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HỒI 31
NGUY CƠ TRÙNG TRÙNG

N

am Kinh, vốn là cố đô của lục triều, văn nhân hội tụ, tài bảo vân tập, tiết

Nguyên Tiêu nhà nhà giăng đèn kết hoa. Từ lộ lớn đến hẻm nhỏ, hoa đăng chiếu
sáng rực như ban ngày.
Nói về hoa đăng thôi thì muôn hình vạn trạng, nào là Đăng Sơn, Đăng bài
lâu Đãng Hổ, vân vân, thảy đều khoe tướng khoe sắc để du nhân thưởng lãm.
Bởi vậy trời tra sụp tối mà du khách đã đổ ra tràn ngập đường lớn đường nhỏ để
thưởng đăng.
Đêm nay Kim phủ, Nam Kinh đệ nhất gia lại càng lộng lẫy. Trước cổng xây
sẵn một "Thái lâu", treo mấy trăm ngọn hoa đăng, ngọn nào ngọn nấy đều dáng
gọi là nhất tuyệt, tỏa ánh sáng rực rỡ cả một vùng.
Trên bậc cấp ngay trước đại môn, xếp hai hàng võ sĩ giáp vàng rỡ rỡ. Dưới
ánh hoa đăng phản chiếu trông chẳng khác kim giáp thần tướng của thiên đình.
Khí thế cực kỳ thâm nghiêm, khiến du khách chỉ dám đứng xa xa thìn "thái lâu"
chứ chẳng dám đến gần.
Tuy nhiên, không khí lên trong Kim phủ lại náo nhiệt vô cùng, cửa lớn của
đại sảnh mở toang, bóng người đi đi lại lại như mắc cửi, có điều những người
đến Kim phủ ngày hôm nay ai ai cũng đều là những nhân vật oai danh hiển hách
trong võ lâm cả.
Ngay sau đại môn đã có mấy chục võ lâm cao thủ vốn là thực khách của Kim
phủ đảm trách việc đón khách, trong đó có một mỹ thiếu niên bị cụt cánh tay,
trên gương mặt tuấn mỹ của gã hiện lên nét tà ác hiểm độc, đó chính là Tiểu
thanh phù Mãnh Như Bình.
Mãnh Như Bình sau lần bị Triển Bạch chặt đứt một cánh tay, sau khi thương
thế lành hẳn vốn định đi tìm Triển Bạch báo thù. Nhưng sau nghe nói Nguyên
Tiêu thưởng đăng đại hội chàng cũng đến tham dự, nên gã nén lòng chờ đợi.
Trong thời gian này gã đã luyện thành được mấy môn tuyệt kỹ, nhất định sẽ trả
cho xong món nợ chặt tay.
Ngày hôm nay từ lúc mặt trời xế bóng, gã đã đứng trước cửa để chờ đợi,
nhưng chỉ thấy các anh hùng dị sĩ bốn phương còn Triển Bạch thì bặt vô âm tín.
Mãnh Như Bình thất vọng vừa định rút lui vào trong phủ thì đã nghe tiếng
chuông leng keng cùng tiếng vó câu lốc cốc. Nhìn ra ngoài thì thấy một thanh
niên võ sĩ anh khí ngất trời, lưng giắt một thanh bảo kiếm cưỡi trên lưng một
con la nhỏ thó đi tới.
Đêm nay Kim phủ đón chào thịnh hội, võ lâm tứ công tử tề tựu về đây, đồng
thời mời các kỳ nhân dị sĩ trên giang hồ về dự để thưởng lãm ba món võ lâm chí
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bảo. Bởi vậy người đến tham dự nếu không phải cưỡi những con tuấn mã đáng
giá ngàn vàng thì cũng là xe kiệu hào hoa, có đâu loại khách cỡi la như vậy?
Nhưng thanh niên võ sĩ vừa đến trước đại môn đã gò cương, nhảy xuống, tay
dắt con la to hơn con chó chẳng mấy tí, tiến thẳng vào đại môn Kim phủ. Hai
hàng vô sĩ mặc giáp trụ thấy gã thanh niên võ sĩ xông vào lập tức rút gươm ngăn
lại, một tên quát lớn.
