Tác Gi+: Tr/ n Thanh Vân

VONG MỆNH THIÊN NHAI

Hồi 6

L

ộ Vân Phi thi triển hết khinh công nhằm hướng tây lao đi.

Trong nửa canh giờ, ít nhất chàng đã vượt hơn mười dặm, nhưng dọc đường
không phát hiện một nhân ảnh nào.
Trời đã sáng rõ!
Chàng vẫn nhắm phía trước không ngừng lao đi, vừa đưa mắt quan sát cố
tìm mục tiêu nào đó.
Bên đường chợt xuất hiện một xóm nhỏ, bên đường có mấy gian tiểu điếm là
nhà tranh vách đất, có lẽ chỉ thỉnh thoảng mới có khách lỡ đường trọ lại
Lộ Vân Phi chợt chậm bước dần.
Người ta không thể không ăn, cho dù gặp phải chuyện trọng đại bao nhiêu
chăng nữa. Phải ăn uống mới đủ sức hành sự.
Vì suốt đêm phải chạy không biết bao nhiêu dặm đường nên lúc này Lộ Vân
Phi đã thấy đói ngấu nghiến.
Chàng không cần lựa chọn ghé vào một tiểu điếm gần nhất.
Một tên điếm tiểu nhị chạy ra cửa đón, cất giọng đon đả: - Mời quan khách
vào.
Thì ra còn có khách nhân đến sớm hơn cả Lộ Vân Phi, một người ngồi ở góc
phòng, lưng quay ra cửa, trên bàn đặt một bình rượu và mâm thức ăn đồ nhắm
còn nguyên vẹn với hai bộ bát đũa chừng như khách còn đợi ai.
Lộ Vân Phi vừa thấy mái tóc và dáng người khách nhân bỗng sững lại.
Vị khách không phải ai khác chính là Vô Tình Lão Nhân Lam Ngọc Điền, bị
người trong giang hồ gọi là lão quái vật. Lão đang chờ ai ở tiểu điếm này? Chỉ
nghe Vô Tình Lão Nhân lẩm nhẩm: - Trà rượu nguội cả rồi mà bây giờ mới đến.
Lộ Vân Phi quay lại nhìn không thấy ai thầm nghĩ: - Chẳng lẽ lão ta nói với
mình? Vô Tình Lão Nhân vẫn ngồi yên nói: - Tiểu tử! Ngươi biết phải ngồi chờ
trước bàn rượu với đồ ăn thơm phưng phức thì thật khó chịu thế nào không? Sao
còn đứng phát ngơ ra đó nữa? Tên tiểu nhị cười nói: - Khách quan, lão nhân gia
này chờ ngài lâu lắm rồi đó. Lộ Vân Phi bước đến gần bàn. Cho dù Vô Tình
Lão Nhân chờ ai khác nhưng chàng cũng cần nói với lão ta vài câu. Vô Tình
Lão Nhân dường như sau lưng có mắt, đưa tay chỉ vào chiếc ghế đối diện nói: Ngồi xuống đi! Lộ Vân Phi ngồi xuống ghế, lúc này hai người đã đối mặt nhau.
Bấy giờ Vô Tình Lão Nhân mới cầm bình rượu rót đầy hai chén. Lộ Vân Phi
đầy nghi hoặc. Như vậy là đối phương chờ chàng thật nhưng vì sao chứ? Vô
Tình Lão Nhân ngẩng lên nhìn Lộ Vân Phi hỏi: - Tiểu tử ngươi làm sao giờ này
mới đến?
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Lộ Vân Phi không đáp nhíu mày hỏi lại: - Các hạ đợi tại hạ thật hay sao? Vô
Tình Lão Nhân cười đáp: - Chứ còn gì nữa? - Mục đích gì? Vô Tình Lão Nhân
bưng chén rượu lên: - Trước hết dùng vài chén rượu rồi sẽ bàn. Hai người cạn
chén. Lộ Vân Phi không nén nổi tò mò hỏi tiếp: - Các hạ biết chắc tại hạ sẽ qua
đây? - Đương nhiên! - Có gì chỉ giáo? Vô Tình Lão Nhân chậm rãi nói: - Nói
thật lão phu thường không sẵn tiền, lại có tính không uống rượu thì khó chịu, vì
thế cứ bày ra trước chờ ngươi đến nhờ trả giúp. Lộ Vân Phi hiểu rằng đó chỉ là
một cách nói. Nhất định đối phương có ý đồ. Tuy vậy chàng cũng trả lời: - Trả
tiền rượu chỉ là việc nhỏ. Nếu các hạ muốn thì tại hạ có thể dâng tặng Vô Tình
Lão Nhân xua tay: - Khỏi khỏi! Người ta lúc nào cũng túng thiếu thì sống làm
gì chứ? - Thôi vậy! Chúng ta uống tiếp. Vô Tình Lão Nhân cười ha hả:- Được
được! Thế mới phải chứ Hai người lại trầm mặc uống thêm mấy chén.
