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N

gày hôm sau, bát thuốc vốn chắc chắn được bưng sang đã không thấy

nữa, Nhan Đạm có muốn ra ngoài đi đây đi đó cũng không còn bị cản trở. Nàng
vốn còn đoán có lẽ Triệu Hoàn Khâm cũng như mình, bị bưng bít sự thật, kết
quả ra đường đi một vòng, phát hiện mọi người đều dùng ánh mắt kỳ dị nhìn
mình. Trong lúc xoay người, nàng nghe sau lưng có tiếng thì thầm to nhỏ:
“Người này là Triệu phu nhân đó hả? Nhìn đâu giống người mắc bệnh tâm
thần”.
“Thì bởi, nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài thôi được, ai mà ngờ
chứ...”
“Mà ở đây các cô nương muốn gả cho Triệu tiên sinh còn đầy ra đó, vậy mà
ông trời lại không có mắt, để người như thế này...”
Nhan Đạm chỉ có thể tự mình ôm một bụng tức.
Triệu Hoàn Khâm thường xuyên không có nhà, nghe Mang Quỷ nói là ở bên
ngoài dạy người khác học chữ đọc sách, sau khi về nhà đa phần thời gian cũng
chỉ cùng nàng ngồi một chỗ. Hai người bọn họ không hợp nói chuyện nửa câu
cũng đã nhiều, bèn chỉ ngồi im bốn mắt nhìn nhau. Mà cũng khá khen cho Triệu
Hoàn Khâm lúc nào cũng đeo bộ mặt tình sâu nghĩa nặng, nếu đổi lại là Nhan
Đạm, nàng tự xét thấy mình vẫn không thể để người khác chìa mặt lạnh ra mà
cứ làm như không thấy gì.
Đợi khi đêm xuống, họ Triệu bao giờ cũng sẽ biết điều rời khỏi.
Cứ vậy diễn biến lâu ngày, Nhan Đạm cảm thấy có chút lú lẫn. Nói Triệu
Hoàn Khâm có ý đồ xấu thì y đến một cọng tóc cũng không động đến nàng, lẽ
nào nàng đã hiểu lầm? Nhưng nếu như là hiểu lầm, vậy sao diện mạo, thân phận
nàng lại đột nhiên thành ra thế này?
Nhan Đạm đã không còn muốn lý luận thêm gì với Triệu Hoàn Khâm. Từ
kinh nghiệm tích lũy được trong thời gian qua, nàng đã hiểu rõ bất kể bản thân
có nói kiểu gì, dù là dùng tình lay động hay dùng lý giảng giải, đối phương cũng
sẽ chỉ nhẹ bẫng phán cho câu: “Phu nhân, nàng mệt rồi nên nghỉ ngơi nhiều
vào”, một gáo nước lạnh đội cho nàng rét đến thấu tim.
Muốn moi thông tin từ phía Mang Quỷ cũng không phải chuyện dễ dàng, có
khi lỡ miệng nói nặng hai câu là y như rằng con bé đã ôm hai hàng nước mắt
nhìn nàng, khiến nàng muốn phát cáu cũng chẳng đặng.
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Cứ kéo dài tiếp thế này, không chóng thì chầy nàng sẽ bị hành đến phát điên
mất.
Nhan Đạm không khỏi nghĩ, nàng lúc còn trên Thiên đình đã bị vu vạ một
phen, lần đó đánh mất tiên tịch, nay lại phải chịu oan khuất không tìm ra manh
mối, rõ là có khổ mà nói không thành lời. Trong mấy trăm năm trở lại đây nàng
đúng là xui tận mạng.
Phỏng chừng ông trời cũng không trơ mắt nhìn tiếp được nữa, sự việc rất
nhanh đã có biến chuyển. Đêm đó, nàng đang định ngủ thì bỗng bên ngoài vọng
vào tiếng đập cửa, có người đứng ngoài cửa lớn tiếng hô: “Ta là âm ti quỷ sai,
mau ra mở cửa!”.
Nhan Đạm nghĩ thể nào cũng có người ra mở cửa nên không để ý tới. Nhưng
Mang Quỷ e mề mãi vẫn chưa ra, quỷ sai bên ngoài đã hết kiên nhẫn, một luồng
lam quang lóe qua, thanh chặn của cánh cửa lớn nảy bật lên, trượt từ trong vòng
đồng ra. Nhan Đạm đẩy mở cửa sổ, thấy quỷ sai kia sải bước tiến vào, cất to
giọng gọi: “Triệu tiên sinh, ngài và tôn phu nhân đều có nhà chứ?”.
