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C

ó một người, bạn bỏ nhiều tâm tư ra quan sát, cứ tự cho mình hiểu rõ, để

rồi cuối cùng phát hiện thứ mình nhìn thấy cái mình hiểu được chẳng qua chỉ là
vẻ bề ngoài.
Nhan Đạm bỗng cảm thấy buồn bã chán chường. Hai mươi năm là một
khoảng thời gian không thể gọi là ngắn, Dư Mặc đã dần trở thành người gần gũi
nhất trong lòng nàng. Nàng không biết mình có thể xem là thích hắn hay không,
nhưng cảm thấy nếu sau này không gặp được nữa, thậm chí đến khi già rồi chết
không còn gặp lại, nhất định cũng sẽ buồn khổ không ít. Nàng tự đánh giá bản
thân hành sự có thể gọi là phóng khoáng, biết lúc nên buông tay sẽ buông tay,
tuyệt không dây dưa lằng nhằng. Dư Mặc nếu có ý định từ nay về sau vẫn né
tránh nàng, nàng đương nhiên cũng sẽ không đeo bám dai dẳng. Có những lời
nói trăng ra sẽ quá ngột ngạt, chừa chút khoảng trống cho đối phương, đợi đến
lúc vật đổi sao dời hãy nên gặp lại.
Nhan Đạm ngẩng đầu, khẽ buông một tiếng thở dài.
Không biết vì sao, rõ ràng là chuyện đã qua, nhưng gần đây nàng lại rất hay
nghĩ tới. Dư Mặc đứng ở đầu thuyền, nét mặt nhạt nhòa dưới ánh trăng bàng
bạc, hắn nói: “Ngươi không nhận, cũng không cho ta vứt đi, rốt cuộc muốn ta
phải thế nào?”. Đêm trăng đó cứ như một màn ảo ảnh, lởn vởn vây lấy nàng
không buông.
Nàng xoay người trở về phòng, trên đường bắt gặp Bách Linh đang đi ngược
hướng.
Bách Linh vào khoảnh khắc trông thấy nàng, trên mặt thoáng hiện vẻ bối rối
không biết nên làm sao cho phải. Nhan Đạm tuy đã thấy rõ nhưng vẫn làm như
không hề hay biết, miệng nhoẻn cười bảo: “Bách Linh, Dư Mặc sơn chủ dạo
gần đây vẫn khỏe chứ, ta đã rất lâu không gặp người, muốn hỏi thăm xem thế
nào”.
Bách Linh dừng bước, ậm ừ đáp: “Cũng... cũng khỏe, thật ra ta cũng không
thường xuyên gặp được sơn chủ”.
Nhan Đạm gật đầu: “Được vậy thì tốt”. Nàng chân không ngừng sải bước, cứ
vậy đi lướt qua Bách Linh.
Tương tri tương cận chưa hắn tương thân, tương phùng chắc gì đã là duyên,
dù là duyên phận đi nữa, rồi cũng sẽ có một ngày đi đến tận cùng. Huống hồ,
thái độ tâm tư của Dư Mặc, nàng mỗi lúc một dò không thấu.
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Cũng có thể là, từ đầu chí cuối, nàng vốn chưa từng hiểu.
Cứ vậy qua được một quãng thời gian, ngày đông qua đi lại đến tiết trời xuân
ấm hoa nở, oanh bay bướm lượn.
Gần đây tu vi cua Nhan Đạm tương đối có tiến triển, mấy ngày nay lại vừa
đến ngưỡng trăng tròn, là thời điểm có lợi nhất đối với tu vi, vì thế nàng thường
xuyên ra ngoài vào ban đêm phơi mình dưới trăng.
Nàng nhẩm tính thử thời gian, chớp mắt từ lúc Liễu Duy Dương một mình
tiến vào Minh Cung, rồi bọn họ chia tay Đường Châu ở Nam Đô, đã qua hết
tròn ba tháng. Nàng suy tính không biết có nên tới Tương Đô tìm Đường Châu
ra ngoài chơi không, dù gì trong những năm tháng qua, thiên sư có thể khống
chế được nàng cũng chỉ có mỗi Đường Châu, nếu cùng nhau ra ngoài du ngoạn,
nhất định là sẽ vô cùng oai hùng.
Đang dự tính như vậy thì chợt nghe thấy từ xa truyền tới vài tiếng bước chân
rất khẽ, rất trầm ổn. Nhan Đạm nghe ra là tiếng bước chân của Dư Mặc, tức thì
giật bắn, quýnh quáng tìm chỗ nấp. Bọn họ hiện giờ gặp mặt chỉ thêm khó xử,
tuy rằng nàng cũng không rõ bản thân rốt cuộc đã chọc giận đối phương ở chỗ
nào.
Nhan Đạm mò mẫm đến một gốc cây gần đó, cưỡi gió trèo dọc theo thân cây
lên, ngồi xổm xuống một cành cây trông có vẻ tương đối cứng cáp.
Dư Mặc thả bộ bước tới, tự nhiên dùng mấy hòn đá sắp xếp một thế trận bên
bờ hồ. Nhan Đạm mượn ánh trăng quan sát, thấy hắn cúi người năm lần bảy
lượt xê dịch mấy hòn đá kia, cuối cùng đứng yên bất động. Nàng nhìn thấy được
chỉ là một chiếc bóng trông nghiêng. Dư Mặc có hơi gầy đi, chiếc áo choàng
màu đen huyền vốn rất vừa người giờ nhìn vào có chút thùng thình, chỉ có sống
mũi vốn đã thẳng tắp nay lại càng cao thẳng hơn.
Nhan Đạm chống má nghĩ, đường nét gương mặt của hắn thật ra vốn thiên
về mềm mại, chỉ có điều sống mũi thẳng tắp, thành ra lại tôn bật ngoại hình kiêu
dũng tuấn tú, đầu mày đáy mắt luôn thường trực một nét cười sinh động. Nàng
đang nghĩ đến ba hồn bảy vía bốc hơi thì chợt nghe thấy Dư Mặc đều đều cất
tiếng: “Nhan Đạm, ngươi nấp trên cây làm gì?”.
Nhan Đạm tức thì vô cùng lúng túng, nàng nấp né thế này, ngược lại càng
toát lên vẻ lén la lén lút, có điều muốn che đậy. Nàng nhún một cái lấy đà, từ
trên cây nhẹ nhàng đáp xuống, do gần đây tu luyện có thành quả, tự dưng cảm
thấy thân người uyển chuyển linh hoạt lên không ít. Nhưng còn chưa kịp đáp
đất thì cả người đã bị Dư Mặc tiện tay tóm lấy hứng gọn vào trên cánh tay.
Dư Mặc mỉm cười, âm giọng trầm thấp ôn hòa: “Sao lại để chân trần? Hiện
giờ còn chưa đến lúc tiết trời oi bức, không sợ bị nhiễm lạnh sao?”. Hắn chìa tay
nắm lấy cổ chân nàng, trải phần dưới của vạt áo ra để nàng lót chân lên.
Nhan Đạm phải gọi là thụ sủng nhược kinh: “Không nhiễm lạnh đâu, ta mấy
hôm nay đều như vậy mà”.
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Dư Mặc khẽ ngẩng đầu, đôi mắt thâm trầm nhìn nàng không chớp mắt:
“Những ngày vừa qua...”, hắn thoáng dừng lời, khóe miệng vương nét cười: “Ta
đã nghĩ rất nhiều việc”.
Nhan Đạm cân nhắc lựa lời mở miệng: “Vậy, ngươi đã nghĩ thông rồi chứ?”.
“Nghĩ thông hay không đã không còn quan trọng nữa.” Hắn ngưng chút, rồi
nói tiếp: “Nhan Đạm, ngươi đã xem tuồng bao giờ chưa?”.
“Không những đã xem, ta còn viết qua không ít kịch bản nữa kìa.”
