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Chương 1
Ta Đói Bụng...

T

rong bóng tối, Tần Khả Tuyên vốn đang ngủ say bỗng nhiên mở mắt ra,

con ngươi đảo một vòng thẳng hướng ban công, một tay từ dưới gối lấy ra một
vật, sau đó như một con cá chép bật người dậy nhanh chóng nấp đằng sau rèm
cửa ban công.
Tần Khả Tuyên nhẹ nhàng kéo ra một lỗ nhỏ trên tấm rèm, đem mắt tiến đến
gần khe hở đó, chuyên chú để ý động tĩnh ngoài ban công, chỉ một lát thì nhìn
thấy một bóng dáng xuất hiện trong tầm mắt của cô.
Xem xét từ chiều cao đến thân hình, Tần Khả Tuyên có thể khẳng định đây
là một tên con trai, cô như có như không nhíu nhẹ đầu lông mày.
Chỉ thấy tên con trai đó rón ra rón rén đi tới, nhẹ nhàng giật chốt mở chiếc
cửa kỳ quái trong suốt đó ra, rón ra rón rén đi tới, có thể là do trong phòng quá
tối, tên đó không cẩn thận thì bị vấp vào một cái hòm làm té, phát ra tiếng vang
“Bang”, thấy người trong phòng không có bất kỳ động tĩnh gì, tên con trai nặng
nề mà thở dài một hơi.
Trốn ở sau tấm rèm, Tần Khả Tuyên cười nhạt hừ lạnh một tiếng, hô hấp hỗn
loạn, thân pháp vụng về...không hề có chút sát khí nào, trên người hoàn toàn
không có một chút dấu hiệu gì là người phù hợp với việc luyện võ.
Tần Khả Tuyên lẳng lặng đứng ở sau tấm rèm cửa tỉ mỉ quan sát, chưa tới
thời khắc mấu chốt, cô đều sẽ không dễ dàng tự động xuất hiện.
Tên con trai sau một hồi cụng đầu, va chạm lung tung cuối cùng cũng mò
được đến giường, hắn ta ngồi ở bên mép giường đưa tay nhẹ nhàng chạm vào
tấm chăn, đó là vị trí đặt hình nộm thế thân của Tần Khả Tuyên, phía dưới chăn
chỉ là một cái gối đầu mà thôi, hành động này của tên con trai làm cho Tần Khả
Tuyên tiếp tục nhíu mày.
“Tần Khả Tuyên, dậy dậy.” Hái Hoa Tặc nhẹ nhàng mà vỗ vỗ lên “Tần Khả
Tuyên” dưới chăn, “Ý? Đây là...”
Bị phát hiện rồi! Tần Khả Tuyên khẽ di chuyển cơ thể, nhanh chóng đi tới
sau lưng tên đó, một tay nhanh chóng nắm chặt tay của tên con trai vặn ra phía
sau, giữ chặt hắn, một cái tay khác cầm lấy con dao nhỏ rồi kề lên cổ hắn.
“A!” Tên đó bất thình lình bị tấn công đã bị làm cho hoảng sợ.
“Câm miệng! Nếu như không muốn chết!” Con dao trên tay Tần Khả Tuyên
nhẹ nhàng mà rạch xuống một đường, lập tức tạo ra một vết máu nho nhỏ trên
cổ hắn, lời uy hiếp trong miệng là không bao hàm bất cứ cảm tình gì.
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Ân Húc Đông đột nhiên bị người bắt, khiếp sợ la một tiếng, sau đó thì ngay
lập tức cảm thấy cái cổ bị một vật mát mẻ xước qua, nhói nhói lên, vừa nghĩ đã
biết ngay, cậu, đã bị cắt cổ!!! Nhưng, giọng nói này rõ ràng chính là của người
mà cậu nửa đêm trèo ban công sang tìm Tần Khả Tuyên!!!
Gặp phải tình huống này, phản ứng của con người đều là đủ loại đủ dạng, mà
Ân Húc Đông thì ngoan ngoãn chọn lựa nghe theo mệnh lệnh của Tần Khả
Tuyên - câm miệng, con dao của người ta vẫn còn kề vào cổ cậu đó, nếu như
làm kích động nhỏ, run run tay một cái, vậy thì cậu sẽ chết không nhắm mắt
ngay.
