Tiện
Âm đã bị câm, thân cũng là cái phế vật. Người như vậy giữ lại căn bản không có
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tác dụng gì, chi bằng để hắn đi tìm Cố Uyên tới cứu ta, nếu như hắn không có cách
nào thuyết phục Cố Uyên tới, vậy ta cũng... thật nhận mệnh!”
“Thật không nghĩ tới a, Bộ công tử đường đường đứng đầu Thập Tam đình, lại
có thể thua trong tay một nữ nhân.” Dưới sự diễn xuất giả loạn của Tô Thanh,
Nhan Oanh Nhi thấy có chút thú vị, nhàn nhạt “Chậc chậc” hai tiếng, tỏ ra hào
hứng tràn trề nói: “Chỉ là, cô nương làm sao đảm bảo Bộ Tiện Âm chắc chắn sẽ
truyền lời thay ngươi? Nên biết, ngươi là người hại hắn thành bộ dáng này, nếu ta
là hắn, sao có thể đi tìm người tới cứu ngươi, ngược lại, chỉ sợ hắn hận không thể
khiến ngươi đầu thân hai nơi mới đúng.”
“Không, hắn sẽ làm, hắn nhất định có lý do có thể thuyết phục Cố Uyên tới cứu
ta.” Tô Thanh toét miệng, rũ mắt nhìn Tô Mạc, ngữ điệu cũng trầm thấp đầy uy
hiếp: “Nếu như hắn còn muốn mở miệng nói chuyện, hoặc là nói, nếu như vẫn
muốn tìm lại một thân võ nghệ, nhất định phải cứu ta ra ngoài. Nếu ta chết, cả
thiên hạ này không ai có thể cho hắn giải dược...”
Thấy nàng cố ý phô diễn như vậy, Tô Mạc cuối cùng nhịn không được yên lặng
dời mắt đi chỗ khác.
Nhan Oanh Nhi vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của nàng, chỉ là trong hoàn
cảnh này, biểu hiện của Tô Thanh có thể nói là hoàn hảo vô khuyết, tạm thời
không tìm ra chút sơ hở nào, càng khiến nàng tin thêm vài phần.
Nàng thản nhiên đi đến cửa phòng tối, trước khi đi dừng chân một chút, cười
dịu dàng nói: “Đề nghị này của cô nương, chúng ta sẽ suy nghĩ thật kĩ.”
Tô Thanh nhìn cánh cửa sắt kia “bùm” một tiếng khép lại, chỉ cảm thấy nhiệt
tình trong nháy mắt rút hết, toàn thân mềm nhũn, ngã ngồi bên cạnh Tô Mạc.
Tô Mạc đưa tay nâng nàng, nhưng lực nắm cổ tay nàng có chút đau. Tô Thanh
biết hắn nhất định bất mãn với đề nghị để hắn rời đi một mình của nàng, vỗ nhẹ mu
bàn tay hắn, nói: “A Mạc, ngươi phải rõ ràng, Bách Điểu Môn lúc này nhắm vào
ta. Hiện tại nếu nói các nàng thả ta ra căn bản là chuyện không thể nào. Vừa vặn
mượn cơ hội Nhan Oanh Nhi ngộ nhận ngươi là Bộ Tiện Âm, thuận thế tìm lý do
cho ngươi thoát thân trước. Chờ sau khi ra khỏi đây, ngươi đi tìm Tuân Nguyệt
Lâu. Nếu Bách Điểu Môn có hứng thú với thánh phẩm lần này của Cô Xạ Thành,
mà Cô Xạ Thành cũng liên quan đến chuyện này, chắc chắn khiến các nàng vướng
tay vướng chân.”
Sau cùng, nàng ngưng một chút, nói: “Những người bên cạnh Cố Uyên chỉ sợ
sẽ không quan tâm ta sống chết, nhưng nếu hắn thật sự có tâm muốn tới cứu ta...
Ngươi nếu có thể cản thì tận lực ngăn cản hắn đi. Dù sao bắt ta là để uy hiếp hắn,
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vạn nhất hắn bị bắt, thì chỉ có thể nói được không bù mất, thậm chí có khả năng khi
ta không còn giá trị lợi dụng nữa, càng sẽ thêm vài phần nguy hiểm.”
Dù Tô Mạc không muốn nhưng biết rõ lời Tô Thanh nói là sự thực, không biết
làm thế nào, trong lòng chỉ có thể lo lắng suông, tâm tình trầm trọng.
Tô Thanh nhịn không được duỗi tay vuốt hai mắt hắn, cười mắng: “Thôi thôi,
mau thu hồi vẻ mặt đó của ngươi lại, nếu để người khác thấy, công sức ta diễn nãy
giờ sẽ có thể kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Nói đến cái nữ nhân Bách Điểu Môn
này thật khó lừa, mới vừa rồi bị Nhan Oanh Nhi nhìn chằm chằm, ta căng thẳng ra
một thân mồ hôi lạnh.”
Tô Mạc sớm quen với việc Tô Thanh cứ thao thao bất tuyệt kiểu này, yên lặng
thở dài, giúp nàng đánh giá vị trí.
Nơi này tối tăm tù kín không kẽ hở, cửa sổ duy nhất ở trên tường cao hẻo lánh.
Ban ngày chỉ có thể mơ hồ thấy được chút ánh sáng yếu ớt, buổi tối một mảnh
mờ mịt, ngẫu nhiên có thể thấy một vài ngôi sao.
Tô Thanh chỉ có thể dựa vào những điều này để suy đoán đơn giản bọn họ ở
chỗ này đã bao lâu.
Qua hai ngày, cửa sắt phòng tối mở ra, người đi vào không phải tỳ nữ mỗi ngày
đưa cơm mà là Nhan Oanh Nhi đã lâu không thấy.
Ánh mắt nàng qua lại giữa hai người, thời điểm Tô Thanh bị thần sắc khó dò
của nàng dọa cho khẩn trương, ngược lại đột nhiên nở nụ cười, nói: “Việc chuẩn bị
tiếp khách chúng ta đã làm tốt, như vậy, làm phiền Bộ công tử mang phong thư cho
Cố Vương gia.”
Thần sắc trong mắt Tô Mạc lập tức trầm xuống, đảo mắt đã đi vào cưỡng chế
mang hắn ra khỏi phòng tối, không để cho hắn có cơ hội do dự.
Nhìn bóng dáng mấy người rời đi, Tô Thanh mới thở phào nhẹ nhõm.
Dù là con kiến hôi cũng tham sống sợ chết huống chi nàng còn là nữ nhân.
Tuy nói tính sợ chết này của nàng đã nhập sâu vào cốt tủy nhưng thời điểm thật
sự phải chết không thể tránh khỏi, nàng lại rất bình tĩnh.
Nếu đã phải chết, yêu cầu duy nhất của nàng chính là được chết đẹp mắt một
chút thôi.
Thần trí so với bất cứ lúc nào đều tỉnh táo hơn, Tô Thanh dùng ánh mắt chán
ghét nhìn Tô Mạc bị đưa đi, sau đó thay bằng vẻ mặt nịnh nọt tươi cười nói với
Nhan Oanh Nhi: “Nhan cô nương, hiện tại Bộ Tiện Âm đi rồi, ngươi muốn phân
phó cái gì cứ việc nói với ta. Phàm là chuyện ta đủ khả năng nhất định dầu sôi lửa
www.vuilen.com