“Những đào kép diễn tuồng lâu ngày, rõ ràng biết câu chuyện không có thật,
nhưng vẫn nhập mình vào vai. Còn những người xem tuồng, rõ ràng biết câu
chuyện không phải của mình, nhưng xem một hồi, dần dà họ cũng nghĩ nó thành
câu chuyện của chính họ.” Dư Mặc nói bằng một giọng bình đạm, “Chính là đạo
lý này”.
Nhan Đạm thành tâm nói: “Ta vẫn không hiểu cho lắm”.
Dư Mặc khẽ cười, xoay đầu nhìn thế trận được sắp xếp từ đám đá vụn cạnh
đó: “Trận hình này ta mới vừa nghĩ ra, vốn dĩ dựa vào bản lĩnh của ta, nhiều
nhất có thể bố trí kết giới bao phủ một nửa Da Lan Sơn Cảnh, nhưng sử dụng
trận pháp này có thể mở rộng kết giới một khoảng rất lớn”.
Nhan Đạm ngẫm sơ qua bảo: “Nhưng mà nếu vậy, tất cả công kích từ bên
ngoài kết giới đánh vào chẳng phải đều sẽ dội hết lên người ngươi ư, thế này với
người kết trận mà nói thật sự là không đáng”.
“Trước đây, tổ phụ của ta vì muốn bảo vệ cả tộc đã bày kết giới, sau cùng
các tộc nhân đều bình an vô sự, không có chút tổn thương nào, ông thì lại vì
thương thế quá nặng mà qua đời. Đây là cái giá phải bỏ ra của kẻ kết trận. Vì
bảo vệ những người quan trọng với mình mà trả giá, ta cảm thấy rất xứng
đáng.”
Nhan Đạm nhoẻn miệng nở một nụ cười: “Nhưng ta cảm thấy, nếu như vì
người quan trọng với mình sống cho thật tốt, vậy không phải càng xứng đáng
hơn sao?”.
Sau đêm trò chuyện dưới trăng ấy, một số sự việc xảy ra trước đó dường như
cứ vậy mà xí xóa không khơi lại nữa. Dư Mặc đối với nàng lại phục hồi thái độ
ban đầu, tuy không thể gọi là rất thân thiết, nhưng đã không còn cố ý tránh mặt.
Nhan Đạm biết sẽ chẳng moi móc được sự thật gì từ chỗ hắn, chỉ còn nước
đi tìm Bách Linh: “Ngươi nói liệu có khả năng này không, thật ra Dư Mặc rất
ghét ta, nhưng lại không tiện nói thẳng, bèn định dùng cách nào đó đuổi khéo ta
đi?”.
Bách Linh đang dùng một chiếc ca đựng nước nóng, chầm chậm ủi thẳng
chiếc áo choàng trên bàn của Dư Mặc, nghe lời cười đáp: “Sơn chủ nếu như thật
sự ghét ngươi thì sớm đã tìm cơ hợi chém ngươi thành mấy khúc vứt bừa ở đâu
đó rồi.”
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“Vậy thì đúng là ta không nghĩ ra nguyên do nào nữa rồi.” Nhan Đạm nhún
vai.
Bách Linh nhìn nàng một lúc, khẽ cất lời: “Có lúc sơn chủ trong lòng nghĩ
gì, không phải chúng ta có thể đoán ra được đâu đã đoán không ra, hà cớ gì phải
cố đoán?”.
Nhan Đạm vừa định mở miệng thì chợt nghe thấy Đan Thục ở ngoài kêu gào
như thể mổ lợn giết dê: “Không hay rồi không hay rồi, con quỷ, quỷ kia tới
rồi!!!”.
Nhan Đạm vội ra ngoài xem, chỉ thấy Đan Thục nước mắt nước mũi giàn
giụa nhào tới, ngã bẹp dưới chân mình, bám trên đỉnh đầu còn là tiểu hồ ly, run
lẩy bẩy nói: “Nhan Đạm tỷ tỷ... không hay rồi...”.
Nhan Đạm nhìn bộ dạng nó như vậy, cúi người xuống dịu giọng hỏi: “Ngươi
sao vậy?”.
Đan Thục run rẩy một lúc, thút thít không thành tiếng: “Có một con... một
con phàm nhân xông vào rồi, trên... trên tay hắn còn có cấm chế của sơn chủ,
hơn nữa còn là, còn là quỷ...”.
Nhan Đạm nghe nó diễn đạt một mớ bòng bong, lúc thì bảo là phàm nhân,
lúc thì lại kêu là quỷ, trong lòng đột nhiên ngờ ngợ: “Không lẽ là một thiên
sư?”. Vài ngày trước nàng còn nghĩ không biết có nên tìm Đường Châu ra ngoài
chơi không, không ngờ hắn đã tự đưa mình đến tận cửa rồi.
Nhan Đạm bước ra ngoài vài bước, quả nhiên trông thấy một bầy yêu quái
bay trên trời, bờ dưới đất từ xa vây thành vòng tròn, còn Đường Châu đang
xoay lưng về phía nàng đứng ngay chính giữa.
Nhan Đạm cười tươi như hoa, chạy như bay sang: “Sư huynh, sư huynh,
huynh tới thật rồi đó hả?”.
Đường Châu xoay lại, hơi nhíu mày trông như có chút bối rối: “Đây là lần
đầu tiên ta bị yêu quái xúm lại nhìn như vậy có chút không quen...”. Trong tích
tắc hắn xoay đầu, đám yêu quái vốn đang săm soi hắn từ xa lập tức tủa ra tan
tác, kẻ thì lên trời, đứa thì xuống đất, nhoáng cái đã lỉnh ra chỗ xa hơn để săm
soi tiếp.
“À, chắc là bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy thiên sư tới nơi này, bởi vậy nên rất
hiếu kỳ. Với lại, bị nhìn mãi rồi cũng quen thôi mà.”
Đường Châu mỉm cười: “Tu vi của ngươi hình như đã tiến bộ được một chút
rồi nhỉ”.
“Đâu chỉ một chút, ít nhất cũng được ba, bốn chút rồi đó chứ?”
Đường Châu khẽ buông tiếng thở dài: “Thật ra dù ngươi có tiến bộ được
mười chút đi nữa, ta cũng hoàn toàn không để tâm đâu”.
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Nhan Đạm đơn giản là phẫn quá hóa liều: “Đường Châu, ngươi rốt cuộc tới
đây làm gì hả, đừng có nói là ngươi cố tình tới nói xấu ta đó!”.
Đường Châu phủi phủi tay áo, đảo mắt nhìn quanh một vòng: “Ta vừa nãy
còn lấy làm lạ, nơi này là đất phương Bắc, lại ở gần đại mạc, theo lý mà nói thì
không thể có địa hình thế này mới phải. Không ngờ nơi này của các người còn
ấm áp dễ chịu hơn cả Giang Nam”.
“Lúc ta mới vừa tới đây cũng lấy làm lạ ở điểm này, về sau nghe người khác
nói, là dưới lòng đất Da Lan Sơn Cảnh có chôn bảo vật gì đó có năng lực tụ khi
làm nên núi non sông hồ.”
“Ta không có hứng thú với bảo vật, chi bằng nói đến việc khác trước đã.”
Đường Châu khóe môi phảng phất nét cười gương mặt càng thêm anh tuấn. “Ta
ngàn dặm xa xôi lặn lội tới, ngươi định làm sao tỏ lòng hiếu khách đây hả?”
Nhan Đạm phát hiện Đường Châu cái con người này thật ự có khả năng
thích ứng vô cùng đáng sợi mới ở Da Lan Sơn Cảnh được có một ngày mà đã có
thể dửng dưng ngó lơ đám yêu quái túm tụm săm soi hắn từ xa, ăn ngon ngủ kỹ,
sáng dậy luyện kiếm còn lịch sự giúp một con thằn lằn tinh nhặt chiếc khăn thêu
đánh rơi dưới đất. Về sau Nhan Đạm còn nghe Bách Linh cằn nhằn, bảo gần
đây chỗ khăn thêu trong nhà kho không đủ dùng cho lắm.