Nói thật, nếu như nói cậu không sợ hãi, vậy hoàn toàn là gạt người! Mặc dù
cậu ở trong trường học là một tên tiểu ác bá hoành hành ngang ngược người gặp
người sợ, nhưng đó đều là quyền cước cãi nhau ầm ĩ, lấy việc động đao lấy
mạng người mà so sánh, hoàn toàn là hai việc khác nhau.
Chiều cao của Tần Khả Tuyên so với Ân Húc Đông thấp hơn một cái đầu,
thân hình chênh lệch quá lớn khiến cô nâng cánh tay lên cực kỳ không thoải
mái, thế là cô nghĩ cũng chưa nghĩ thì đã giơ chân lên, một cước đạp lên đầu gối
của Ân Húc Đông, Ân Húc Đông bị đạp đau lập tức cong chân khụy xuống,
“Đau...”
“Câm miệng!” Tần Khả Tuyên lại đạp cậu ta một cước.
Tần Khả Tuyên bắt đầu tiến hành thẩm vấn cậu ta: “Ngươi là ai?”
“Đông Tử! Tôi là Đông Tử!” Ân Húc Đông nghiến răng nghiến lợi.
“Tên đầy đủ.”
“Ân Húc Đông. Cô...”
“Bớt nói nhảm đi! Ngươi cùng ta có quan hệ như thế nào?” Tần Khả Tuyên
lại đạp Ân Húc Đông một cước.
“Chúng ta cùng nhau lớn lên a.” Rút kinh nghiệm Ân Húc Đông không dám
lại tiếp tục nói lung tung nữa, con nhỏ này chắc là tiêm máu gà1 rồi quá! Thần
kinh khùng khùng!
Tiêm máu gà, là thuật ngữ lưu hành trên mạng, dùng để chỉ những hành vi
theo đuổi thần tượng đến “điên cuồng”, “si dại” mê phim ảnh, mê nhạc, mê sách
của thần tượng; cũng được dùng để miêu tả một người hưng phấn quá mức,
mang ý nghĩa chế nhạo. Tiêm máu gà đã từng là một loại “liệu pháp bảo vệ sức
khỏe” lan tràn điên cuồng ở thời kỳ Cách mạng Văn Hóa của Trung Quốc.
“Một vấn đề cuối cùng, ngươi hơn nửa đêm chạy tới tìm ta rốt cuộc có ý đồ
gì?”
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Có, ý, đồ, gì? Nói đến đây, hình như cậu thực sự có ý đồ tới tìm nhỏ thì phải!
Ân Húc Đông u oán trả lời: “Tôi chẳng qua là nghe nói cô xảy ra tai nạn giao
thông bị thương, ghé thăm cô một chút mà thôi, tuyệt đối không có ý định làm
gì!”
Tần Khả Tuyên lấy ngón tay đặt lên động mạch của Ân Húc Đông thăm dò
một chút, xác định Ân Húc Đông không có võ công, không thể tạo thành uy
hiếp đối với cô (Ân Húc Đông khóc: Chị hai, rốt cuộc ai đối với ai có uy hiếp
a?). Sau đó, Tần Khả Tuyên lấy con dao đang kề trên cổ Ân Húc Đông về, ngồi
ở trên mép giường, trên đùi của cô có thương tích, mấy động tác vừa rồi không
tốt cho việc phục hồi vết thương. Quan trọng nhất bây giờ là nghỉ ngơi thật tốt,
như vậy cô mới có thể bảo đảm lấy trạng thái tốt nhất đi đối mặt với toàn bộ
hoàn cảnh quái dị trước mắt.
Ân Húc Đông đang quỳ ở đó lồm cồm bò dậy, ngồi ở trong cái góc cách Tần
Khả Tuyên xa nhất, quan sát nhất cử nhất động của Tần Khả Tuyên, đáng tiếc
trong phòng quá tối, cậu ta ngoại trừ nhìn thấy bóng dáng Tần Khả Tuyên ra,
căn bản là không nhìn rõ được nét mặt của cô, cũng không biết cô có còn phát
điên nữa hay không, vì thế cẩn thận hỏi: “Này, cô bị sao thế? Đã xảy ra chuyện
gì rồi à?”