Còn sớm nên chưa có khách nhân nào khác vào điếm, tên tiểu nhị và trưởng
quầy ngồi nhàn tán chuyện gẫu. Lộ Vân Phi lên tiếng: - Bây giờ thì các hạ có gì
xin nói. - Ưm! Nếu tiểu tử ngươi có nhận định lão phu có điều muốn nói thì lão
phu chẳng nên giữ lại trong lòng nữa, vì lão phu muốn cứu cái tiểu mệnh của
ngươi nên ngồi chờ ở xó này. Lộ Vân Phi nhíu mày hỏi: - Cứu mạng tại hạ? Vô
Tình Lão Nhân gật đầu: - Chứ còn gì nữa? Nghĩ đến thân phận của ngươi và
quy củ của Đường gia lão điếm, ngươi đã tới thượng môn bán mạng, thế mà nay
để mất tiêu. Nếu không tìm được về. Chẳng lẽ tiểu tử ngươi còn sống được hay
sao? Lộ Vân Phi mở to mắt, trong lòng bỗng trở nên khẩn trương. Chàng biết rõ
đối phương có quan hệ mật thiết, nếu không nói là người của Bàn Long Sơn
Trang, nay lão nói vậy có ý gì? - Đừng quanh co nữa! Các hạ có điều gì xin cứ
nói thẳng ra. Vô Tình lão nhân vẫn điềm nhiên ăn uống thêm một lúc nữa rồi
bỗng thấp giọng: - Ngươi muốn tìm nhân tiêu về đúng không? - Phải! - Thế thì
hắn ở trong ngôi miếu cổ ở cuối thôn bên kia. Lộ Vân Phi thấy lòng chấn động,
buột miệng hỏi: - Trong cổ miếu? Vô Tình Lão Nhân gật đầu: - Không sai!
Nhưng ngươi muốn mang người đi tất phải chuẩn bị trả giá. - Trả giá thế nào?
Lão quái vật này thuộc phe của Bàn Long Sơn Trang, nhưng lại tiết lộ việc
này cho chàng với ý đồ gì? - Dốc tận lực đánh bại Võ Lâm Công Tử. Lộ Vân
Phi đứng bật dậy, tay ghì chặt mép bàn hỏi: - Đánh bại Võ Lâm Công Tử? Vô
Tình Lão Nhân khoát tay nói: - Đừng vội! Người thì đang ở trong tay Võ Lâm
Công Tử. Hắn giấu trong cổ miếu nhưng việc này chỉ có lão phu biết thôi.
Ngươi muốn đoạt lại nhân tiêu đương nhiên trước hết cần đánh bại hắn. Nếu
hắn không bại thì ngươi ngã. Đó là cái giá phải trả. Lộ Vân Phi chăm chú nhìn
Vô Tình Lão Nhân, lòng đầy nghi vấn. Vì sao lão ta không báo điều này cho cha
con Tào trang chủ biết? Nhân tiêu đã rơi vào tay Võ Lâm Công Tử, muốn đoạt
quả thật phải trả giá. Nhưng vì sao Tào nhị tiểu thư không xuất hiện? Cô ta và
Võ Lâm Công Tử có mối thâm tình nên việc thương lượng không đến nỗi khó
khăn. Ngoài ra trang chủ Bàn Long Sơn Trang Tào Thế Vũ đã thân xuất mã,
chẳng lẽ lão ta không đối phóø được với Võ Lâm Công Tử? Đột nhiên chàng
tỉnh ngộ cười nói: - Các hạ quả nhiên trí tuệ hơn người. Vô Tình Lão Nhân
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nhướng mày hỏi: - Ngươi nói vậy có ý gì? Lộ Vân Phi cười nhạt đáp: - Các hạ
tiết lộ cho tại hạ biết tin tức đó, mục đích là xua sói cắn hổ, khiến tại hạ liều
mạng đấu với Võ Lâm Công Tử. Kết quả, nếu tại hạ thắng, Bàn Long Sơn
Trang sẽ đoạt lại nhân tiêu từ tay tại hạ, lúc đó sẽ không làm mất hòa khí với Võ
Lâm Công Tử. Ít nhất, cho dù ai đắc
thủ thì cũng gần như lưỡng bại câu thương, bấy giờ Bàn Long Sơn Trang
muốn đoạt lại nhân tiêu có khác gì thò tay vào túi lấy đồ vật? Đó chẳng phải
ngư ông đắc lợi? Vô Tình Lão Nhân lắc đầu hỏi: - Tiểu tử ngươi lý sự xong rồi
chứ? - Chẳng lẽ tại hạ lập luận không đúng? - Nghe thì có lý đấy nhưng thừa. Thế. Vô Tình Lão Nhân ngắt lời: - Sự việc vốn đơn giản, nhưng ngươi làm cho
nó trở nên phức tạp. - Vậy tại hạ xin hỏi, vì sao các hạ không báo tin tức này
cho Bàn Long Sơn Trang? Vô Tình Lão Nhân không trả lời mà hỏi lại: - Ngươi
không dám động đến Võ Lâm Công Tử? - Không phải thế. - Vậy ngươi còn nói
nhảm nhí chuyện gì chứ? - Tại hạ chỉ lấy sự luận sự thôi. Vô Tình Lão Nhân thở
dài: - Tin hay không tùy ngươi vậy! Lão phu thật tình muốn cứu mạng ngươi …
- Các hạ muốn cứu tại hạ, tất phải có lý do gì chứ? Vô Tình Lão Nhân lắc đầu: Lão phu chỉ nhất thời cao hứng thôi, biết đâu chờ thêm chút nữa lại thay đổi ý
định … Lộ Vân Phi nhìn ra ngoài điếm, chợt hạ quyết tâm nói: - Tại hạ ân oán
phân minh. Có ân tất báo, có oán cũng nhất định sẽ đòi …
Vô Tình Lão Nhân ngắt lời: - À! Lão phu xưa nay làm ơn không mong ai
báo đáp. Lộ Vân Phi không để ý, tiếp giọng: - Có những trường hợp người ta
biết rõ cạm bẫy nhưng vẫn phải lao vào … - Chẳng ai bắt buộc ngươi cả! Tiểu
tử ngươi có thể cao chạy xa bay. Lão phu biết chắc rằng người của Đường gia
lão điếm chẳng tìm ngươi đâu. - Tại hạ là người bán mạng. Dám bán tất cũng
dám mua. Các hạ cứ thong thả ở đây uống rượu, tại hạ xin thất lễ đi trước. Hy
vọng sau này gặp lại chúng ta sẽ vui vẽ nâng ly chứ không phải rút kiếm. Nói
xong đặt một nén bạc lên bàn, sửa sang lại y phục rồi bước ra khỏi tiểu điếm.