Thời tiết cũng ngày một nóng dần lên, xem ra phàm giới cũng đã đến độ cuối
xuân đầu hạ. Nhan Đạm ghi nhớ phải tỏ lòng hiếu khách, dẫn Đường Châu dạo
chơi khắp Da Lan Sơn Cảnh, nay thấy trời ngày một nóng, bèn nghĩ ra cách để
rèn luyện kỹ năng bơi lội cho hắn.
Đường Châu quả nhiên đối với việc xuống nước có chút thấp thỏm, nhưng
vẫn cố mặt mũi: “Việc này không được hay cho lắm, nam nữ thụ thụ bất thân,
thế này thì còn ra thể thống gì?”.
Nhan Đạm cười tít mắt: “Không sao không sao, ngươi xem ta còn không để
ý, ngươi để ý cái gì chứ?”. Đường Châu nếu sớm hiểu được nam nữ thụ thụ bất
thân thì không nói làm gì, đằng này cứ phải lựa đúng lúc này mới sực nhớ ra
còn có loại lễ nghĩa này, rõ ràng ra là miệng hùm gan sứa. Nàng vừa bước một
chân vào trong hồ, vừa kéo Đường Châu xuống nước: “Cái hồ này không sâu
đâu, cũng chỉ sâu gấp năm, sáu lần chiều cao của ngươi thôi mà”.
Đường Châu thân người thoáng lảo đảo, gấu áo đã bị nước hồ thấm ướt: “Ta
không giỏi bơi lội, ngộ nhỡ xuống nước giằng co qua lại với ngươi, không phải
thành ra mạo phạm rồi ư?”.
“Không mạo phạm không mạo phạm, ngươi yên tâm, cái hồ này chưa từng
khiến người nào chết đuối, à không, khiến yêu tinh nào chết đuối, ngươi nhất
định sẽ không trở thành kẻ đầu tiên chết chìm ở đây đâu...” Nhan Đạm lòng
nhủ, hắn đương nhiên sẽ không chết chìm rồi, cùng lắm là sống dở chết dở thôi.
Ý nghĩ này mới vừa đâm chồi thì Đường Châu đã đột nhiên bước thẳng xuống
lòng hồ, tiện thể đẩy nàng xuống theo.
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Nhan Đạm đần mặt, vội vàng dùng sức vùng vẫy, chợt không biết giẫm phải
thứ gì, một dòng nước trộn lẫn bùn loãng phun ra, trước mắt hỗn độn một mảng.
May là cổ tay lập tức bị giữ chặt lấy, nàng được Đường Châu kéo khỏi mặt
nước, nếu không kẻ bị sặc nước chỉ e đã biến thành nàng. Trộm gà không thành
còn mất nắm gạo, Nhan Đạm thật có chút phẫn uất. Đường Châu đạp nước nổi
trên mặt hồ, tuy có chật vật một chút nhưng vẫn tính là nổi được: “Thế nào?”.
Tim nàng đánh “thịch” một tiếng, đột nhiên nhìn gương mặt bị nước làm ướt
đẫm của hắn, ẩn trong đầu mày đáy mắt, từng chút lởn vởn, khơi dậy nét quen
thuộc xa cách lâu ngày. Nàng còn chưa kịp ngẫm kỹ đã nghe tiếng nước cuộn ào
ào, chính giữa mặt hồ xuất hiện một xoáy nước, mực nước hồ mỗi lúc một thấp
dần, thậm chí bọn họ đã chạm được chân xuống đáy. Một vật thể hình khối
vuông vức đen sì nổi lên, bên trên đóng kín rêu xanh, đã không còn nhận ra
được hình dạng ban đầu của món vật này.
Đường Châu miệng thoáng hiện một nụ cười, giơ tay cầm món đồ vật kia
lên, giọng thấp đến không nghe rõ: “Đây là… Địa Chỉ?”.
Nhan Đạm chỉ thấy trước mắt bừng sáng chói lòa, món vật vốn đen đúa kia
vừa vào đến tay Đường Châu liền tỏa ánh hào quang ngút trời, xuyên thẳng chín
tầng trời cao, Da Lan Sơn Cảnh nền rung núi ngả, nước hồ cạn khô, gió rít sấm
rền, cứ như sắp bị luồng hào quang này xé toạc. Trong một khoảnh khắc, thần
sắc của Đường Châu trông như muốn ném phăng Địa Chỉ khỏi tay, nhưng lại
hoàn toàn bất lực. Khóe miệng hắn trào ra vài sợi máu đỏ thẫm, cuối cùng vẫn
là cầm cự không nổi, phun ra một ngụm lớn máu tươi.
Nàng bị chấn động khiến cho bước chân loạng choạng, còn chưa hoàn toàn
đứng vững thì chợt cảm thấy sau lưng kiếm khí bủa ra dày đặc, là đang ngắm
vào Đường Châu xộc tới Nhan Đạm vội vàng lách người sang chắn trước mặt
Đường Châu, chỉ thấy sống dao của thanh dao găm trên tay Dư Mặc vừa lúc lóe
qua một luồng sáng xanh tựa rồng lại cũng tựa cá, vào lúc sắp sửa đâm vào
người nàng đã dừng khựng lại.
Dư Mặc thần sắc lãnh đạm, thấp giọng lên tiếng: “Ngươi tránh ra, hiện giờ
giết chết hắn vẫn còn kịp”. Tóc và tay áo của hắn tung bay phần phật trong tiếng
gió rít sấm gào, biểu cảm trong mắt lạnh đến thấu xương: “Nếu còn không
tránh, ta gộp cả ngươi vào giết một lượt”.
Nhan Đạm ngoái đầu nhìn Đường Châu, lúc ngoảnh đầu lại cuống họng đột
nhiên lạnh toát, mũi dao lạnh lẽo rợn người đã kề sát cổ họng nàng. Dư Mặc sát
khí ngày một dữ dội, như thể không cách nào đè nén: “Nhan Đạm, ta nói lại lần
cuối cùng. Tránh ra!”. Nàng vẫn không nhúc nhích, có những việc có thể
nhường bước, nhưng có những việc không thể nào nhượng bộ.
Nàng nhìn đăm đăm vào mắt hắn, chỉ thấy con ngươi màu đen sẫm và nét
thâm trầm xoắn quyện vào nhau, hết thảy sát khí đột ngột lắng xuống. Ống tay
áo hắn khẽ phất, yêu khí sắc xanh ngả đen trên người trỗi dậy mạnh mẽ, một
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luồng sáng màu xanh nhạt bao trùm lên cả Da Lan Sơn Cảnh, dường như muốn
kháng cự lại nguồn sức mạnh đang chực xé toạc nơi này.
Một đám lớn sơn yêu thủy quái bỏ chạy tán loạn, khắp nơi đều là âm thanh
huyên náo, tình thế hỗn loạn vô cùng. Thế nhưng giữa khung cảnh hỗn loạn này,
từ trên trời bỗng giáng xuống một luồng hào quang bảy màu, một tốp trên tử,
tiên quân áo quần lộng lẫy chầm chậm đáp xuống mặt đất. Một vị tiên tử thân
khoác áo lụa mỏng trắng như tuyết tách khỏi đoàn người, cúi đầu bước lên trước
hai bước, đột nhiên quỳ xuống giữa lớp đất bùn, hoàn toàn không tiếc y phục
trắng tinh trên người: “Cung nghênh Đông Cực Thanh Ly Ứng Uyên Đế Quân
vượt qua thất thế kiếp độ, trở về Thiên định”.
Nàng ta hơi ngẩng cao cổ, dung mạo so với Nhan Đạm gần như giống nhau
như đúc.
Nhan Đạm cất tiếng gọi khẽ: “Chỉ Tích...”.