- Đứng lại! Đây không phải là chỗ để ngươi xông vào bừa bãi như vậy!
Các môn hạ thực khách của Kim phủ nghe động vội bước ra, nhìn thanh niên
võ sĩ một cái, thấy thanh cổ kiếm giắt xéo sau lưng của gã xem ra không phải
vật tầm thường, biết là cao nhân, vội chạy ra ôm quyền nói:
- Chẳng hay bằng hữu là cao nhân phương nào, xin báo danh để tiện bề đón
tiếp!
Thanh niên võ sĩ vừa ngẩng đầu lên, gã môn hạ đã kêu lên:
- Thì ra là Triển thiếu hiệp! Mời! Mời!
Bởi đêm mà Triển Bạch giao đấu với Mãnh Như nình làm náo động cả Kim
phủ, phàm những người có mặt trong phủ lúc đó thì các giang hồ hào khách đến
bọn gia nhân, ai mà không nhận ra chàng?
Dứt lời đón lấy dây cương, trao cho người khác, đồng thời mời chàng vào
trong.
Vừa bước qua đại môn đã thấy Mãnh Như Bình xông ra quát ; - Tiểu tử! Đến
giờ mới thấy ngươi?
Dứt lời đơn chưởng từ từ nhằm ngực Triển Bạch ấn tới.
Triển Bạch thấy chưởng của đối phương tuỵ chậm chạp nhưng chưởng
phong mang theo hàn khí kinh người, biết thế nào đây cũng là thứ độc chưởng
âm hàn, nhưng chàng đã không còn là Triển Bạch nửa năm về trước, nào coi
chưởng của đối phương ra gì. Miệng mỉm cười, nói:
- Hà tất đa lễ!
Đồng thời khẽ phất tay áo một cái.
Một cái phất tay nhẹ nhàng nhưng kình lực không nhỏ, khiến cho Mãnh Như
Bình rắp tâm ám toán báo thù cũng phải bị chấn động văng ra xa hơn trượng.
Nếu không gặp bức tường ngăn lại không biết gã còn bị văng xa đến đâu nữa.
Bình! Một tiếng, Mãnh Như Bình dội vào tường rơi xuống đất, sắc mặt tái
xám, đứng dậy nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Triển Bạch. Trong lòng gã vừa
căm hận vừa kinh sợ, không ngờ trong vòng chưa tới nửa năm mà công lực của
đối phương lại tăng tiến tới bực đó, độc chưởng hắn khổ công luyện thành lại
không chịu nổi một cái phất tay của đối phương. xem ra muốn báo thù phải
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dụng đến kế khác rồi. Gã đành nuốt hận nhìn Triển Bạch được người phụ trách
đón khách đưa vào đại sảnh.
Kỳ thực Mãnh Như Bình có biết đâu sự phẫn hận trong lòng Triển Bạch còn
lớn gấp bao nhiêu lần nỗi căm hận của Mãnh Như Bình. Đêm nay chàng đơn
thân độc mã đến phó hội, lòng dã quyết nội trong đêm nay sẽ báo thù cho tiên
phụ. Không may cho Mãnh Như Bình, gã là người đầu tiên đón đầu chàng để
rước lấy cái nhục vào thân, bởi vậy chỉ có cái phất tay chàng đã vận dụng đến
sáu thành công lực vào một thế "lưu vân thiết trụ" thì Mãnh Như Bình làm sao
đương cự nổi?
May mà bọn người phụ trách việc tiếp tân đã được Tường Lân công tử căn
dặn trước, nên vừa thấy song phương xung đột đã cung kính mời chàng vào
trong để tránh khỏi điều đáng tiếc có thể xảy ra.
Tòa đại sảnh này Triển Bạch đã đến đây một lần rồi, nhưng lần này bước vào
đại sảnh, lòng chàng vẫn không khỏi kinh động. Khi biết Kim Cửu là một trong
những chủ hung ám hại phụ thân, chàng đã quyết lần thứ hai trở lại Kim phủ,
phải tắm máu chúng để trả phụ cừu, bởi vậy chàng chẳng còn tâm trí đâu mà
thương thức vẻ hào nhoáng của đại sảnh đêm nay.