Tiểu bạch thỏ biến thành nữ ma đầu? Cùng Tần Khả Tuyên trước đây cậu
quen biết quả thực như hai người khác nhau! Theo lý mà nói, sau khi xảy ra tai
nạn giao thông, tính tình cũng không thể nào có biến hóa lớn như vậy được?
Đúng rồi! Cậu đêm nay chính là tuân theo mệnh lệnh của mẹ sang hỏi thăm vết
thương của nhỏ ra sao rồi, như thế nào lại biến thành tình cảnh hiện giờ nhỉ?
Ân Húc Đông cẩn thận quan sát Tần Khả Tuyên đang ngồi bên giường yên
lặng nhắm mắt nghỉ ngơi, cảm thấy cô dường như đã có chút khỏe hơn, nuốt
nuốt nước miếng, nhỏ giọng hỏi: “Cô không sao chứ?”
Tần Khả Tuyên lông mày cũng không động một cái.
“Cô ~ hình như rất không khỏe, có cần đi khám bác sĩ hay không a?” Không
phải hình như mà chính xác là cực kỳ không khỏe! Cùng biểu hiện phát bệnh
của người bị bệnh thần kinh không khác nhau lắm! Khốn thật! Bị nhỏ đạp cho
mấy cái dự là bị bầm tím rồi, đau chết đi được!
Tần Khả Tuyên mở hai mắt ra, ánh mắt lạnh lùng bắn thẳng về phía tên con
trai không ngừng ồn ào kia, tay tùy ý ném một cái, con dao ở trong tay lập tức
phi thẳng ra ngoài, lướt qua lỗ tai của Ân Húc Đông nhân tiện cắt đứt mấy cọng
tóc sau đó đụng vào tường “loang choang” rơi xuống mặt đất.
Ân Húc Đông tỏa mồ hôi lạnh ra, tròng mắt dần chuyển xuống dưới, nhìn
thấy con dao gọt hoa quả đang yên lặng nằm trên mặt đất, đây không phải là thứ
vừa rồi tiếp xúc thân mật với mạng sống của cậu xảy ra hồi nãy sao, mẹ ơi! Con
nhỏ này bị trúng tà thật rồi?! Song dưới nỗi khiếp sợ của Ân Húc Đông là phẫn
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nộ cực độ, nếu như vừa rồi cầm không chắc nó mà nói, thì cái mạng nhỏ của cậu
từ đây chắc sẽ phải cùng thế giới nói Byebye rồi!
Tần Khả Tuyên cúi đầu nhìn bàn tay cứ mở ra rồi đóng lại, căn cốt của cái cơ
thể này thật sự là quá kém, lại có thể không cắm con dao vào trong vách tường
được? Cơ thể như vậy, ngang bằng phế nhân.
Tần Khả Tuyên ngẩng đầu nhìn về phía Ân Húc Đông không ngừng ở đó hít
thở sâu còn lẩm bẩm, chân mày nhíu càng sâu hơn, có nên giết hắn diệt khẩu
hay không nhỉ? Mặc dù sát thủ bọn cô có quy tắc nghiêm mật, bình thường cũng
sẽ không tùy ý giết người, nhưng nếu là tình huống đặc biệt thì có thể phá lệ.
Ân Húc Đông hoàn toàn không hề biết rằng “Thanh mai” của cậu ta đang
suy nghĩ xem có nên giết cậu ta diệt khẩu hay không, hít sâu một hơi, muốn đè
lửa giận xuống, “Mình không tức giận, không tức giận, chỉ là bị ném dao mà
thôi, chỉ là thiếu chút nữa chết mà thôi, chỉ là, đệch! Mình thiếu chút nữa bị giết,
còn không tức giận!”