Vô Tình Lão Nhân nhìn theo Lộ Vân Phi lẩm bẩm: - Người thuộc dạng nóng
nảy nhưng cũng khá tinh minh. Hy vọng sớm làm rõ hành động bán mạng của
tiểu tử này … o O o Cuối thôn bên cạnh tiếp giáp với khu rừng rậm, ngôi miếu
cổ cách bìa rừng chỉ mười mấy trượng. Trên miếu chỉ đề bốn chữ Oai linh hiển
hách mà không biết bên trong thờ vị thần nào.
Trước sân miếu lá rụng thành một lớp dày, tường viện đổ nát, lối vào miếu
cỏ dại phủ kín cao đến tận đầu gối, cảnh tượng trông thật hoang phế thê lương.
Chỉ thoáng nhìn qua cũng biết nơi đây đã lâu ít người hương hỏa, từ miếu cũng
phải bỏ đi tìm miếu khác để sinh sống. Lộ Vân Phi thận trọng tiến vào miếu.
Miếu gồm chính điện và đông tây phòng quay mặt vào nhau tạo thành tam hợp
viện. Cả khu miếu vắng lặng không nghe một âm thanh nào. Lộ Vân Phi tiếp
cận vào gian chính điện mới biết trong miếu thờ Vương Linh Quan. Chính điện
có hai cửa ngách thông ra hậu viện. Lộ Vân Phi theo cửa bên tả tiến sâu vào.
Phía sau còn một dãy nhà thấp, không đến nỗi tiêu điều đổ nát như hai dãy
phòng tiền điện, có lẽ đây là nơi trước đây miếu từ đã dùng làm chỗ ở. Vẫn
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không nghe thấy âm thanh nào. Lộ Vân Phi còn đang tần ngần thì chợt nghe có
một thứ âm thanh rất quái dị từ dãy nhà thấp vẳng ra, lập tức tinh thần phấn
chấn lên, tuy vậy vẫn hết sức đề phòng. Bởi vì tình huống thế nào còn chưa xác
định rõ, hơn nữa chàng từng giả thiết đây là cạm bẫy của đối phương, nên sau
khi trấn định lại, chàng thận trọng hướng về phía âm thanh vừa phát ra, men
theo góc điện lợi dụng mấy khóm trúc chướng khuất tiếp cận dãy nhà thấp.
Dãy nhà gồm ba phòng, một gian giữa và hai chái, trong đó một chái được
dùng làm bếp, còn chái kia để các thứ tạp vật, nhưng có lẽ đã rất lâu vắng sự
dọn dẹp của con người Vừa nhìn ra cửa sổ vào phòng giữa, Lộ Vân Phi chợt
sững người lại, suýt nữa kêu lên. Giữa phòng, trên tấm phảm gỗ dùng làm
giừơng có một nữ nhân nằm lăn lộn, tay chân bị trói chặt vào tấm phản, miệng
rên rỉ không thành tiếng. Không thấy Võ Lâm Công Tử đâu, chỉ có một nữ nhân
bị trói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vô Tình Lão Nhân đã bày trò quỷ gì đây?
Lộ Vân Phi đến gần cửa sổ định thần nhìn kỹ, xác định rõ nữ nhân bị trói chính
là nhị tiểu thư của Bàn Long Sơn Trang Tào Xuân Cẩm. Miệng cô ta bị nhét
bằng một miếng khăn, chẳng trách nào cô ta phát ra một thứ âm thanh quái dị
đến thế. - Khò! Khò! Tào Xuân Cẩm vừa rên rỉ, vừa không ngừng lăn lộn. Ai đã
trói cô ta ở đây? Vô Tình Lão Nhân đã nói Võ Lâm Công Tử đem giấu Điền
Vĩnh Ân trong cổ miếu để bức cung, làm sao lại hóa ra Tào Xuân Cẩm bị trói?
Nhưng có một điều kỳ quặc là bằng thân thủ Tào Xuân Cẩm sao không tự giải
thoát được mấy sợi dây mảnh mai đó? Rõ ràng đây là một cạm bẫy không còn
nghi ngờ gì. Nên hành động thế nào?