Chỉ thấy trong sảnh ngồi chật ních người, ước có đến vài trăm, điều đáng
ngạc nhiên là cuộc hội ngộ ẩn tàng trùng trùng sát khí giữa tứ công tử lại được
thể hiện bởi một không khí náo nhiệt chẳng khác ngày hội thường chút nào.
Các giang hồ hào khách ít khi được tụ hội đông đủ thế này, bởi vậy ai nấy
cũng đều hào hứng chuyện trò rôm rả. Chẳng ai chú ý đến sự xuất hiện muộn
màng của Triển Bạch cả.
Triển Bạch đêm nay vốn có ý định nhân cơ hội này một là để báo thù cho
phụ thân, hai là để cho giang hồ đồng đạo biết rằng Tích Lịch kiếm Triển Vân
Thiên còn có một hậu nhân như chàng nên đâu chịu để mọi người lạnh nhạt với
chàng như vậy.
Chỉ thấy chàng rút soạt Vô Tình Bích kiếm ra cầm nơi tay, vận chỉ búng vào
thân kiếm một cái phát ra một tiếng "keng" ngân dài như tiếng long ngâm, đồng
thời đề khí vào đơn điền, cất giọng trầm hùng nói:
- Mạc học hậu tiến Triển Bạch lễ kiến chư vị giang hồ đồng đạo!
Diễn biến đột ngột khiến mấy trăm thực khách đang nói chuyện ồn ào bỗng
chốc im lặng như tờ, đổ dồn sự chú ý vào Triển Bạch.
Tường Lân công tử rời ghế đứng dậy cười lớn nói:
- Triển huynh đến mà Tường Lân không kịp ra tiếp, xin lượng thứ.
Xong bước ra nắm tay Triển Bạch tiếp:
- Tường Lân giới thiệu Triển huynh với mấy vị tiền bối.
Xong dắt chàng đến ghế chủ tọa, trước mặt một lão nhân nói:
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- Đây chính là gia phụ...
Triển Bạch nghe như sét đánh ngang tai, hơi choáng váng một chút.
Chàng không còn nghe mấy lời tiếp sau của Tường Lân nữa, chỉ biết trợn
mắt nhìn như muốn nuốt chửng lão mới hả dạ, nhưng chàng cố dằn kích động
quan sát đối phương.
Đó là một lão nhân tuổi quá ngũ tuần, song mục phát ra tinh quang ngời
ngời, không những thể hiện một nội lực cực kỳ sung mãn mà còn thể hiện một
con người cơ trí thâm trầm, mặt sáng như trăng rằm, râu năm chòm lốm đốm
bạc, trong cái dáng vẻ anh minh thần trí để lộ một nét oai nghiêm khó tả.
Triển Bạch cố trẫn tấn ôm quyền nói:
- Nghe danh Thanh phù thần Kim tiền bối đã lâu nay mới được diện kiến,
thật là tam sinh hữu hạnh!
Kim Cửu chỉ hơi gật đầu, quét mắt quan sát đối phương từ đầu đến chân,
không đáp lẽ cũng không đứng dậy Triển Bạch thấy lão xem thường ngươi khác
đến như vậy, nộ hỏa xông lên tận óc, sắc mặt đỏ phừng phừng.
Tường Lân công tử đã nhận ra sắc diện của Triển Bạch đổi khác, lập tức nói
đỡ:
- Gia phụ hai chân cửa động bất tiện mong Triển huynh lượng thứ...
Lúc này Triển Bạch mới nhận ra Kim Cửu ngồi không phải ghế mà là xe lăn,
lòng mới dịu bớt lại.
Tường Lân lại kéo chàng đi giới thiệu với những người khác, nhưng chàng
chỉ lưu ý tới Càn Khôn chưởng Vân Tống Long. Hỗn Nguyên chỉ Tư Không
Tấn, và Bá Vương tiên Phàm Phi, còn các cao thủ dưới tướng của tứ công tử
cùng các giang hồ hảo hán khác thì chàng không quan tâm.