Đáng tiếc cậu ta càng nghĩ thì lại càng tức giận, càng tức giận thì lại càng
xúc động, càng xúc động thì hành động lại càng không thông qua đại não suy
nghĩ mà lập tức vọt tới ngay trước mặt của Tần Khả Tuyên, xoa hông, cắn răng
nghiến lợi nói: “Được lắm, tôi xem cô căn bản là bị điên rồi! Tùy tùy tiện tiện
thì đã dùng dao cắt cổ người, còn ném dao về phía người ta?! Tôi phải nói với
cô chú một tiếng, để cho họ dẫn cô đi gặp bác sĩ tâm thần, xem cô rốt cuộc là
đang phát bệnh thần kinh gì!”
“Ồn ào.” Tần Khả Tuyên dùng giọng nói cực lạnh nói ra hai chữ.
Huyệt Thái Dương của Ân Húc Đông lập tức nhảy thình thịch, “Cô, nói, cái,
gì? Tôi xem cô đó chính là bị quỷ nhập hồn! Điên rồi chứ gì!”
Tần Khả Tuyên nhướn mắt lên, vươn ngón trỏ hướng Ân Húc Đông ngoắc
ngoắc, Ân Húc Đông không rõ chuyện gì khom người cúi xuống, Tần Khả
Tuyên đảo ánh mắt một cái, một tay giơ lên hạ xuống, một con dao bổ vào cổ
Ân Húc Đông còn để lại một đường máu, Ân Húc Đông lập tức “bịch rầm” ngã
xuống đất hôn mê bất tỉnh.
Địch nhân nói cũng tin? Người này cũng quá ngây thơ rồi. Bất quá sức quan
sát của người này không tồi, thế nhưng có thể nhìn ra cô là quỷ hồn nhập vào
thân thể này.
Nếu không phải suy nghĩ đến tình cảnh xa lạ xung quanh, lo lắng giết hắn ta
rồi sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết, con dao của cô không phải chỉ làm cho
hắn hôn mê thôi đâu. Cô giơ cái chân vẫn còn chưa bị thạch cao bó chặt, đạp lên
người Ân Húc Đông, dùng sức một chút, đẩy hắn lăn mấy vòng cách xa chiếc
giường.
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Sau đó, cô từ mép giường ngồi xuống sàn nhà, ngồi xếp bằng, bắt đầu tiến
hành thổ nạp tu hành, làm cho cái cơ thể phế phẩm mình chiếm cứ không hề có
nội lực lại một lần nữa bắt đầu tu luyện nội công.
Tần Khả Tuyên một bên nhớ lại nội công tâm pháp một bên chậm rãi thả
lỏng thể xác và tinh thần, đem ý niệm tập trung lại, gạt bỏ mọi nhân tố cảnh vật
gây nhiễu loạn xung quanh, thong thả hô hấp, đồng thời khi hít thở, ý niệm theo
không khí đi xuống buồng phổi, vận chuyển một vòng ở tim sau đó dần dần dồn
xuống dưới, lấp đầy khoảng trống ở đan điền. Cứ lập đi lặp lại chu kỳ đó mấy
lần, đầu đầy mồ hôi, cô mở mắt ra, giơ tay lên, dùng ống tay áo lau mồ hôi trên
trán đi, thì thào tự nói: “Vẫn còn chưa đủ.” Sau đó nằm dài trên giường nhắm
mắt lại ngủ.
Ngày hôm sau, Ân Húc Đông đỡ đỡ chiếc cổ đau nhức từ trên sàn nhà từ từ
tỉnh lại, mở mắt ra nhìn thấy Tần Khả Tuyên ngồi ở trên giường, nhìn vào ánh
mắt hờ hững của cô, hoàn toàn trái ngược hoàn cảnh của cậu ta, phủi bụi trên
quần áo bước mấy bước, há mồm: “Cô, cô, muốn như thế nào?” Giọng nói có
chút khàn khàn, đoán chừng là do nằm ở trên sàn nhà suốt cả một đêm nên đã bị
cảm lạnh.
Ân Húc Đông dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Tần Khả Tuyên như hai người
khác hẳn, Tần Khả Tuyên bạo lực khát máu này thật khác xa so với Tần Khả
Tuyên nhát gan như thỏ đế lại đặc biệt yếu đuối mà cậu biết trước đây? Mẹ ơi!