Nhan Đạm đứng trước cửa sổ, khẽ lên tiếng đáp: “Ta có đây, còn...”. Nàng
chưa dứt lời thì đã thấy Triệu Hoàn Khâm từ trong thư phòng chạy ra, bên ngoài
sắc trời đã tối, nàng cũng không thấy rõ nét mặt y, chỉ cảm thấy y so với ngày
thường có phần khang khác: Bất kể khi nào, Triệu Hoàn Khâm dường như đều y
phục chỉnh tề, phong thái đường hoàng, ra dáng một trang quân tử. Nhưng bấy
giờ không rõ vì sao, quần áo có phần xộc xệch, tư thế đi đứng cũng không giống
mấy so với mọi khi.
Quỷ sai khẽ gật đầu, chắp tay bảo: “Đã quấy rầy”.
Nhan Đạm không khỏi hiếu kỳ, bèn lên tiếng hỏi: “Quỷ sai đại nhân, phải
chăng đã xảy ra việc gì?”.
“Việc này... Cũng không có việc gì lớn, chỉ là kết giới niêm ngoài Quỷ Trấn
thủng mất một mảng, nên mới đến hỏi xem liệu có ai không cẩn thận đi lạc ra
ngoài không. Nay đã không việc gì rồi, vậy xin cáo từ.”
Từ đầu chí cuối, Triệu Hoàn Khâm không thốt nửa lời, cuối cùng chỉ lẳng
lặng trở về thư phòng.
Nhan Đạm tựa người bên cửa sổ, lòng nghĩ, kết giới của Quỷ Trấn thủng mất
một mảng, nhất định là đã có người thừa lúc quỷ sai canh gác bên ngoài không
chú ý lén rời khỏi, thế nên bọn họ mới phải làm rùm beng lên đi tìm từng nhà
một thế này. Dân trong Quỷ Trấn đều là những người không thể trực tiếp đầu
thai luân hồi, vậy hiện giờ lẻn khỏi Quỷ Trấn có thể là vì mục đích gì?
Nhan Đạm trằn trọc suy nghĩ cả đêm, cảm thấy cứ án binh bất động mãi
cũng không phải cách, dù bằng gián tiếp thăm dò trước xem thế nào. Lúc ra
khỏi phòng nàng thấy hình ảnh phản chiếu trong gương, không phải diện mạo
vốn có của mình, nhưng lại không thấy chướng mắt mấy, có lẽ nàng cũng chẳng
yêu thích gì gương mặt kia của bản thân.
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Nhan Đạm chạy đến ngoài cửa thư phòng, chỉ thấy Triệu Hoàn Khâm đang
ngồi bên bàn, gương mặt nhìn nghiêng hướng ra cửa, tay nhấc nhấc hai khúc
gậy thô to, Mang Quỷ thì đang cúi gằm mặt đứng một bên rót trà. Nàng mình
mẩy nổi đầy da gà, gồng mình nhỏ nhẹ cất tiếng gọi: “Tướng công...”.
Mang Quỷ bỗng run tay, tách trà rơi “cốp” một tiếng, nước trà văng tung tóe
đầy bàn.
Nhan Đạm bước vào bục cửa, tiếp tục lả lướt cất giọng: “Tướng công, chàng
xem hôm nay trời quang mây tạnh, chi bằng hai ta ra ngoài đi dạo?”.
Triệu Hoàn Khâm tay nắm cặp gậy, mắt nhìn ra cửa sổ: “Hôm nay trời râm”.
“Trời râm mát mẻ, thật ra so với trời quang mây tạnh còn có phần dễ chịu
hơn.”
Y ngần ngừ giây lát, đưa hai khúc gậy trên tay cho Mang Quỷ, rồi bước tới
cạnh Nhan Đạm, gật đầu bảo: “Phu nhân đã cao hứng thế này, ta đương nhiên
cũng sẽ không khiến nàng phải mất vui”. Khi y đến gần, Nhan Đạm thoáng ngửi
thấy một mùi máu tanh, nàng giơ tay choàng lấy cánh tay phải đối phương, tiện
thể vỗ mạnh lên vai y: “Tướng công, chúng ta lâu lắm rồi không cùng ra ngoài
đi dạo nhỉ?”.
Triệu Hoàn Khâm đầu mày nhảy dựng, trên môi là một nụ cười đầy vẻ cam
chịu: “Phu nhân nói phải”.