Mạo hiểm xông vào cạm bẫy giải thoát cho Tào Xuân Cẩm để truy vấn cô
ta? Đột nhiên … - Tên họ Lộ! Kể ra ngươi biết tin cũng nhanh nhạy đấy, tiếc
rằng đến chậm một bước. Sau lưng chàng có tiếng nói lạnh như băng. Lộ Vân
Phi chấn động trong lòng khi nhận ra âm thanh của Võ Lâm Công Tử. Tuy vậy
chàng không quay lại, cố sức giữ trấn tĩnh, chuẩn bị đối phó những tình huống
bấy ngờ nhất. Chàng cất giọng bình thản: - Sao lại nói chậm một bước? Võ Lâm
Công Tử nói: - Kẻ mà ngươi định tìm trốn mất rồi. Lộ Vân Phi quay ngoắt lại: Trốn mất rồi? Bấy giờ chàng mới thấy Võ Lâm Công Tử đang đứng giữa đám
cỏ ngập đến đầu gối mình, mặt hắn đỏ bừng chừng như vừa đánh nhau. Võ Lâm
Công Tử hậm hực nói: - Đối phó với con rắn độc đó không phải dễ. Lộ Vân Phi
ngạc nhiên hỏi: - Rắn độc ư? Chàng không hiểu vì sao đối phương gọi Điền
Vĩnh Aân là rắn độc, lại càng không hiểu vì sao hắn trói Tào Xuân Cẩm vào tấm
phản? Võ Lâm Công Tử chợt hỏi: - Ngươi nhận thấy bây giờ là lúc thích hợp
chưa?
Lộ Vân Phi lúc này chỉ chú trọng đến Điền Vĩnh Ân nên quên mất cuộc ước
hẹn giữa hai người hỏi: - Ngươi định nói... - Chúng ta giải quyết dứt điểm
chuyện hôm trước để khỏi áy náy trong long. Lộ Vân Phi sực nhớ ra: - À!
Chuyện đó … đương nhiên được. Nhưng lòng lại nghĩ thầm: - Chỉ cần đánh
thắng ngươi thì lo gì ngươi không giao Điền Vĩnh Ân ra? Võ Lâm Công Tử lại
hỏi: - Phương thức thế nào? - Các hạ cứ nêu điều kiện tại hạ sẽ đáp ứng. Ánh
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mắt Võ Lâm Công Tử lóe lên, hắn gật đầu nói: - Rất khí khái! Quả không hổ
danh Kim Bài Sát Thủ! Thế là tốt! Ngươi tuy là kẻ bán mạng, nhưng giữa chúng
ta không có thâm cừu đại hận gì, chỉ là tranh chấp nhau một tiếng… bây giờ ta
đề nghị chỉ lấy hạn định trong ba kiếm để phân định thắng thua. Người thắng có
thể đề xuất bất cứ điều kiện nào, đối phương không được cự tuyệt thế nào? - Cái
đó... Lộ Vân Phi chợt nghĩ nhanh: - Chẳng lẽ đây là một phần trong âm mưu của
đối phương do Vô Tình Lão Nhân khởi xướng? Võ Lâm Công Tử đề ra điều
kiện chính mình cũng đang muốn, tất hắn dựa vào ưu thế nào đó, nhưng ưu thế
nào? Do hắn tự tin có công lực cao hay có âm mưu nào khác? Dù sao điều kiện
này hết sức hợp lý đối với mình. Nếu thắng, chẳng lo gì hắn không giao ra Điền
Vĩnh Ân?
Thấy chàng ngập ngừng, Võ Lâm Công Tử liền hỏi: - Thế nào? Ngươi không
dám ư? - Các hạ khéo đùa! - Vậy là ngươi chấp nhận? - Đương nhiên! - Tốt
lắm! Quân tử nhất ngôn. Bổn nhân tin rằng ngươi không đến nỗi thất tín. Chuẩn
bị đi! Lộ Vân Phi bước lên mấy bước, đến đúng cự ly giao thủ thì đứng lại.
Soạt! Soạt! Hai thanh kiếm đồng thời được rút ra, song phương lập tức triển
khai thủ thế. Mặt trời đã lên cao chiếu xuống miếu viện làm hai thanh kiếm sáng
lóa rợp mắt. Lộ Vân Phi không nghĩ ngợi gì nữa, ngưng thần nhất chí, người và
kiếm hợp làm một chỉ có quyết tâm duy nhất là phải thắng, bởi nếu bại tất
không còn mạng. Nhân tiêu không đoạt lại được chàng không còn cách nào
không theo lời thề mà tự quyết để khỏi phá vỡ quy cũ của Đường gia lão điếm.
Trong miếu viện hết sức tĩnh lặng và đầy căng thẳng. Cao thủ quá chiêu, chỉ cần
xuất thủ là biết ngay kết quả, không cần phải qua trăm chiêu nghìn chiêu, ai
thắng ai thua thậm chí chỉ bằng một chiêu là phân định, không chờ phải có một
trong hai người trúng thương gục xuống.