Đối phương lại không hề xoay sang liếc nhìn nàng, vẫn quỳ tại chỗ trong
một dáng dấp tao nhã, lần nữa cất lời: “Chỉ Tích, Lục Cảnh, Chưởng Thư cung
nghênh Đế Quân hồi phủ”.
Đông Cực Thanh Ly Ứng Uyên Đế Quân.
Nhan Đạm chầm chậm ngoảnh đầu sang nhìn Đường Châu, cuối cùng dùng
một âm giọng nhẹ tênh, khe khẽ cất tiếng: “Chúc mừng”.

Ngoại Truyện
Càn Khôn Thuật

Ầ

m!!!

Cửa phòng bị tông mạnh văng bật ra, cót két đu đưa trong làn gió mai mát
mẻ.
Đan Thục đầu đội quả cầu lông trắng phau như tuyết bổ nhào lên giường,
kéo Nhan Đạm đang quấn mình trong chăn ra, khóc lóc bù lu bù loa: “Nhan
Đạm tỷ tỷ, Nhan Đạm tỷ tỷ... Hu hu hu, không xong rồi không xong rồi, hu hu
hu...”.
Nhan Đạm hận hết chỗ nói, nàng đang yên ổn nằm trên giường say giấc
mộng đẹp, kết quả bị tiếng kêu khóc như mổ lợn giết dê của tên tiểu lang yêu
này làm cho giật mình tỉnh giấc, thật tình không phải cấp độ phẫn nộ bình
thường.
Đan Thục ôm lấy nàng lắc lắc, tiếng khóc càng oang oang hơn: “Nếu để phụ
thân nhìn thấy, nhất định sẽ giết chết đệ, phụ thân nói đệ là nỗi sỉ nhục của Lang
tộc, thiên hạ không tìm đâu ra lang yêu nào ngốc như đệ nữa hết, hu hu hu...”.
Nó khóc mãi khóc mãi, đột nhiên bật ra một tiếng nấc.
www.vuilen.com

51

Tác Giả: Tô Mịch

Dịch Giả: Mạt Trà

TRẦM VỤN HƯƠNG PHAI

Tiểu lang yêu rất ngốc, điều này Nhan Đạm từ sớm thì đã phát hiện, từ lúc
phụ thân nó bao che bảo Đan Thục nhà hắn chỉ là tuổi còn quá nhỏ nên vẫn
chưa hiểu chuyện lắm thì đã phát hiện rồi. Có thể hóa thành hình người, đa phần
đều đã đến tuổi thành niên, mà đã thành niên thì không tính là bé bỏng nữa rồi.
Riêng như Nhan Đạm trước đây lúc hóa người còn chưa thành niên, loại việc
này cực kỳ hiếm gặp.
Nàng vỗ vỗ lưng Đan Thục, giọng nhỏ nhẹ hỏi: “Rốt cuộc là làm sao? Đan
Thục gần đây không phải tu luyện có tiến bộ, còn khiến cái đuôi mất luôn rồi
sao, phụ thân đệ sao lại đòi giết đệ chứ?”.
Đan Thục vừa nấc vừa nói chuyện một cách đứt quãng: “Tai, tai của đệ
không xong rồi...”.
Tiểu hồ ly nãy giờ bám lấy đỉnh đầu nó nhấc mình lên một chút, để lộ đôi tai
với vị trí không được đối xứng cho lắm bên dưới.
Hóa ra Đan Thục mới vừa luyện được cái đuôi biến mất liền muốn xê dịch
đôi tai sói trên đỉnh đầu xuống hai bên mặt, kết quả không biết hụt tay làm sao,
đôi tai kia chẳng những không chạy xuống hai bên mặt mà ngược lại còn biến
thành không cân xứng trên đỉnh đầu.
Nhan Đạm lật chăn chui ra, vừa khoác áo ngoài vào rửa mặt súc miệng, vừa
vắt khô khăn chìa sang: “Lau mặt đi, ta giúp đệ nghĩ cách xem thế nào, nếu như
thật sự không được thì đi tìm Dư Mặc sơn chủ nhờ giúp một tay”.
Nàng vừa dứt lời, tiểu hồ ly chợt loạng choạng chực té, bị ai níu lấy tóc của
Đan Thục kêu toáng lên. Đan Thục mặt mày méo xẹo: “Đau đau đau, Tử Viêm
đừng có túm mạnh như vậy! Nhan Đạm tỷ tỷ, tỷ coi đó, đệ thật tình không cách
nào sang tìm Dư Mặc sơn chủ được”.
Bởi vậy nên mới đành chuyển sang lựa chọn thứ hai.
Nhan Đạm thở dài một tiếng, bắt đầu lật tìm chồng sách vở liên quan đến tu
hành trên bàn. Chỗ sách cổ này đều là của tiền nhân để lại, được tập hợp lưu giữ
rất đầy đủ ở chỗ Dư Mặc, nàng mấy ngày nay đã mượn về xem.
Đan Thục chùi chùi mặt, bộ dạng đáng thương ngồi chồm hỗm một bên nhìn
nàng lật sách.
Nhan Đạm lật hết quyển này đến quyển khác, đột nhiên lên tiếng: “Chiêu
càn khôn thuật này chắc là dùng được… Trong sách viết, trước đây có một lư
yêu sau khi từ hình dạng con lừa hóa thành người thì móng guốc bị mọc trên
mặt, bèn dùng càn khôn thuật dịch chuyển bộ guốc xuống dưới lòng bàn chân.
Nếu dùng cách này di chuyển đôi tai của đệ xuống hai bên mặt, chắc là cũng
được nhỉ?”.
Đan Thục xốc lại tinh thần, vỗ ngực nói lớn: “Để không sợ đâu Nhan Đạm tỷ
tỷ, tỷ cứ thử đi đừng ngại!”.
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Nhan Đạm cốc đầu nó một cái: “Có sợ cũng là ta sợ đây nè, không lẽ đệ
không biết người thi thuật có thể bị yêu pháp phản phệ hả, ta mới nguy hiểm
hơn đệ nhiều đó”.
Nàng chỉ vào chiếc ghế đẩu tròn kế bên: “Ngồi xuống đây, để ta thử xem thế
nào”.
Đan Thục ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh trên ghế, nhưng lưng vẫn còn run
run, miệng lắp bắp nói: “Lỡ như, lỡ như cuối cùng không thành, hai tai của đệ
chạy xuống dưới chân thì làm sao đây?”.
Nhan Đạm vô tình đáp: “Vậy thì đệ thay đôi giày to hơn một chút là được
chứ sao”.
Nàng cẩn thận đọc đi đọc lại chỗ chú văn trên sách, rồi tay trái mới bắt
quyết, đối diện với đỉnh đầu Đan Thục bắt đầu niệm, đang niệm tới mấy chữ
cuối cùng thì bất chợt nhớ ra tiểu hồ ly đang nằm úp bụng trên đỉnh đầu nó, ngộ
nhỡ lát nữa xảy ra sai sót, có khi nào tiểu hồ ly sẽ mọc dính vào mặt Đan Thục
không đây, chừng đó nàng không cần Lâm Lang với Tử Lân động thủ, tự mình
kiếm cọng dây thừng thắt cổ chết quách cho rồi.
“Tử Viêm, đệ xuống đây một lúc đã.” Nhan Đạm chìa tay đưa tiểu hồ ly
sang bàn, chuyên tâm niệm tiếp mấy chữ cuối cùng, ai dè đúng vào lúc niệm
đến chữ sau cùng, tiểu hồ ly thình lình nhảy tót lên, ngồi xổm ngay trên đỉnh
đầu Đan Thục. Nhan Đạm cảm thấy đầu váng mắt hoa, cảnh vật trước mắt lắc lư
không ngừng. Nàng khó nhọc cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy thân xác mình ngồi
bên bàn, do đang dần mất đi chỗ dựa từ hồn phách mà chầm chậm ngã ra sau,
còn nửa phần hồn phách đã rời khỏi cơ thể này lại đang di chuyển về phía tiểu
hồ ly.