Sẽ không phải là cậu gần đây đọc tiểu thuyết huyền huyễn nhiều quá, nên thấy
thế giới này cũng trở nên huyền huyễn rồi chớ? Không đúng! Cái loại xuyên
không a trùng sinh a đều là thứ người ta YY (tưởng tượng) ra, nghe mẹ nói con
bé này mấy ngày nay không khỏe, chắc không phải là học người ta uống thuốc
rồi chớ?
“Nghe đây, nếu như chuyện giữa chúng ta có kẻ thứ ba biết, ta không ngại
nhắm trúng một chút.” Tần Khả Tuyên nhàn nhạt nói ra lời nói tưởng chừng
như vô hại nhưng thật ra vô cùng máu lạnh.
Ân Húc Đông mở miệng muốn nói gì đó, thì giọng nói của Tần Khả Tuyên
đã cắt ngang cậu ta, “À, ngươi có thể thử nhìn xem.” Tầm mắt rơi xuống đằng
sau Ân Húc Đông.
Ân Húc Đông theo tầm mắt Tần Khả Tuyên liếc cái thứ nằm ở trong góc đó
một cái, nhìn thấy con dao gọt hoa quả trên đó vẫn còn dính máu của cậu ta, im
lặng rơi lệ, đệch! Cậu có thể có bao nhiêu cái mạng để thử a?
Cậu ôm vết thương trên cổ đã đông máu lại, đứng lên, hừ, cậu căn bản cũng
không cần phải nghe mẹ nói qua đây nhìn cái người được gọi là sắp chết, trên
thực tế so với bất cứ ai đều khỏe mạnh hơn, Tần Khả Tuyên! Mà là nên lo lắng
cho con trai của mình một chút có thể trong lúc vô tình bị người mưu sát, một đi
không trở lại hay không đi!
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TA LÀ SÁT THỦ

Ân Húc Đông không nói tiếng nào đi tới ban công, suy nghĩ từ đâu tới đây
thì về lại nơi đó. Ban công phòng của cậu ngay bên cạnh ban công phòng của
Tần Khả Tuyên, nhấc chân nhảy qua một cái là có thể từ bên này sang bên kia,
hồi bé có một khoảng thời gian cùng chơi với Tần Khả Tuyên, hai người cũng
sẽ ở giữa hai ban công này bò qua bò lại. Mãi đến một khoảng thời gian sau khi
cả hai lớn lên, cậu càng ngày càng không kiên nhẫn quan tâm người bạn từ thuở
nhỏ vừa gầy yếu lại còn là quỷ khóc lóc, không thích để ý nhỏ nữa, hai người cứ
thế lâu dần không gặp nhau, bọn họ cũng không còn trèo đến ban công của
người kia nữa, tối hôm qua là “lần đầu tiên” sau nhiều năm cậu trèo sang ban
công phòng nhỏ, kết quả vừa mới ra trận thì đã gặp bất lợi bị đánh xỉu ở trong
phòng của đối phương, ngẫm lại đều cảm thấy đã xui xẻo lại càng xui xẻo hơn!
“Đó là phòng của ngươi?” Tần Khả Tuyên đi theo phía sau Ân Húc Đông,
đột nhiên mở miệng hỏi.
Ân Húc Đông đứng ở trên ban công nhà cậu ta, xoay người lại, nhìn thấy
một chân của Tần Khả Tuyên bó thạch cao thật dày, sắc mặt tái nhợt, đang từng
bước từng bước đi đến, có vẻ rất khó khăn. Nếu như không phải đã biết năng
lực của nhỏ rồi, thật đúng là một chút cũng nhìn không ra đây là nữ ma đầu tối
hôm qua.
“Cô lại muốn làm gì? Tôi cảnh cáo cô đừng xằng bậy nha!” Ân Húc Đông
khẩn trương lui về phía sau.
“Ta đói bụng.”
Chú thích:
1. Trước đây ở Trung Quốc cho rằng lấy máu gà bơm vào cơ thể sẽ có lợi
cho sức khỏe; mỗi khi bơm xong thì người lâng lâng, trạng thái hưng phấn,
phấn khích.
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