Đặc biệt trong trường hợp song phương đều hừng hực quyết tâm dốc tận
công lực và toàn tâm toàn ý cho một chiêu đấu. Bởi thế ai cũng xác định đối
phương sẽ xuất công thế quyết liệt nhất và không hề có sự sơ xuất nào, thắng
hay bại chỉ tùy thuộc vào bản lĩnh võ học. Song phương gằm gằm nhìn nhau,
ngưng thần giới bị và vận hết công lực vào tay kiếm. Sự căng thẳng lên tới đỉnh
điểm. Phải một tuần trà đối thị như thế nhưng chưa ai dám xuất thủ trước, trán
cả hai đều lấm tấm mồ hôi. Lúc này chỉ cần phân tâm khoảnh khắc là phải trả
giá bằng tính mạng của mình, bởi thế ai cũng chờ thời cơ xuất thủ thích hợp
nhất. Chỉ vội một giây lát hoặc chậm một chớp mắt cũng đủ dẫn đến thảm bại
Bởi vì cảø hai đều là cao thủ đỉnh cao trên võ lâm, đều biết đối phương không
thể xem thường. Người có tâm cao khí ngạo thường ít nhẫn nại, đó là điều đại
kỵ trong những cuộc đấu căng thẳng như thế này. Nhân ảnh lay động, Võ Lâm
Công Tử hét to một tiếng rồi xuất kiếm công vào trước. Ánh kiếm lóe lên, Lộ
Vân Phi lập tức xuất chiêu phản công, gần như đồng thời không phân biệt được
trước sau. Một người trước lúc xuất thủ tất phải lộ ra dấu hiệu, tuy rất khó nhận
ra, có khi chỉ là ánh mắt hơi khác, nhưng trước mặt cao thủ thì lại biểu lộ rất rõ,
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vì thế mới nói Lộ Vân Phi xuất thủ gần như đồng thời với Võ Lâm Công Tử.
Hai
thanh kiếm tiếp nhau tạo thành một chuỗi âm thanh vang rền như sấm, nếu
nghe kỳ thì có thể nhận ra từng tiếng riêng biệt, ít nhất là hai mươi kiếm chạm
vào nhau. Chỉ phút chốc hai đối thủ cùng lùi lại. Võ Lâm Công Tử mặt biến sắc,
mắt thất thần như vừa trông thấy quái vật nào vô cùng đáng sợ, ngực áo bị
thủng ba lỗ nhỏ nhưng hoàn toàn không có vết máu. Hồi lâu mới nghiến răng
nói: - Ta thua rồi! Võ Lâm Công Tử là kẻ kiêu ngạo, mục hạ vô nhân, nhưng
vẫn giữ được phong độ võ sỹ. Lộ Vân Phi thầm thán phục phong độ đó. Một kẻ
càng kiêu ngạo càng ít khi chịu thừa nhận mình thất bại, nhưng Võ Lâm Công
Tử không thuộc hạng người này kiêu ngạo nhưng thẳng thắn. Chàng nhẹ giọng
nói: - Tại hạ gặp may. Võ Lâm Công Tử rầu rĩ nói: - Câu đó càng làm bổn nhân
thấy nhục nhã. Lộ Vân Phi lắc đầu: - Thật tình tại hạ tin tưởng sâu sắc rằng
kiếm thuật của các hạ đã đạt đến tuyệt đỉnh. Nếu không tin cứ đấu tiếp, thắng
thua sẽ rất khó đoán định trước. - Lộ Vân Phi! Bổn nhân chẳng phải là kẽ không
biết tiến thoái. Lộ Vân Phi gật đầu: - Điều này tại hạ biết rõ. - Một năm sau bổn
nhân sẽ lại tìm ngươi. - Nếu lúc đó tại hạ còn sống thì nhất định sẽ hầu giáo. Bây giờ ngươi nêu điều kiện đi.
Lộ Vân Phi nói ngay không cần quanh co: - Xin giao ra Điền Vĩnh Ân. Võ
Lâm Công Tử lùi lại hai bước lắc đầu nói: - Bổn nhân không thể giao được.
Hình như rất khó khăn y mới nói ra nổi câu đó. Lộ Vân Phi biến sắc hỏi: - Tại
sao? Võ Lâm Công Tử thở dài đáp: - Tên độc xà đó trốn mất rồi! Hắn vừa độc
lại vừa giảo hoạt, bổn nhân còn chưa biết đến khi nào mới tóm được hắn đây.
Lộ Vân Phi mở to mắt hỏi: - Có thật hắn đã trốn thoát khỏi tay ngươi không?
Võ Lâm Công Tử phát khùng nói: - Lộ Vân Phi! Lỗ Nguyên Khánh này không
bao giờ nói dối cả. Nếu ngươi muốn lấy đầu ta ngay bây giờ, bổn nhân cũng
không do dự đâu. Cuộc đấu hôm nay đối với Võ Lâm Công Tử vì coi trọng
thanh danh. Những kẻ hiếu danh coi uy danh của mình cũng như sinh mệnh, bởi
thế Lộ Vân Phi tin lời đối phương. Võ Lâm Công Tử lại nói: - Ngươi có thể đổi
một điều kiện khác. - Tại hạ không muốn thay đổi điều kiện, chỉ muốn bổ sung
thêm một chút. Bất luận lúc nào, nếu các hạ bắt được Điền Vĩnh Ân thì không
được đã thương hoặc giết hắn, lập tức giao lại cho Đường gia lão điếm. Nếu tại
hạ tìm được hắn thì điều kiện này sẽ được xóa bỏ thế nào? Võ Lâm Công Tử gật
đầu: - Bổn nhân sẽ dốc tận lực tìm hắn để thực hiện điều kiện.