Tiêu rồi. Ý nghĩ chạy xẹt qua trong đầu, nàng nhân lúc hồn phách còn chưa
hoàn toàn thoát ly cơ thể, tức khắc thi thuật một chiêu tỏa hồn chú, cố định cả
Đan Thục và tiểu hồ ly tại chỗ.
“Bịch” một tiếng, Nhan Đạm chỉ cảm thấy thân người bị lắc mạnh, nàng lăn
xuống đất té ngã, trước mắt ngợp một trời sao. Nàng rên lên một tiếng than đau,
kinh khiếp phát hiện mình đang phát ra tiếng kêu rừ rừ ư ử.
Không, không phải chứ?
Nhan Đạm dụi dụi mắt, chỉ thấy trước mắt là một bộ vuốt hồ ly, ngẩng đầu
nhìn quanh một vòng, đồ đạc trong phòng vẫn như cũ, chỉ là toàn bộ đã trở nên
rất đồ sộ.
Nàng và Tử Viêm hoán đổi cơ thể rồi.
May là trước đó đã thi thuật tỏa hồn chú, thế này tiểu hồ ly đã chiếm đóng
thân thể nàng và tiểu lang yêu kia đều sẽ không thể bay nhảy lung tung. Tỏa hồn
chú là cấm thuật, cho dù là Dư Mặc hay Tử Lân đều không biết dùng, dĩ nhiên
trừ nàng ra không ai có thể giải được. Đương nhiên, cấm thuật đa số đều sẽ
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phản phệ lên người thi thuật, thế nhưng trải qua quá trình học tập và nghiên cứu
cần cù không ngừng nghỉ, nàng đã mang tác động phản phệ truyền sang người
kẻ bị thi thuật, hai người bọn họ sau khi tỉnh dậy áng chừng sẽ mất ngủ trong
mười ngày nửa tháng.
Nhan Đạm hì hục nhảy lên chồng sách trên bàn, lại hì hục bám víu vào cuốn
sách lật tới lật lui, cuối cùng hì hục banh mắt ra nhìn đống chữ Khải to tổ bố.
Bộ vuốt hồ ly cứ trượt lên trượt xuống, nàng còn phải cẩn thận không bấu
rách trang sách, dù gì đây đều là của Dư Mặc sưu tầm, nếu như bị nàng làm
hỏng, Dư Mặc nổi giận lên nói không chừng sẽ đem nàng chôn xuống ao sen
ngoài cửa mà thưởng ngoạn cũng nên.
Nhan Đạm nhảy lên trang sách, tỉ mỉ nghiêm túc muốn tìm cách phá giải càn
khôn thuật, nhưng tìm tới tìm lui cũng không tìm ra cách gì. Lẽ nào trời muốn
diệt nàng, muốn nàng từ nay về sau phải làm một con cáo ư? Đây còn chưa
được xem là việc đau khổ nhất, nàng nhớ mang máng Tử Viêm còn cách ngày
hóa thành người tới một trăm năm mươi mấy năm. Năm tháng đằng đẵng thế
này, nàng phải làm sao trải qua đây?
Còn nữa, sau cùng nàng phải làm thế nào giải thích việc này với mọi người?
Tử Viêm nếu muốn dùng thân thế của nàng sống qua ngày, dựa trên điệu bộ
dính chặt như keo của nó với Đan Thục trước mắt, lại tưởng tượng thử tình cảnh
thân thế của nàng quấn cứng ngắc lấy Đan Thục ư ư a a. Nhan Đạm rùng mình
hai cái, lại dùng bộ vuốt bấu mở một quyển sách khác.
Loại việc này tuyệt đối không thể xảy ra.
Vạn nhất, cuối cùng không thể hồi phục, nàng vẫn là tự tay tuyệt đường sống
của mình thì hơn...
Nàng đang hì hục vùi mình tlong đống sách vắt óc suy nghĩ thì chợt nghe có
tiếng bước chân rất khẽ rất trầm ổn bước tới trước cửa, tiếng bước chân này vô
cùng quen thuộc, không phải là...
Nhan Đạm giật bắn, từ trong đống sách lê lết chui ra, trong tích tắc cứng đờ
tại chỗ, thậm chí có thể nghe thấy âm thanh bộ xương hồ ly kêu rắc một tiếng.
Dư Mặc đứng cạnh cánh cửa phòng đã bị Đan Thục tông mở, dừng lại giây
lát, rồi nhấc gót bước vào trong. Hắn cúi đầu nhìn lướt qua thân thể ngã sõng
soài dưới đất của Nhan Đạm, chầm chậm ngẩng đầu, nhìn Nhan Đạm trong thân
thể hồ ly nằm giữa đống sách trên bàn.
Nhan Đạm đã sốt ruột tới rối như tơ vò, nàng nên làm sao đây làm sao đây,
vờ như không có chuyện gì, hay là bắt chước dáng vẻ khiếp hãi hắn của Tử
Viêm? Giữa lúc nàng đang nóng ruột thì nhìn thấy mấy ngón tay thon dài rắn
rỏi lướt qua trên đỉnh đầu mình, cầm một quyển sách lên lật ra liếc qua vài cái.
Nhan Đạm toàn thân đông cứng, nàng bất chợt nhớ ra, cuốn sách Dư Mặc
cầm lên chính là cuốn có ghi chép về càn khôn thuật. Hắn, hắn sẽ không nhìn ra
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được chuyện gì đấy chứ? Nếu như để hắn biết được nàng vốn chỉ là muốn giúp
Đan Thục chỉnh lại vị trí đôi tai mà kết quả lại xoay sang hoán đổi thân xác với
tiểu hồ ly, không biết sẽ bị chế giễu thế nào đây nữa. Chuyện này đúng là mất
mặt quá đi.
Dư Mặc nhẹ nhàng đặt sách xuống, xoay đầu sang nhìn thân xác Nhan Đạm
đang nằm sõng soài không biết trời trăng gì dưới đất. Hắn nhìn một lúc, khóe
môi không rõ thế nào lại phảng phất nét cười, hơi cúi người xuống nắm lấy mấy
ngón tay của thân thể kia.
Nhan Đạm ngồi xổm trên bàn thở phào nhẹ nhõm, Dư Mặc chắc là không
phát hiện ra điều gì.
Thế nhưng mà, nàng thình lình lông tơ dựng ngược, Dư Mặc nắm tay nàng
làm gì vậy? Không lẽ, hắn thật ra có thứ sở thích gì người khác không biết?
Nhan Đạm “bịch” một cái lăn từ trên bàn xuống, té chổng bốn vó lên trời.
Dư Mặc nghe thấy động tĩnh quay lại, bốn mắt nhìn nhau giây lát, hắn đột nhiên
đứng dậy bỏ ra ngoài.
Hắn, hắn cứ vậy mà bỏ đi sao? Dù gì thân thể của nàng cũng còn nằm chỏng
chơ dưới đất mà, cũng không thèm dời nàng sang chỗ nào êm hơn một chút.
Nhan Đạm lật mình, vô cùng giận dữ, Dư Mặc đối với nàng thật quá vô tình rồi.
Nàng ngước đầu lên, chỉ thấy Dư Mặc mới vừa ra khỏi cửa đột nhiên vòng
trở lại, tự nhiên bước tới trước mặt véo lấy cổ mình xách lên.
Nhan Đạm nhìn chăm chăm vào đôi mắt đen thâm trầm của hắn, trong lòng
có thứ hy vọng khó nói nên lời: Hắn cuối cùng đã nhận ra nàng rồi ư? Thật ra
như thế cũng không phải không tốt, nói không chừng hắn sẽ có cách khiến nàng
biến lại hình dạng ban đầu, chỉ là động tác Dư Mặc xách nàng thật tình khiến
nàng thấy không dễ chịu.