Nhan Đạm bước nhanh tới trước hai bước, kéo theo cánh tay y, đầu ngoái lại
mỉm cười: “Chàng cũng biết rồi đó, ta mỗi khi bệnh cũ tái phát là đầu óc lại
không được tỉnh táo cho lắm...”. Sắc mặt đối phương tái đi, nhưng miệng vẫn
cười đáp: “Không hề gì”. Nàng vừa nãy loáng thoáng ngửi được mùi máu tanh,
giờ lại thấy sắc mặt này của y, đã biết trên người y mang thương tích, bèn càng
làm tới, nắm lấy cánh tay y lắc tới lắc lui: “Tính ra, chúng ta thành thân đã được
bao nhiêu năm rồi?”.
Triệu Hoàn Khâm vốn định rút tay về, không ngờ lại bị đối phương ôm
cứng, khóe miệng khẽ giật: “Gần hai mươi năm rồi”.
Nhan Đạm “ồ” một tiếng, đột nhiên giả vờ trượt chân, một tay bấu vào tay
phải y, tay còn lại vòng qua vai y, lại còn cào một phát rõ mạnh. Triệu Hoàn
Khâm mặt cắt không còn hột máu, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười nửa
mùa: “Phu nhân cẩn thận”. Nhan Đạm đặt tay sau lưng, thấy lòng bàn tay ướt
đẫm một mảng, bèn nhỏ nhẹ bảo: “Tướng công, sắc mặt chàng thật khó coi quá,
chi bằng đợi vài hôm nữa hãy cùng ta ra ngoài tản bộ?”.
Con giun xéo lắm cũng quằn, nàng hiểu rõ làm việc gì cũng cần biết điểm
dừng.
Huống hồ thương tích trên người Triệu Hoàn Khâm không phải nhẹ, cũng
may y hôm nay mặc y phục màu sẫm, cho dù vết thương rỉ máu cũng nhìn
không ra. Nhan Đạm nhìn y vội vã trở vào thư phòng, rồi tự mình dạo một vòng
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quanh sân, bỗng thấy Mang Quỷ tay cầm hai khúc gậy to ngược chiều đi tới,
khẽ thưa một tiếng “Phu nhân” rồi rời khỏi.
Nàng lấy làm khó hiểu, hai cây gậy này rốt cuộc có điểm gì đặc biệt, sao chỉ
nội trong một buổi sáng đã bắt gặp hai lần?
Đợi đến khi trời nhá nhem, Quỷ Trấn có thêm không ít quỷ sai tới lui, đi
từng nhà một gõ cửa xem xét. Nhan Đạm ngẫm thấy kẻ phá vỡ kết giới ra ngoài
khả năng lớn chính là Triệu Hoàn Khâm, bằng không thương tích trên người y
là từ đâu ra? Nhưng đêm qua nàng rõ ràng trông thấy Triệu Hoàn Khâm ra gặp
quỷ sai. Nếu là giữa đường vội vã trở về vạn nhất chạm trán quỷ sai bên ngoài,
rủi ro đi kèm rõ ràng rất lớn.
Vào lúc chuẩn bị đi đi lại lại đến vòng thứ mười trong phòng, Nhan Đạm đột
nhiên bừng tỉnh: hai thanh gậy gỗ, Mang Quỷ, tình hình đêm qua... Những thứ
này xâu chuỗi lại với nhau, đã giúp nàng nghĩ ra một việc bấy lâu nay vẫn nghĩ
không thông. Nàng vì sao mắc kẹt ở nơi này, vì sao vô duyên vô cớ trở thành
Triệu phu nhân, dung mạo nàng vì sao biến đổi, cùng với Triệu Hoàn Khâm của
đêm qua, thật ra đều có cùng một lời giải thích. Người ra gặp quỷ sai đêm qua
khả năng lớn không phải họ Triệu mà là Mang Quỷ cải trang thành y, cặp gậy
gỗ kia cũng là để vóc dáng cô nàng cao ngang tầm Triệu Hoàn Khâm.
Còn diện mạo hiện giờ của nàng, xem ra cũng là bị thủ thuật cao minh làm
đổi dạng.