271

Tác Giả: Cật Thanh Mai Tương Nha

NÔ GIA KHÔNG HOÀN LƯƠNG

bỏng không chối từ, chỉ cầu Nhan cô nương đừng cho ta ăn nỗi khổ da thịt. Ta mặc
dù mệnh tiện nhưng thật sự rất sợ đau.”
Nhan Oanh Nhi rất thưởng thức bộ dáng gió chiều nào che chiều ấy của ta, lập
tức bị chọc cho cười khanh khách không ngừng. Đầu ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm
ta, trong mắt lộ vẻ hài lòng, nói: “Cô nương cứ việc yên tâm, lúc trước bất quá là
làm cho Bộ Tiện Âm xem, cố ý muốn để Cố Uyên cho rằng ngươi ở trong tình
cảnh nguy hiểm mà thôi. Hiện tại biểu diễn đã không sai biệt lắm, cô nương
nguyện ý phối hợp như thế, tự nhiên sẽ không bạc đãi. Gian phòng cũng đã chuẩn
bị tốt, còn thỉnh cô nương hưởng dụng thật tốt.”
Tô Thanh vốn chỉ tùy tiện nói một chút, không ngờ Nhan Oanh Nhi “dễ nói
chuyện” thế, nhất thời sững sờ tại chỗ.
Không lâu sau có vài tỳ nữ đến mang nàng ra khỏi phòng tối.
Một đường đi theo con đường uốn lượn bằng đá. Khiến Tô Thanh càng kinh
ngạc là, vốn cho rằng mình bị nhốt ở trong nhà nhưng khi ra ngoài mới phát hiện dĩ
nhiên là một động phủ có khoảng trời riêng. Đến khi ra khỏi con đường, trừ thạch
đỉnh trầm thấp, cơ hồ là một khu nhà cao cấp tráng lệ.
Này không hiểu sao làm nàng liên tưởng đến cái sơn động mà Lận Ảnh nói với
nàng mấy ngày trước ở Trần phủ quận Đồ Châu.
Trong đầu có một ý niệm chợt lóe qua - cho nên, hôm đó Cố Uyên khác thường
chẳng lẽ có liên quan đến Bách Điểu Môn.
Cuối cùng Tô Thanh bị dẫn vào một gian sương phòng.
Gian phòng chuẩn bị cho nàng này mặc dù bố trí đơn giản nhưng nhìn trang sức
xung quanh, phải là dùng cho phòng chiêu đãi khách quý. So với cái phòng tối lúc
trước, đãi ngộ không biết tốt hơn bao nhiêu lần.
Nàng vừa vào phòng không bao lâu liền có vài tỳ nữ lục tục đưa nước nóng vào,
trong chốc lát, hơi nước mờ mịt khắp phòng, đối với một tù nhân mà nói, đúng là
chiêu đãi rất tốt.
Tô Thanh có chút không rõ Bách Điểu Môn đánh chủ ý gì, nhưng thấy mấy tỳ
nữ mặc dù cử chỉ thỏa đáng nhưng thần sắc không có bao nhiêu kính trọng, chắc là
cố ý phái tới giám thị.
Nàng tay trói gà không chặt vốn cũng không có ý muốn chạy trốn, đúng lúc
toàn thân mồ hôi bẩn thỉu khó nhịn, dứt khoát sảng khoái tắm rửa sạch sẽ.
Thay quần áo xong từ sau bình phong đi ra, Tô Thanh còn chưa kịp soi gương
xem trang dung bản thân, nâng mắt nhìn thấy trên bàn có thêm một bình trà.
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Nhìn hai tỳ nữ đứng ở cửa, trong mắt Tô Thanh khẽ nhoáng một cái, mơ hồ có
dự cảm xấu lóe lên trong đầu - điều nàng chờ, cuối cùng cũng đến...
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