Rồi buồn bã thêm: - Thật tình nếu chúng ta đổi vai trò tức thắng được ngươi,
bổn nhân cũng chỉ nêu điều kiện đó. Lộ Vân Phi ngẫm nghĩ một lát rồi chợt hỏi:
- Hắn trốn đi thế nào? Võ Lâm Công Tử đáp: - Hắn bị người của Bàn Long Sơn
Trang vây bắt. Bổn nhân may gặp hắn chạy trong rừng trước miếu liền điểm ngả
khống chế huyệt đạo rồi đem vào miếu này để lấy khẩu cung. Sau đó người của
Bàn Long Sơn Trang tìm đến, bổn nhân ra ngoài xem xét tình hình, không ngờ
hắn tự giải khai được huyệt đạo trốn mất. Bổn nhân tìm khắp nơi nhưng không
biết hắn đi hướng nào đành chịu quay về. Lộ Vân Phi hỏi: - Có khả năng hắn lại
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rơi vào tay người của Bàn Long Sơn Trang không? Võ Lâm Công Tử lắc đầu
khẳng định: - Không! Mới rồi bổn nhân còn thấy chúng tăng cường lực lượng
tìm kiếm. Lộ Vân Phi quay nhìn vào dãy hậu phòng định hỏi đối phương vì sao
lại trói nhị tiểu thư nhưng thấy việc đó bất tiện nên không hỏi nữa. Nếu Điền
Vĩnh Ân rơi vào tay Bàn Long Sơn Trang thì Tào Xuân Cẩm có thể trở thành
con bài hiệu dụng. Võ Lâm Công Tử hỏi: - Còn gì nữa không? - Không. - Vậy
thì bổn nhân đi đây! Không lâu nữa sẽ gặp lại. - Nói xong hướng ra cửa miếu
phóng đi. Lộ Vân Phi lòng đầy nghi hoặc.
Võ Lâm Công Tử có thể không nhắc gì đến Tào Xuân Cẩm nhưng tại sao bỏ
đi mà quên phứt cô ta thế? Chẳng lẽ vì thua tức quá mà quên khuấy đi. Hay Vô
Tình lão nhân chỉ cho mình đến đây để lợi dụng mình cứu Tào nhị tiểu thư?
Nước cờ đó kể ra cũng tuyệt dịu, làm Bàn Long Sơn Trang tránh phải đối đầu
với Võ Lâm Công Tử. Chàng do dự một lúc rồi quay lại dãi phòng thấp sau
miếu điện. Tào Xuân Cẩm hình như đã kiệt sức, mắt nhắm lấy không lăn lộn
nữa. Lộ Vân Phi đến sát bên cất tiếng: - Tào cô nương! Tào Xuân Cẩm liền mở
mắt. Trông thấy Lộ Vân Phi, mắt lộ vẻ vui mừng nhưng vẫn rít lên khình khịch
không nghe được gì. Lộ Vân Phi cúi xuống lấy chiếc khăn nhét trong miệng Tào
Xuân Cẩm ra. Cô ta thở phập phồng một lúc, mắt không rời Lộ Vân Phi hỏi: Sao huynh không cởi trói cho tôi? Lộ Vân Phi chậm rãi nói: - Trước hết tại hạ
muốn hỏi cô nương vài câu. - Huynh trước hết cởi trói cho tôi rồi nói được
không? - Tào cô nương, chỉ có mấy sợi thừng nhỏ này mà không thoát được ư?
- Tôi bị phong bế công lực! Lộ Vân Phi thừa cơ hỏi: - Ai đã làm chuyện đó?
Tào Xuân Cẩm nghiến răng giận dữ đáp: - Điền Vĩnh Ân! Lộ Vân Phi sững sốt
không ngờ Điền Vĩnh Ân là người đã khống chế nữ nhân này mà không phải Võ
Lâm Công Tử. Hắn đã tẩu thoát, tất sẽ trở về Đường gia lão điếm. Tào Xuân
Cẩm phát nộ kêu lên: - Ngươi có chịu giải thoát cho ta không?
Lộ Vân Phi thủng thẳng đáp: - Đương nhiên! - Vậy còn chần chờ gì nữa? Lộ
Vân Phi vẫn trầm tĩnh hỏi: - Điền Vĩnh Ân đâu? Tào Xuân Cẩm giận dữ la to: Trước hết cởi trói cho ta đã. Lộ Vân Phi đành phải xuất chỉ điểm đứt bốn sợi
dây trói. Tào Xuân Cẩm duỗi chân tay rồi ngồi dậy, đột nhiên sống áo tuột cả
xuống. Thì ra y phục chỉ được khoát hờ lên mình cô ta. Lộ Vân Phi đỏ bừng mặt
quay đi còn hỏi: - Có phải Điền Vĩnh Ân đã làm...việc đó không? Tào Xuân
Cẩm nghiến răng nói: - Ta sẽ lột da hắn! Còn thêm: - Ngươi đừng quay mặt lại.