Dư Mặc xách theo Nhan Đạm trong thân thể hồ ly ra khỏi phòng, tiện tay
khép cửa lại, đi được vài bước thì bắt gặp Bách Linh đang đi ngược chiều.
Bách Linh tay ôm vài chiếc áo choàng đã được giặt sạch sẽ gấp gọn gàng,
mỉm cười cất lời: “Sơn chủ”.
Dư Mặc khẽ gật đầu, đợi lúc rẽ ở góc đường quẳng Nhan Đạm sang một bên,
mắt chẳng buồn liếc lại bỏ đi thẳng.
Nhan Đạm lăn tròn một vòng trên đất, căm phẫn giơ vuốt hồ ly về phía bóng
lưng hắn.
Dư Mặc, ta hận ngươi.
Nhan Đạm ỉu xìu một lúc, quyết định vẫn nên trông cậy vào bản thân thì
hơn. Đầu tiên phải bò trở lại phòng mình, sau đó mới có thể tiếp tục nghiên cứu
chỗ yêu pháp trên đống sách cổ.
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Nàng loạng choạng chạy được một lúc, trước mặt đột nhiên sượt qua một
luồng gió lạnh, bèn vội rúc người thành một quả cầu lăn ra sau tránh.
Giữa đám lá vụn tung bay chao liệng, Đường Châu đang luyện kiếm với một
phong thái dũng mãnh hiên ngang. Đúng là tài hoa ngời ngời, Nhan Đạm cào
cào bộ vuốt hồ ly, tán thưởng trong lòng một câu.
Đường Châu chợt dừng chiêu kiếm đang luyện, cùng nàng giao mắt trong
giây lát, đột nhiên cúi người bế nàng lên.
Nhan Đạm cảm khái không thốt nên lời, quả nhiên vẫn là sư huynh có lòng
nhân hậu.
Đường Châu dùng chuôi kiếm chống cằm, khóe miệng khẽ cười: “Loài hồ ly
ba đuôi này rất hiếm, không ngờ nơi này lại có một con”.
Thanh xà tiểu yêu đang săm soi sau lưng hắn lập tức lên tiếng: “Đây là đệ đệ
của hồ nữ Lâm Lang, vừa được mang tới đây năm ngoái”.
Đường Châu “à” một tiếng, giơ tay xoa xoa đầu Nhan Đạm, miệng lẩm bẩm:
“Ta còn tưởng đâu...”. Hắn đặt Nhan Đạm trong thân thể hồ ly xuống, tự nhiên
xoay người đi về phía thanh xà tiểu yêu kia.
Nhan Đạm đực mặt ra một lúc: Hắn cứ vậy mà đi hả? Không phải chứ, nàng
vốn còn định mượn tay Đường Châu về lại phòng mình mau một chút.
Thanh xà yêu kia chợt lên tiếng hỏi: “Đường công tử, công tử hôm nay
không tới tìm Nhan Đạm cô nương ư?”.
Đường Châu không mấy để tâm “ừm” một tiếng: “Vừa nãy gặp sơn chủ của
các người, huynh ấy bảo Nhan Đạm còn ngủ, nên không sang đánh thức nàng ấy
nữa”.
Nhan Đạm nổi cáu, Dư Mặc đúng là quá mức vô lại, cho dù nàng thật sự còn
đang ngủ chưa dậy, vậy tốt xấu gì cũng nên giúp đưa người nàng từ dưới đất lên
giường chứ? Còn Đường Châu cũng vậy nữa, việc không bình thường như vậy
mà cũng không đi xem thử, uổng phí bọn họ còn có giao tình vào sinh ra tử!
“Vậy hôm nay để ta dẫn công tử dạo chơi nơi này nhé?” Thanh xà yêu thướt
tha duyên dáng bước tới bên cạnh Đường Châu, ngọt ngào cười duyên.
Nè, Đường Châu hắn là thiên sư, chuyên môn đuổi quỷ trừ yêu đó, bộ nàng
không sợ hắn bán đứng mình sao hả?
Nhan Đạm và tiểu thanh xà này quen biết nhau từ lần đầu đặt chân đến Da
Lan Sơn Cảnh, họ đều được chọn đưa tới nơi này làm thị thiếp cho sơn chủ.
Nhưng cuối cùng Dư Mặc đã chấm trúng nàng.
Thật ra dung mạo của tiểu thanh xà này rất xinh đẹp, dáng người cũng
chuẩn, nhưng Dư Mặc cuối cùng không chọn nàng ta xét tình lý cũng là điều dễ
hiểu.
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Hoa cắm trên đầu tiểu thanh xà này đều rất tươi đẹp rực rỡ, nhưng hoa đẹp
hơn đi nữa mà cắm đầy đầu thế này thì cũng chẳng đẹp được như vốn có nữa.
Nhan Đạm gục mặt ủ rũ, chân thấp chân cao chạy về phòng mình, đột nhiên
có một giọt nước từ trên đỉnh đầu rơi xuống, đáp trúng vào ngay trán nàng.
Nàng ngước nhìn thử sắc trời, hôm nay trời trong nắng đẹp, nhìn không
giống như sắp sửa đổ mưa. Nàng chầm chậm ngước lên, chỉ thấy trên ngọn cây
là một con dơi tinh to bự đang treo ngược mình, miệng chảy nước dãi nhìn nàng
chằm chằm, từ từ nhe hàm răng sắc nhọn sáng loáng trong mồm ra.
Nhan Đạm cứng đờ tại chỗ, đợi khi hoàn hồn thì dã lăn lông lốc xuống sườn
núi, bõm cái đâm đầu vào đúng một vũng bùn nhão.
Nhan Đạm ngộ ra rồi.
Sắc trong Phật pháp tức là bề ngoài, sắc tức là không, bề ngoài tức là không,
bề ngoài trước đó của nàng là không, thân xác hồ ly hiện giờ cũng là không.
Lúc nàng bò ra được từ trong vũng bùn thì đã sức cùng lực kiệt, bộ lông
trắng phau như tuyết biến thành xám xịt, nhìn không giống hồ ly mà ngược lại
giống một con chuột xám to bự hơn.
Thôi được rồi hồ ly cũng là không, chuột to bự cũng là không.
Nàng quyết định sang suối nước nóng gột rửa sạch sẽ đống bùn bê bết trên
người.
Con đường trước mặt vô cùng gian nan, nhưng nàng đã rất phấn đấu bò được
tới nơi có suối nước nóng ở phía sau núi. Hồ nước nóng đang bốc hơi nước
trắng mờ, mặt nước còn sủi bong bóng, nhìn vô cùng hấp dẫn.
Nhan Đạm hớn hở lăn tròn về phía hồ nước, nhưng còn chưa kịp xuống nước
thì đột nhiên bị một bàn tay ngọc mơn mởn xách đuôi lôi ra. Nàng nghi hoặc
ngoái đầu lại, thấy Bách Linh đang giận dữ nhìn mình, lên tiếng trách mắng:
“Tử Viêm, đệ làm sao mà mình mẩy bẩn thỉu vậy? Không phải ta đã nói rồi ư,
suối nước nóng này là nơi sơn chủ ưa thích, đệ bẩn như vậy còn dám tới tắm?”.
Nhan Đạm cúi gằm mặt. Nàng trời không sợ đất không sợ, không sợ Dư Mặc
không sợ Tử Lân, chỉ là có hơi sợ Bách Linh.
Bách Linh đặt chiếc khay trên tay xuống, dùng chiếc gáo gỗ múc một ít nước
từ suối nước nóng, xách nàng lên đi ra xa, một gáo nước đổ ào xuống.
Nhan Đạm lắc lắc mình, giũ cho chỗ nước trên người văng ra.
Bách Linh mỉm cười: “Sạch sẽ rồi đó, đệ đi chơi đi!” Rồi xoay người đi về
phía suối nước.