Lạ một điều là Trích Tình thủ Mộ Dung Hàm không tới dự hội, cả Mộ Dung
sơn trang thập đại cao thủ cũng không thấy mặt. Chỉ có Lăng Phong công tử
cùng sáu tên thuộc hạ mà thôi Khi Tường Lân giới thiệu đến Lăng Phong công
tử, chỉ thấy trên gương mặt tuấn mỹ của gã thể hiện một thần thái cao ngạo tột
cùng, mắt nhìn lên trần nhà không thèm đếm xỉa gì đến hai người.
Triển Bạch chỉ cười lạnh nói:
- Không cần phiền công tử giới thiệu, hai người đã biết mặt nhau rồi.
Lăng Phong công tử nghe nói hừ lạnh đáp:
- Một lên vô danh tiểu tốt bản công tử không thèm quen biết hạng người như
ngươi!
Tường Lân công tử biết Triển Bạch tâm tính cao ngạo, võ công gần đây lại
tiến bộ khôn lường, sợ lời nói cùng thái độ của Lăng Phong công tử kích nộ
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chàng. Không phải sợ hai người đánh nhau, chỉ sợ phá hỏng kế hoạch của mình,
nên vội bước tới chắn ngang giữa hai người nói:
- Tính tình Mộ Dung huynh như vậy. Triển huynh đừng bận tâm!
Triển Bạch cười lạnh:
- Triển Bạch này đã được lãnh giáo qua rồi!
Lăng Phong công tử chỉ hừ lạnh không nói gì. Nhưng Triển Bạch trước khi
bỏ đi còn nói thêm một câu:
- Không cần gấp, sớm muộn gì Triển Bạch cũng sẽ để cho Lăng Phong công
tử ngươi được biết!
Dứt lời quay người bỏ đi.
Lăng Phong công tử Mộ Dung Thừa Nghiệp giận xanh mặt, đứng phắt dậy,
hữu thủ vươn ngũ chỉ thi triển "Tử Vi tam viên". Một sát chiêu của tuyệt học gia
truyền Trích Tinh thù chộp vào "Phụng nhân" huyệt sau lưng Triển Bạch.
Trích Tinh thù vốn là một loại chỉ công âm nhu, xuất thủ chỉ phong nhẹ
nhàng không có tiếng động, rất khó đoán định phương vị, hơn nữa đây lại là âm
kích từư sau lưng đánh tới.
Nhưng Triển Bạch đã khác trước nhiều. Trong ba tháng được Thần la tận
tâm truyền dạy, cộng thêm căn bản võ công sẵn có, lại thêm mấy tháng nay bế
quan luyện công ở Nham sơn Thập Nhị động, không những công phu của Thần
La truyền dạy đã thuần thục mà cả võ học cao thâm trong Tỏa cốt tỏa hồn Thiên
Phật quyển chàng cũng đã tiến thêm một bước dài.
Bởi vậy một chiêu ám kích thân bất tri qui bất giác của Lăng phong công tử
vẫn không qua được tai mắt chàng. Chẳng thấy chàng có cử động gì, nhưng
Lăng Phong công tử cảm thấy như có một bức tường sắt vô hình không những
hóa giải hết chỉ phong của đối phương mà còn hất ngược Lăng Phong công tử
văng trở vào ghế, khiến gã kinh hãi thất thần.
May mà Triển Bạch không cử động tay chân, nên mọi người chẳng ai hay
biết màn biểu diễn vừa rồi. Nhưng An Lạc công tử từ lâu vốn đã có ý lôi kéo
Triển Bạch về dựới trướng mình nên không bỏ sót bất kỳ nhất cử nhất dộng nào
của chàng, nên đã phát hiện ra màn hạ nhục Lăng Phong vừa rồi, thầm kinh
phục công lực thâm hậu của chàng. Thấy Triển Bạch cười cười quay đi lập tức
bước ra kéo tới ngồi cạnh mình.
Triển Bạch không từ chối nữa, ngồi xuống ngay cạnh An Lạc công tử đưa
mắt nhìn một vòng đại sảnh, thấy ai ai cũng đưa mắt quan sát chàng.