Lộ Vân Phi thầm nghĩ: - Điền Vĩnh Ân đã trên 50 tuổi còn giở trò ti tiện đó với
một thiếu nữ, thật đáng chết! Tào Xuân Cẩm mặc lại y phục xong nói: - Chàng
có thể quay lại được rồi Lộ Vân Phi từ từ quay lại hỏi: - Tào cô nương, sự tình
thế nào? Tào Xuân Cẩm mặt đỏ bừng vì tức giận, hiện đầy sát cơ, nghiến răng
đáp: - Tôi vừa chạy đến miếu từ xa thấy có người ở trong miếu đi ra chạy vào
rừng, lát sau Võ Lâm Công Tử đuổi theo. Tôi biết ngay người đi trước là Điền
Vĩnh Ân, xung quanh đây toàn là người của bổn trang. Tôi đang định phát tín
hiệu bao vây thì chợt thấy Điền Vĩnh Ân từ một hướng khác tiềm nhập vào
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miếu. Tôi liền truy theo nhưng không tìm thấy hắn đâu cả, không ngờ hắn núp
dưới gầm giường trong phòng này xuất hiện bất ngờ tập kích tôi.
Lộ Vân Phi ngập ngừng hỏi: - Hắn đã phạm đến cô nương chưa? Tào Xuân
Cẩm đỏ mặt đáp: - Chưa! Thiếp xưa nay vẫn thanh bạch mà! Thế nhưng,không
biết trong lúc trói hắn có làm chuyện gì không vì thiếp đã ngất đi! Lộ Vân Phi
hỏi: - Hắn khống chế cô nương với mục đích gì? Tào Xuân Cẩm lắc đầu: Thiếp không biết hắn có ý đồ gì. Hắn mới trốn ở đây, hình như nghe bên ngoài
có động nên vừa chuồn mất. Lộ Vân Phi chợt hiểu ra lúc Võ Lâm Công Tử quay
về thì Điền Vĩnh Ân vừa trở lại, không chừng khi chàng vừa mới trông thấy Tào
Xuân Cẩm bị trói thì hắn vẫn còn trốn trong phòng, chờ hai người động thủ hắm
mới lại trốn đi … Nghĩ vậy giậm chân kêu lên: - Sao cô nương không chịu nói
ngay lúc tại hạ mới vào? Tào Xuân Cẩm phản kháng: - Chàng bảo tôi nói gì
chứ? Lộ Vân Phi thấy mình quá phấn khích cười hối lỗi: - Xin thứ lỗi tại hạ đã
quá lời. Tào cô nương có thể tự hành động được rồi chứ? Tào Xuân Cẩm chớp
chớp mắt nói: - Công lực đã bị phong bế chàng có thể giải trừ cho thiếp được
không? Lộ Vân Phi ngập ngừng: - Không chắc lắm mỗi người có một thủ pháp
độc môn chế huyệt riêng … Tào Xuân Cẩm vén gọn món tóc xõa xuống nói: Chàng cứ thử xem! Biết đâu giải được cũng nên. Thiếp nhớ hình như hắn đã
điểm vào đây. Nói rồi phanh ngực áo ra chỉ vào mảng vú trắng nõn bên trái. Lộ
Vân Phi đỏ bừng mặt.
Chàng nhớ lại lần cùng cô ta uống rượu ở lâu Chính Dương Xuân và lời
bóng gió của Võ Lâm Công Tử ám chỉ tính phóng đãng của cô ta liền nói: - Tào
cô nương vừa nói rằng quanh đây có rất nhiều người của quý trang … Tào Xuân
Cẩm đậy lại ngực áo mở to mắt hỏi: - Thế nào chàng không muốn giải huyệt
cho thiếp ư? - Không phải thế chỉ là... - Chỉ là thế nào? - Tại hạ thấy không tiện
… Tào Xuân Cẩm cười khanh khách một tràng nói: - Có gì mà không tiện chứ?
Một nam tử hán trên giang hồ mà cũng nói thế mà nghe được à? Hơn nữa thiếp
nguyện ý, vậy thì có gì là không tiện? Lộ Vân Phi kiên quyết đáp: - Tào cô
nương tại hạ phải lập tức truy đuổi theo Điền Vĩnh Ân. Tào Xuân Cẩm mặt biến
sắc run giọng hỏi: - Thế nào? Chàng nhất định bỏ mặt một cô nương mất vỏ
công ở lại một mình trong hoang miếu này sao? - Tào cô nương, tại hạ hiểu rõ
trong khu vực này không ai dám phạm vào một sợ lông chân của cô nương đâu,
chỉ cần cô nương kêu to một tiếng là có người của quý trang xuất hiện ngay.