Nhan Đạm ngồi chồm hỗm dưới đất, ganh tị nhìn chằm chằm suối nước
nóng bốc hơi nghi ngút.
Được một lúc thì Dư Mặc thả bộ bước tới, tự nhiên cởi bỏ áo choàng, Bách
Linh lập tức bước lên đón lấy, lại kiễng chân giúp hắn gỡ chiếc trâm bạch ngọc
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cài trên tóc xuống. Dư Mặc người khoác nội y bước xuống suối nước nóng, qua
một lúc sau, lại đặt bộ nội y đã ướt mèm lên thành hồ.
Bách Linh xắn cao tay áo, múc nước giúp hắn xối ướt chỗ tóc đen như mặc
ngọc, chầm chậm thoa đều bồ kết, cuối cùng múc nước xả sạch hết bọt bồ kết.
Nhan Đạm chỉ có thể gọi là ghen tị đến đỏ cả mắt, chầm chậm bò vài bước về
phía hồ nước nóng.
Bách Linh làm xong phận sự, khẽ cất tiếng hỏi: “Sơn chủ, có cần Bách Linh
giúp người bóp vai, kỳ lưng không?”.
Nhan Đạm dùng vuốt hồ ly gõ gõ cằm, lòng tự nhủ, lúc này nàng phải chăng
nên tránh mặt, bóp vai kỳ lưng, ngộ nhỡ tới lúc đó lửa gần rơm bén cháy phừng
phừng, bóp vai kỳ lưng biến thành xuân cung sống, nàng ở một bên coi lén liệu
mắt có bị nổi lẹo không đây?
Dư Mặc tựa vào thành hồ, thấp giọng bảo: “Không cần đâu ngươi cứ đi làm
việc của mình đi”.
Bách Linh khẽ “vâng” một tiếng, xoay người rời khỏi.
Nhan Đạm vẫn ngồi xổm ở chỗ cũ, định đợi hắn đi rồi mới nhảy vào suối
nước nóng ngâm cho đã đời, bỗng thấy Dư Mặc ngoái đầu, nhìn mình khẽ mỉm
cười: “Sang đây”.
Tiểu hồ ly nhìn thấy hắn chạy còn không kịp, đâu có ở đó nghe lời hắn, may
thay bên trong là Nhan Đạm chứ không phải Tử Viêm. Nhan Đạm lon ton chạy
sang, ngồi xuống bên trên thành hồ.
Dư Mặc túm lấy cổ nàng xách vào giữa suối nước nóng, thẳng thừng nhanh
gọn buông tay.
Nhan Đạm rơi tõm vào nước, huơ tay huơ chân mấy cái, ngờ ngợ hiểu ra một
việc lớn kinh khủng khiếp: Tiểu hồ ly không biết bơi, Dư Mặc đây là muốn
nhân thời cơ dìm chết nàng ư? Cách chết này thật sự quá dã man cũng quá khó
coi. Đang mải vẫy vùng trong nước thì bỗng nhiên bị Dư Mặc tóm lấy vớt lên.
Hắn khẽ mỉm cười: “Người ngươi bẩn thế này, lăn lóc ở đâu về thế hả?”.
Nhan Đạm há mồm, mới chợt nhớ ra thân thể hồ ly này căn bản không thể
nói chuyện, chỉ có thể lặng thinh nhìn hắn.
Nàng thề có trời chứng giám, thề độc luôn cũng được, nếu Dư Mặc dám ức
hiếp nàng trong bộ dạng hồ ly, đợi khi khôi phục lại hình dạng cũ, nhất định
nàng sẽ gom cả vốn lẫn lời tình sổ với hắn.
Dư Mặc chẳng nói thêm gì, tựa vào thành hồ nhắm mắt nghỉ ngơi.
Nhan Đạm chỉ đành bám lấy tảng đá ven bờ khó khăn nổi trên mặt hồ cùng
đám bọt nước. Thế nhưng, nàng đã thấy qua dáng vẻ quần áo chỉnh tề của Dư
Mặc, cũng đã thấy qua dáng vẻ quần áo không chỉnh tề chỉ mặc đơn y của hắn,
nhưng bây giờ mới là lần đầu tiên thấy dáng vẻ không mặc quần áo của hắn.
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Nàng tinh mắt nhìn thấy, ngay giữa lồng ngực hắn có một vết sẹo lâu năm rất
sâu rất dài, tuy đã trôi qua rất lâu những vẫn chưa bằng phẳng trở lại.
Nhìn hình dạng của vết sẹo này, có vẻ như là bị thứ binh khí cùn lưỡi nào đó
đâm xuyên qua lồng ngực.
Giữa màn hơi nước lởn vởn lượn lờ, vết sẹo này... hiện lên đo đỏ, tương
phản với làn da trắng ngà của hắn, trông vào đặc biệt nhức mắt. Bình thường mà
nói, một người đàn ông trắng trẻo nhìn rất dễ gây cảm giác nhu nhược, thậm chí
là ẻo lả, thế nhưng Dư Mặc lại chẳng hề toát chút nhu nhược nào.
Nhan Đạm ngâm nước mệt rồi, tự mình bò trở lên bờ, thấy Dư Mặc chẳng có
phản ứng gì, bèn lảo đảo chạy khỏi.
Từ phía xa xa, Nhan Đạm đã trông thấy mái nhà thân thương của mình, đang
định tăng tốc chạy ù sang thì bỗng tông phải gấu áo của ai không biết, bị văng ra
xa một quãng, té ngã chổng vó, trước mắt ngợp một trời sao, hự hự rên lên một
hồi cũng chưa bò dậy nổi.
Hôm nay nhất định không hợp xuất hành, là ngày đại hung, cho nên nàng
mới trăm bề xui xẻo.
Đang nghĩ vậy thì thân người chợt bị tóm chặt, nàng bị ai đó nắm ba chiếc
đuôi xách dậy, một gương mặt khôi ngô, tuấn tú phóng to trước mặt. Đường
Châu tay xách đám đuôi của nàng: “Mi cũng đến tìm Nhan Đạm? Thế thì cùng
đi vậy”.
Nhan Đạm phát ra tiếng kêu bi ai vùng vẫy, Đường Châu, Dư Mặc hai tên vô
lại các ngươi, không biết bế động vật nhỏ thì đừng có bế, người thì tóm cổ, kẻ
thì xách đuôi, nàng sẽ bị hành hạ chết đó!
Đường Châu bước tới phía ngoài căn phòng, chạm nhẹ vào cánh cửa phòng
đang đóng, không mấy để tâm, dáng bộ phóng khoáng hất tay áo đẩy bay cửa
phòng, tự nhiên bước vào trong.
Nhan Đạm đã không còn muốn ca thán hành vi không gõ cửa mà trực tiếp
phá cửa xông vào của hắn, nàng thật lòng rất xót xa cho cánh cửa kia, đợi hồi
phục rồi, nàng phải đổi cánh cửa kiên cố hơn phòng trộm mới được.
Đường Châu trông thấy thân thể đang nằm ngủ thẳng cẳng dưới đất của
Nhan Đạm, bước sang nhấc gấu áo cúi người xuống nhìn qua, rồi chìa sang ấn
lên người nàng.
Nhan Đạm nghiến răng, hai mắt tóe lửa nhìn hắn.
Đường Châu đặt Nhan Đạm trong bộ dạng hồ ly xuống, tự nhiên bước tới
bên bàn, lật tìm trong đống sách kia một lúc, cuối cùng mở quyển có chép về
càn khôn thuật rất nhanh nhìn lướt qua vài cái, hết sức bình đạm cất giọng:
“Hóa ra là đã hoán hồn”.
Nhan Đạm sụp đổ.
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Đường Châu ngươi lúc nào không nhạy bén lại cứ khăng khăng chọn đúng
lúc này mà nhạy bén vậy...