Lòng chàng cũng không biết là vui hay buồn nữa, chỉ cảm thấy mình cô thân
nhất kiếm, nếu có thể trước mặt đông đủ anh hùng thiên hạ công bố việc phụ
thân chàng bị ám hại rồi giết kẻ thù tại trận để rửa thù cho phụ thân, thì đó quả
là một việc lẫy lừng trong thiên hạ. Nhưng chàng chỉ có một mình, rất có thể
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chàng chưa kịp báo xong phụ cừu thì đã ngã gục ở đây Bỗng chàng nhìn thấy
đôi mắt như hai vì sao mai đang nhìn như hút chặt về phía chàng, định thần nhìn
kỹ lại thì chính là Kim Thái Phụng. Tâm thần chàng đột ngột chao đảo, hàng
trăm tạp niệm nổi dậy, không lẽ nàng đã thầm thương trộm nhớ mình?
Nếu không sao lại cứ mỗi lần gặp mặt nàng lại nhìn mình bằng đôi mắt đó?
Không phải, nàng là Thiên Kim tiểu thư của Kim phủ còn mình lại là một kẻ
phiêu bạt giang hồ, mình không xứng! Hơn nữa phụ thân nàng là kẻ thù giết phụ
thân mình, mưa máu gió tanh sẽ lập tức đổ xuống còn nói gì đến chuyện yêu
đương? Dù nàng có ý đó thì mình cũng không thể!
Suy nghĩ lộn xộn một hồi tâm tư chàng cũng đã bình thản trở lại, đã thấy
Tường Lân bước ra ôm quyền hướng về mọi người cao giọng:
- Chư vị anh hùng! Yến tiệc đã bày sẵn bên ngoài, mời chư vị di tọa ra ngoài,
vừa thưởng đăng vừa ăn uống. Không biết ý của chư vị thế nào?
Đoạn Phương công tử nghe nói đã lập tức đứng dậy hỏi:
- Không biết Đại La Kim Đơn đến khi nào mới đem ra để thiên hạ anh hùng
được khai nhãn giới đây?
Tường Lân cười nhạt:
- Tư Không huynh bất tất phải sốt ruột, huynh đã mang Tỵ Thủy Ngọc Bích
tới thì Tường Lân lý nào lại giấu Đại La Kim Đơn được, chúng ta ra ngoài vừa
uống rượu vừa thưởng đăng, chờ lúc tửu hứng đang nồng, huynh, Vân Tranh
huynh cùng tại hạ đồng đem ba món võ lâm chí bảo ra, như vậy mới hứng thú!
An Lạc công tử dùng quyển sách nát vỗ bộp vào tay một cái cười ha hả nói:
- Ngồi dưới trăng lại có hoa đăng trước mặt mà uống rượu thì còn gì bằng.
Lại được ba món chí bảo để được khai nhãn giới, đêm nay đúng là không uống
mọi người đến đây. Tư Không huynh đệ, chúng ta là khách nên nghe theo gia
chủ đi thì hơn.
Quần hào đến dự hội đêm nay, tiếng là đến uống rượu thưởng đăng. kỳ thực
ai cũng muốn được mục kích ba món võ lâm dị bảo mà xưa nay chỉ nghe nói
chứ chưa hề được thấy. Bởi vậy ai nấy nghe An Lạc công tử nói đều lớn tiếng
tán thành, đồng thời đứng dậy kéo ra ngoài.
Triển Bạch im lặng quan sát mấy người trong nhóm Giang Nam thất hiệp,
người nào cũng tỏ vẻ thâm trầm, rất ít ra mặt chỉ đế cho hàng hậu bối là Tứ
công tử đứng ra tranh cường, chẳng biết trong lòng các lão ngầm toan tính điều
gì.
Bỗng nghe Lăng Phong công tử lạnh lùng nói:
- Ba vị công tử các ngươi có bảo vật đem ra không lẽ Lăng Phong này không
có thứ gì đáng để anh hùng thiên hạ chú ý sao?
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Lăng Phong vừa lên tiếng thì những người vừa chuẩn bị bước ra ngoài đã
đứng lại chờ xem Lăng Phong công tử có vật gì dáng xưng ngang hàng với ba
món võ lâm dị bảo.