Cáo từ. Tào Xuân Cẩm tức tối: - Ngươi thật là... Lộ Vân Phi ôm quyền chào rồi
đi ngay khỏi phòng. Tào Xuân Cẩm cũng bước theo ra cửa đưa mắt nhìn bóng
Lộ Vân Phi xa khuất, tức đến phát khóc, nghiến răng nói: - Lộ Vân Phi! Ngươi
thật là thứ vô
tình! Chẳng hiểu gì chuyện ái ân! Hừ Tào Xuân Cẩm ta muốn có thứ gì là
quyết đoạt bằng được thứ đó. o O o Lộ Vân Phi trở lại tiểu trấn tối qua, nhưng
chàng tìm vào một khách điếm khác. Chàng bắt chước Xuyên Thành Thử Tam
Lang dùng ghạch vẽ ở tường ngoài điếm môn một đầu khỉ để làm ám hiệu. Lộ
Vân Phi rất quan tâm đến thương thế của Đinh Triệu Hùng nhưng không thể trở
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về Đường gia lão điếm được vì lý do chưa tìm được Điền Vĩnh Ân, chẳng còn
mặt mũi nào gặp lại Đường đại lão lão và Đường đại tiểu thư. Chàng tin chắc
sớm muộn Tam Lang cũng sẽ tìm mình. Lộ Vân Phi đoán hiện tại Điền Vĩnh Ân
bị Bàn Long Sơn Trang xuất hết nhân mã truy bắt, nhất định sẽ quay về Đường
gia lão điếm cầu được bảo vệ. Đường đại tiểu thư đã nhận lời bảo hộ nhân tiêu
đầu tiên cho hắn, theo nguyên tắc thì không những có trách nhiệm bảo đảm an
toàn cho nhân tiêu mà phải đưa hắn tới tận quan ngoại mới hoàn thành cuộc
mua bán. Một mình ngồi không, trong lòng lại đầy sầu muộn, Lộ Vân Phi bảo
tên điếm tiểu nhị mang mâm rượu vào phòng độc ẩm. Hình như chàng thấy
rượu hôm nay đắng chát hơn. Đương nhiên rượu dù ngon hay dở cốt cũng để
say người thôi, cái chính là tâm tư chàng u uẩn nặng nề khác trước.
Không phải Lộ Vân Phi uống rượu giải sầu. Bởi chưng trong lòng chàng lúc
này không đến nỗi buồn mà chỉ là lo lắng bất an pha lẫn niềm hối hận. Đột
nhiên cùng bằng hữu từ nam lên bắc, đến Đường gia lão điếm bán mạng, lại
không ngờ làm hại đến thân mình và cả Đường gia nữa. Chàng vừa uống vừa
nghĩ ngợi miên man. Đột nhiên vang lên thanh âm khá quen thuộc đâu trước sân
khách điếm: - Ở phòng nào? Tiếng tiểu nhị trả lời: - Bẩm khách quan, ở thượng
phòng cuối cùng dãy bên tả kia! Lộ Vân Phi chợt động tâm, tên tiểu nhị chỉ
đúng gian phòng của chàng. Chốc lát tiếng bước chân dừng ngay trước cửa.
Người bên ngoài gõ cửa ba tiếng. Lộ Vân Phi ngước lên nói: - Mời vào! Cửa
không chốt đâu! Cửa mở người bước vào phòng là tổng quản Phạm Giang. Lộ
Vân Phi đứng lên nhíu mày hỏi: - Đại tổng quản làm sao tìm tới được đây?
Phạm Giang cười đáp: - Đương nhiên có người chỉ dẫn. Lộ Vân Phi chỉ tay vào
chiếc ghế trống đối diện: - Xin mời đại tổng quản ngồi dùng tạm vài chén!
Phạm Giang từ chối: - Không ta còn phải quay về lo sự vụ trong điếm. Lộ Vân
Phi sốt ruột hỏi: - Vị bái đệ Đinh Triệu Hùng của tôi thương thế ra sao?
- Còn đang tĩnh dưỡng. Lộ lão đệ yên tâm. Lão phu nhân tự lo liệu việc này,
sẽ không có gì đáng ngại đâu. Giai đoạn nguy kịch đã qua. - Đại tổng quản tới
đây có gì chỉ giáo? Phạm Giang đáp: - Lộ lão đệ, ăn uống đi xong sẽ khởi tiêu!
Lộ Vân Phi trố mắt hỏi: - Khởi tiêu? - Không sai! Đường gia lão điếm trọng
nhất chữ tín, tuyệt đối không thoái tiêu. Lộ Vân Phi ngập ngừng nói: - Thế nào?
Điền Vĩnh Ân … Đại tổng quản Phạm Giang ngắt lời: - Hắn chỉ còn biết quay
lại điếm chúng ta chứ đi đâu được nữa? - Bây giờ hắn đâu? - Lão đệ chỉ ra khỏi
điếm môn là có thể nhận tiêu lên đường ngay được. Lộ Vân Phi hết sức kích
động, cắn chặt răng hồi lâu mới hỏi: - Đại tiểu thư vẫn tín nhiệm tiểu đệ ư? - Lộ
lão đệ khéo đùa! Ngươi đã thành người Đường gia lão điếm, nói gì tín nhiệm
hay không tín nhiệm? Thật tình chuyện phiền phức như thế trước đây chưa từng
xảy ra. Không phải sai do lão đệ bởi thế hãy quên chuyện đó đi, đừng băn khoăn
nữa. Vấn đề bây giờ là làm thế nào để tiếp tục thực hiện chuyến tiêu một cách
bình an. Lộ Vân Phi đưa mắt nhìn ra cửa không nói gì, trên mặt lộ rõ sự cương
nghị, trong lòng tự thề rằng nếu gặp kẻ nào rắp tăm ngăn trở sẽ không ngần ngại
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đại khai sát giới tuyệt đối bảo vệ an toàn nhân tiêu. Lần này còn thất bại nữa thì
chẳng còn mặt mũi nào sống gặp người đời.
Phạm Giang hỏi: - Lộ Lão đệ tính thế nào? Lộ Vân Phi trả lời kiên quyết: Trả tiền trọ, lập tức khởi hành. - Tiền trọ lão phu trả rồi. - Tốt lắm! Chúng ta đi
thôi.
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