Hai con người này ở Quỷ Trấn, căn bản là có mưu đồ. Nàng chẳng qua là
đúng lúc xuất hiện, dùng để che mắt thiên hạ mà thôi. Nếu trong quá trình xảy
ra sự cố... như đêm qua chẳng hạn, quỷ sai có đến kiểm tra thì cũng sẽ không
phát hiện có người vắng mặt. Mang Quỷ bấy lâu nay không cùng nàng ra khỏi
cửa, trước đó lại dùng trăm phương ngàn kế muốn giữ chân nàng trong nhà, chỉ
e trước đây người giả trang thành Triệu phu nhân chính là cô bé?
Nhan Đạm nằm dài bên bàn, vừa xếp chỗ tách trà thành chồng miệng vừa
lẩm bẩm: “Chỉ còn thiếu chút nữa thôi... Đợi thêm chút nữa, đợi chút nữa nhất
định có thể thoát thân rồi...”.
Sư tôn có lần từng thở dài bảo, đám khỉ ranh chúng bây chẳng chọn ra được
đứa nào có thể tự thân lo liệu, sau này không có vi sư chống lưng cho chỉ có
nước đói chết. Nhan Đạm nhớ mình bấy giờ còn nhỏ, hì hục mãi mới trèo lên
được chiếc ghế đá ngồi vững, cười hì hì làm nũng với sư phụ: “Gì mà khỉ ranh,
con rõ ràng là bông sen ranh. Sư phụ người đừng trách tội con tép nữa mà...”.
Hiện giờ nghĩ lại, hoàn toàn không phải ai vừa sinh ra cũng đã có thể việc gì
cũng biết, việc gì cũng giỏi.
Trải nghiệm Triệu Hoàn Khâm để lại cho nàng thật sự là khắc cốt ghi tâm,
xem ra dù có trải qua vài trăm năm nữa nàng cũng chưa quên.
Lằng nhằng với y suốt thời gian qua, Nhan Đạm tự cảm thấy tính khí của bản
thân không chỉ cải thiện đôi chút, phải nói là nàng như đã thay da đổi thịt, đặc
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biệt khi trông thấy cái điệu bộ vừa giơ bộ mặt tình sâu nghĩa nặng, khóe miệng
vừa nhếch khẽ lên của y, cứ gọi là tâm tình phơi phới.
Trước đây khi còn chưa nghĩ ra điểm then chốt, nàng thường xuyên cho rằng
mình đã hiểu lầm Triệu Hoàn Khâm, hiện giờ ngẫm lại mới thấy đối phương
vẫn còn sơ hở. Trước đó nàng có hỏi y bọn họ thành thân được bao lâu rồi,
Triệu Hoàn Khâm đáp đã hai mươi năm. Nếu thật là phu thê hai mươi năm,
xuống đến âm tào địa phủ cũng không chia lìa, xem chừng sẽ không thể đến cả
thói quen tiện tay dém chăn cho vợ mình cũng không có.
Triệu Hoàn Khâm trời sinh bề ngoài vốn đã lãnh đạm, làm bộ làm tịch kiểu
này xem ra cũng không phải kẻ tốt lành. Nhưng Nhan Đạm lại cảm thấy Mang
Quỷ rất tốt, bản tính rụt rè dễ mến, sao lại cùng hội cùng thuyền với Triệu Hoàn
Khâm cơ chứ?
Vốn dĩ dựa vào bản lĩnh của nàng, nằm trong lòng bàn tay Triệu Hoàn Khâm
muốn trở mình phải gọi là khó hơn cả khó, nhưng hiện giờ y không chỉ bị
thương, Quỷ Trấn còn tăng cường lực lượng canh phòng, tình thế ngược lại đã
chuyển biến thành có lợi cho nàng.
Cứ vậy đợi đến ngày thứ năm, lúc đêm xuống, ngoài cửa phòng đột nhiên
truyền vào một tiếng động khẽ. Nhan Đạm ngồi bật dậy xuống giường, lập tức
đẩy cửa ra ngoài xem thử, chỉ thấy Triệu Hoàn Khâm mặt mày trắng bệch vịn
vào mép bồn hoa bên ngoài, thân người loạng choạng chực ngã. Một khoảng lớn
máu tươi đang thấm ra từ vạt áo trước ngực, gần như nhuộm đỏ cả bộ y phục y
khoác trên mình.
Nhan Đạm nhìn y kinh ngạc: “Tướng công, sao chàng lại ra nông nỗi này?
Chàng chảy nhiều máu thế này, là ai đã đả thương chàng? Để ta đi tìm đại
phu!”. Nàng chạy khỏi vài bước, lại quay đầu bảo: “Xem trí nhớ của ta này, đây
là Quỷ Trấn, lấy đâu ra đại phu, ta tìm các quỷ sai đại nhân tới xem sao”.