Lăng Phong công tử thấy lời nói của mình hiệu nghiệm, mặt lộ vẻ đắc ý quay
lại phía sau nói:
- Hách Liên tam thúc, lấy bảo vật của chúng ta ra xem thử.
Lão nhân được gọi là Hách Liên tam thúc lấy trong ngực áo ra một vật được
gói trong mảnh gấm, bên trong là một tráp nhỏ gỗ Tử đàn, rút nắp tráp bên trong
lại một lần giấy gói, lão nhân chậm rãi mở từng lớp từng lớp bọc, chẳng biết thứ
báu vật gì mà được gói kỹ như vậy? Khi lớp giấy cuối cùng được mở ra thì một
mùi hương sực nức xộc vào mũi mọi người.
Quần hào đang để hết tâm trí vào vật trên tay lão nhân, hồi hộp theo dõi xem
là báu vật gì, chừng nghe mùi hương xộc vào mũi, bỗng nghe có tiếng quát lớn:
- Mùi hương này nếu chứa kịch độc thì các người đừng hòng sống sót mà đi
khỏi đây?
Tiếng nói như tiếng sét giữa trời quang, khiến không ít người kinh hãi la ó
làm náo động cả lên.
Bỗng thấy một lão khất cái sau lưng Đoạn Phương công tử mặt đỏ như Quan
Công, coi bộ đang say túy lúy nghe nói cười ha hả, nói:
- Thơm như vầy, nếu có phải là xuyên trường độc dược lão khiếu hóa này
cũng ăn thử một miếng coi sao.
Dứt lời đã lướt tới bên cạnh lão nhân cầm gói giấy giơ một bàn tay đen sì
định giật lấy gói giấy. Lão. nhân cầm gói giấy bình tĩnh chờ đối phương đến gần
lập tức xuất chỉ, lão khất cái như chạm phải rắn độc, lập tức rụt tay về.
Chỉ thấy lão khất cái sắc mặt tím tái, đôi mắt không ngừng đảo tròn đảo tròn,
xem ra lão đã bị đối phương ám toán rồi. Bang chúng Cùng Gia bang thấy vậy
thất kinh, nên biết lão khất cái này là Tửu Cái Phương Bật, cùng với Phong Cái
Chữ Lương và Lung Cái Ngô Hóa hợp thành Phong Trấn Tam Cái, không
những trong Cùng Gia bang địa vị cực tôn mà còn danh trọng võ lâm. Giờ chỉ
thấy đối phương khẽ xuất một chỉ mà đã thọ thương thử hỏi quần hào không
thất kinh sao được?
Lại nghe Lăng Phong công tử lạnh lùng lên tiếng:
- Mộ Dung sơn trang chiêu hiền đãi sĩ, Mộ Dung Thừa Nghiệp này sao lại có
thể dùng thủ đoạn đê hèn đó để ám toán quần hùng? Kẻ nào nói vậy tức có lòng
muốn hủy thanh danh của Mộ Dung sơn trang Dứt lời quay ra phía sau hất hàm
một cái, chỉ thấy một kình trang hán tử cao gầy như ống sậy khẽ phất tay. Trong
quần hùng lập tức có người rú thảm ôm ngực gục xuống. Xem lại thì là một thủ
hạ của Kỳ Lân trang, môn hạ của Phàm Phi.
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Mọi người thấy Lăng Phong công tử hoành hành ngang ngược như vậy ai ai
cũng tức giận. Đặc biệt là Tường Lân công tử thấy đối phương tự tiện đả thương
người ngay trong Kim phủ, nộ hỏa đã bốc cao, nhưng vì gã người rất thâm trầm
nên chỉ tươi cười, nói:
- Nếu Mộ Dung huynh đã có đem báu vật đến thì sao không chờ đến lúc
uống rượu thưởng đăng rồi đem ra luôn thể...
Nhưng Tường Lân chưa nói hết câu đã thấy lão nhân cầm gói giấy, lấy ra
một vật màu trắng hình thù tựa ngó sen, búng về phía Tửu Cái, miệng nói:
- Lão khiếu hóa ngươi đã xin thì cũng cho ngươi nếm trước, kẻo quần hùng
lại cười Mộ Dung sơn trang hà tiện!