Hắn thủng thẳng ngồi xuống chiếc ghế đẩu cạnh bàn, một tay chống cằm,
mắt nhìn Nhan Đạm trong dáng vẻ hồ ly: “Tỏa hồn chú à, có điều chỉnh sửa lại
cũng không tồi. Hoàn toàn... triệt để... thiệt người lợi thân”.
Nhan Đạm bấy giờ đã cứng đờ như một tảng đá.
Đường Châu khóe miệng khẽ cười: “Thế này đi, chúng ta lập một hiệp định
quân tử. Ta giúp ngươi hoán đổi hồn phách trở lại, đồng thời cũng giúp ngươi
giữ kín việc này. Còn ngươi, nếu có ngày nào đó chọc giận ta, thì bí mật này sẽ
giữ không nổi nữa. Thế nào?”.
Buồn nôn, đây mà là hiệp định quân tử cái gì, ngươi rõ ràng không phải quân
tử còn muốn ở đó giả vờ nói phét không biết ngượng mồm? Trò này của ngươi
xem là thừa nước đục thả câu thì đúng hơn! Nhan Đạm đấu tranh tư tưởng hồi
lâu, cuối cùng cứng nhắc vặn vẹo cổ một cái.
Nhan Đạm cuối cùng đã quay về trong thân xác của chính mình.
Nhất thời nàng còn cảm thấy dùng hai chân đi lại rất không quen.
Tiểu hồ ly và Đan Thục lơ mơ ngơ ngác ngồi chụm vào một chỗ, dường như
không nhớ được trước đó đã xảy ra chuyện gì. Đấy là việc hết sức bình thường,
hồn cũng bị khóa luôn rồi, làm sao còn nhớ được việc gì đã xảy ra?
Thế nên việc này, trời biết đất biết, nàng biết Đường Châu biết, chỉ cần
Đường Châu không lộ ra ngoài thì chuyện xấu mặt của nàng sẽ không bị những
yêu tinh khác biết được.
Thanh danh của nàng, cuối cùng cũng bảo toàn được rồi không phải chịu
kiếp ô danh thiên cổ, làm trò cười cho thiên hạ nữa.
Đường Châu rất vô tình nói: “Thanh danh? Ngươi còn có thứ này nữa sao?”.
“…” Nhan Đạm đến là tuyệt vọng.
Nhưng có tuyệt vọng hơn nữa cũng nhất định phải xử lý ổn thỏa đôi tai cho
Đan Thục, để bù đắp lại thảm trạng mười ngày nửa tháng cũng không ngủ được
sắp tới của nó. Càn khôn thuật chắc chắn không dùng được nữa rồi, chỉ còn có
thể nghĩ phương thức khác.
Nàng ngồi bên bàn, lật tìm hết sạch cả một đống lớn sách cổ bên trên cũng
chưa tìm ra thuật pháp thích hợp. Đan Thục ngoan ngoãn ngồi sát bên, cặp mắt
long lanh ngấn nước, nhìn nàng bằng một biểu cảm lộ chút áy náy.
Kề cà mãi đến sẩm tối thì Dư Mặc ghé qua.
Hắn chỉ dùng hai ngón tay chạm nhẹ một cái thì đã chính lại đâu ra đấy đôi
tai của Đan Thục, khiến Nhan Đạm nhìn vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. Đan Thục
đội theo Tử Viêm hí ha hí hửng ra về, Dư Mặc lại tựa nguời vào bàn, không
chút lưu tâm bắt đầu lật xem chỗ sách bên trên.
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Không rõ vì sao, Nhan Đạm cảm thấy vô cùng bất an.
Nửa canh giờ trôi qua, Dư Mặc từ đầu chí cuối vẫn ngồi bên bàn không hề
nhúc nhích, căn phòng hết sức tĩnh lặng, chỉ nghe âm thanh lật sách sột soạt của
hắn. Nàng ngắm gương mặt nhìn nghiêng của Dư Mặc, do xoay lưng về phía tà
dương nên cứ cảm thấy đường nét trên mặt có phần nhạt nhòa không tỏ, nhưng
trông vào lại đặc biệt dịu dàng. Dáng vẻ tựa người bên bàn này của hắn, mang
một phong thái rất mực ưu nhã.
Nhan Đạm tay nắm chén trà, ngập ngừng nửa buổi mới lên tiếng hỏi: “Dư
Mặc, ngươi có ở lại chỗ ta ăn cơm tối không?”.
Dư Mặc ngẩng đầu nhìn nàng, mỉm cười đáp: “Để hôm khác đi, hôm nay
Bách Linh xuống bếp, dùng cơm ở chỗ Tử Lân”. Hắn thoáng dừng lời, rồi đều
đều tiếp: “Thật ra, càn khôn thuật là dùng để hoán hồn, còn về việc lư yêu kia
dùng để hoán đổi thứ khác, từ cổ chí kim cũng chỉ có mỗi lần đó mà thôi”.
Nhan Đạm sững sờ nhìn hắn.
Dư Mặc chìa quyển sách trên tay đến trước mặt nàng, ngón tay thon dài nhẹ
nhàng vạch một đường qua trang sách: “Ở đây có nói rõ, ngươi về sau đọc sách,
tốt xấu gì cũng phải đọc cho hết”.
Bàn tay đang nắm chặt chén trà của Nhan Đạm bấy giờ đã run lên bần bật.
Dư Mặc đóng sách lại, ôn tồn bảo: “Thật ra, lần đầu dùng càn khôn thuật mà
đã đạt được đến trình độ này là khá lắm rồi. Theo ta được biết, rất ít yêu tinh có
thể dùng thành công trong lần đầu tiên”.
Chén trà trong tay Nhan Đạm “rắc” một tiếng vỡ tan tành.
Ngày hôm sau, trời trong nắng đẹp.
Nhan Đạm tay khuân một chồng sách cổ dùng để tu luyện, đá văng cánh cửa
thư phòng của Dư Mặc.
Bách Linh đang dùng một tấm vải trắng lau chùi bình hoa bằng sứ men xanh,
bị tiếng động vang dội sau lưng này làm cho giật mình, tay run bắn lên, chiếc
bình hoa “xoảng” một tiếng rơi xuống đất vỡ tan. Nàng ta xoay người, hai tay
chống nạnh, mặt mày bắt đầu trở nên hung tợn.
Nhan Đạm tiện tay vứt chồng sách lên bàn, khí thế phừng phừng nói to:
“Ngươi nói lại với Dư Mặc, ta từ nay về sau... Không, Nhan Đạm ta đây từ nay
về sau không thèm tu luyện nữa, há có lý nào!”.
Bách Linh há hốc nhìn nàng.
Nhan Đạm xoay người khí thế phừng phừng bước thẳng khỏi đó, trên đường
ngược chiều bắt gặp Đường Châu luyện kiếm trở về. Hiện giờ thời tiết ngày một
nóng, Đường Châu luyện kiếm pháp được gần một canh giờ, hai bên má đã lấm
tấm mồ hôi, đang giơ tay quệt mồ hôi thì thấy Nhan Đạm sải từng bước lớn đi
về phía mình, khí thế ngút trời cất tiếng: “Đường Châu, ngươi nghe kỹ cho ta,
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cái hiệp định quân tử gì đó của ngươi ta tuyệt đối không them đếm xỉa tới, có
gan ngươi cứ đem chuyện này đi bêu riếu khắp nơi đi, ta còn khuya mới để ý!”.
Đường Châu chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì nhìn nàng đi khuất, nhìn không
nổi tự hỏi: “... Nàng ta trúng tà hay sao?”.
Trải qua mẩu chuyện nhỏ này, Nhan Đạm cuối cùng đã đúc kết được một
mối cảm khái đối với nhân sinh: Bất luận lúc nào, lòng tự tôn cũng không thể
vứt bỏ, còn mặt mũi, khi nào quăng đi cũng được.
Da mặt dĩ nhiên phải càng dày càng tốt, với người là vậy với yêu cũng không
ngoại lệ.
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