Triệu Hoàn Khâm tay vịn bồn hoa, lời gần như rít từ trong kẽ răng: “Ngươi
đóng kịch đã đủ chưa?”.
Nhan Đạm đi vòng quanh y một vòng, nhỏ nhẹ cất tiếng: “Tướng công,
chàng sao vậy? Trước đây chàng nói chuyện có bao giờ hung dữ thế này...”.
Sông có khúc, người có lúc hiếm khi mới đến lượt nàng chiếm thế thượng
phong, kiểu gì cũng phải giễu y một trận: “Chàng xem chàng, sắc mặt khó coi
như vậy, nơi này không có đại phu, thế nên ta mới định mời quỷ sai đại nhân tới
giúp, việc này thì có gì không phải?”.
Nàng vừa dứt lời thì đã nghe một chuỗi tiếng bước chân vội vàng chạy tới,
Mang Quỷ nhẹ nhàng đỡ Triệu Hoàn Khâm dậy, miệng hỏi luôn: “Tiên sinh,
người... người sao lại bị thương đến nông nỗi này?”.
Triệu Hoàn Khâm gạt tay cô bé, cởi bỏ áo choàng trên người: “Giờ không
phải lúc nói chuyện, lập tức mang chiếc áo này đốt đi, vết máu ngoài cửa ta đã
chùi rồi, lát nữa ngươi ra xem lại xem thế nào”.
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Mang Quỷ ôm chiếc áo choàng nhuộm đầy máu, trông như sắp khóc đến nơi,
đột nhiên chạy tới trước mặt Nhan Đạm quỳ thụp xuống: “Van xin cô nương,
lần này nhất định phải giúp tiên sinh!”.
Nhan Đạm tránh người sang bên, chậm rãi nhíu mày: “Ta vì cớ gì phải giúp
các ngươi? Trước đây lúc ta xin ngươi giúp ta, ngươi đến chút xíu manh mối
cũng không tiết lộ. Huống hồ, cứ cho ta có chịu giúp đi nữa thì cũng chẳng được
tí lợi lộc nào, sao ta lại làm thứ việc như vậy?”.
Triệu Hoàn Khâm tay bịt vết thương giữa ngực, ho nhẹ hai tiếng, chợt bảo
với Mang Quỷ: “Ngươi đi thu dọn các thứ cho ổn thỏa đi”. Mang Quỷ tay ôm
chiếc áo choàng nhuộm đầy máu vội vàng rời khỏi, bấy giờ y mới chậm rãi
xoay sang Nhan Đạm: “Ngươi hắn là muốn rời khỏi U Minh địa phủ. Ta có
cách”.
Nhan Đạm lạnh lùng đáp: “Ông cảm thấy ta sẽ tin ông?”.
“Bằng hữu có họa cùng chưa chắc gì có thể có phúc cùng hưởng, kẻ thù chắc
gì sẽ không có ngày ngồi chung thuyền.” Triệu Hoàn Khâm điềm tĩnh dửng
dưng, “Cho dù ngươi vạch trần ta cũng không kiếm chác được chút lợi nào, đâu
thiệt đâu hơn, tốt nhất ngươi nên tự mình ngẫm kỹ”.
Nhan Đạm nghe thấy tiếng bước chân đang từng đợt tiến gần, tình cảnh thế
này căn bản không có thời gian cho nàng từ từ nghĩ: “Được, ông nói đi ta làm
theo”.
Triệu Hoàn Khâm thân người lảo đảo bước qua mặt nàng: “Vào phòng, đóng
cửa lại, xong mang phấn trên bàn trang điểm sang”. Nhan Đạm ngẫm ngẫm,
chợt vỡ lẽ: “Ông hóa ra là muốn... Con người ông thật bẩn thỉu hết sức”.
Triệu Hoàn Khâm thương thế rất nặng, chỉ còn vừa đủ hơi sức chống đỡ, thật
sự chẳng sức lực đâu đối đáp với nàng: “Thôi đi, ngươi thế này, ta còn chưa đến
mức có ý nghĩ gì khác”.
Nhan Đạm sải bước sang biếu y một bạt tai rõ kêu, rồi buông câu nhẹ như
gió thoảng: “Lỗi đều tại ta đã có ý nghĩ gì khác với ông, ông xem, tay vừa ngứa
đã đánh sang rồi”.
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