Tửu Cái Phường Bật quả là gan lớn bằng trời, không cần biết đối phương có
dụng tâm gì, cũng không cần coi rõ đó là vật gì, há miệng đón gọn, nhai rôm rốp
ngon lành.
Hành động khinh suất của Tửu Cái không chỉ khiến Cùng Gia bang kinh hãi
mà cả đại sảnh cũng đồng lo ngại cho tính mạng lão.
Nào ngờ Tửu Cái nuốt xong còn liếm liếm môi ra vẻ còn thèm, lão với tay ra
sau lưng lấy hồ lô rượu ngửa cổ uống một hơi dài, xong chùi mép đánh khà một
tiếng nói:
- Lão tiểu tử ngươi cho ta ăn giống gì mà ngon vậy?
Lão nhân cầm gói giấy cười ha hả nói:
- Lão khiếu hóa, chẳng giấu gì ngươi đó là Thiên Niên sâm vương, nếu bây
giờ mà ngươi ngồi xuống vận công một vòng thì công lực sẽ tăng tiến bằng ba
năm khổ luyện!
Tửu Cái Phương Bật lập tức ngồi xuống, ngũ tâm hướng thiên bắt đầu hành
công.
Quần hào vốn không tin lời đối phương, hai bên chẳng có liên hệ gì hà cớ gì
Mộ Dung sơn trang lại cho không người một thứ linh dược như vậy!
Chừng công phu nóng cạn chén trà, Tửu Cái mở mắt đứng dậy miệng kêu
lớn:
- Chí Bảo! Chí Bảo!
Giờ thì quần hào đã tin, sắc mặt nhuận hồng của Tửu Cái chừng như phát ra
một thứ ánh sáng huyền hoặc! Một thứ linh dược có ích cho người luyện công
đến như vậy mà lại có cả một tráp đầy, khiến quần hào không ít người ngầm
nuốt nước bọt, lại nghe lão nhân cầm gói giấy lên tiếng:
- Ai muốn về với Mộ Dung sơn trang sẽ được hưởng một đoạn Thiên Niên
sâm vương!
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Triển Bạch ngồi bên lẳng lặng quan sát, thì ra đó cũng chỉ là một thủ đoạn để
mua chuộc lòng người.
Nghĩ đến đây, chàng bỗng ngộ ra một điều, tam công tử dám đem võ lâm chí
bảo ra để trêu ngươi trước mặt giang hồ kỳ nhân dị sĩ mục đích cuối cùng cũng
chỉ để mua chuộc lôi kéo người về phía mình mà thôi. Xem ra dã tâm mưu đồ
bá nghiệp của Tứ công tử không ai kém ai.
Lăng Phong công tử cười lạnh tiếp:
- Mộ Dung sơn trang không chỉ có một chút Thiên Niên sâm vương này, còn
có Thiên Niên Hà Thủ Ô, Thiên Niên linh chi, có thể nói linh dược kỳ bảo
chẳng thiếu thức chi. Những thứ đó là để cho các bằng hữu của Mộ Dung sơn
trang đồng hưởng!
Phàm võ lâm nhân sĩ chẳng ham mê vàng bạc ngọc ngà, chỉ đam mê võ
thuật, đối với những linh dược giúp ích cho sự tăng tiến nội công ai mà không
mê? Nhưng trước mặt mọi người ai cũng không tiện biểu lộ ra ngoài.. Tường
Lân công tử tâm cơ thâm trầm lẽ nào lại không nhìn ra giảo kế của Lăng Phong
công tử, vội bước ra cười lớn nói:
- Chư vị anh hùng! Xin mời nhập tiệc trước, trong Thưởng Đăng đại hội sẽ
còn nhiều mật bảo đáng xem hơn nữa!
Triển Bạch vốn chẳng có hứng thú gì đến trò lôi kéo người của Tứ công tử,
tâm trí chàng để hết vào các kẻ thù của mình. Bỗng chàng phát hiện thấy Thanh
Phù Thần Kim Cửu đẩy xe lách qua rừng người đi nhanh ra ngoài. Sợ đối
phương đi mất sẽ khó tìm lại, chàng đứng dậy gọi lớn:
- Kim tiền bối! Khoan đi đã.
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