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Nhưng chỉ nghe “Hự” một tiếng, gã võ sĩ thân hình khựng lại lảo đảo muốn
ngã, rõ ràng hắn vừa trúng ám khí phun ra từ trong mồm của Âu Thiếu Bạch.
Chỉ thấy vai phải hắn trễ xuống, chứng tỏ hắn bị thương ở vai, nhưng xem
chừng thương thế không nặng lắm.
Âu Thiếu Bạch rít lên: - Ngươi… ngươi dám xuất thủ với Bổn hương chủ ư?
Tên Hồng Hoa võ sĩ nghiến răng thét lên: - Họ Âu kia, ngươi là địch nhân
của bổn Cung…
- Hắc! Ngươi định làm gì bổn hương chủ chứ?
- Áp giải ngươi hồi Cung chờ Cung chủ phát lạc.
“Hắc hắc…” Âu Thiếu Bạch tuy nhăn mặt nhưng vẫn cất tiếng cười lạnh
lùng nói: - Ngươi chưa rời khỏi đây được nửa dặm tất có người lấy mạng ngươi
ngay!
Tên Hồng Hoa võ sĩ nghiến răng ken két thét lên: - Được, nếu thế thì ta
mang đầu ngươi về vậy!
- Dù thế nào thì ngươi cũng không rời đây được nửa dặm…
Lão ta chưa nói hết câu, đột nhiên một bóng người như u linh quỷ sứ xuất
hiện chẳng hề gây tiếng động nhỏ dù là tiếng áo lướt gió, bóng người đến ngay
sau lưng tên võ sĩ kiếm xuất lẫn vỏ điểm thẳng vào yếu huyệt lưng hắn…
“Hự”
Tên võ sĩ rên lên một tiếng, thân hình đổ xuống đất.
Hắn tuyệt khí chết tốt mà còn chưa hay biết nguyên do tại sao.
Âu Thiếu Bạch đương nhiên đã nhận thấy người này xuất hiện vì lão ta đứng
đối diện với tên Hồng Hoa võ sĩ.
Bấy giờ có thể nhìn rõ người này thân vận kình trang, đầu đội nón trúc rộng
vành che kín nửa mặt.
- Ngươi… là ngươi…
Đúng, không nói cũng biết người vừa xuất hiện chính là Kim Bài Sát Thủ Lộ
Vân Phi.
Âu Thiếu Bạch lắp bắp mấy tiếng nói chẳng thành câu, thân hình thoái liền
mấy bước theo bản năng, rồi như vấp phải vật gì ngã người rơi phịch ngồI trên
đất, khuôn mặt khỉ gầy guộc dài ngoằn của lão ta co rúm lại trông như mặt quỷ
vừa gớm ghiết vừa thảm hại. Ánh mắt cứ lung linh chừng như độc trong người
đã phát tác.
Lộ Vân Phi ánh mắt như hàn tinh chỉ liếc nhìn lão ta một cái chẳng chút biểu
hiện rồi quay người bước đến trước thi thể Chiêu Hồn Nữ, trước tiên lục chiếc
lẳng trúc rồi mới lục trong người bà ta, cuối cùng tìm ra được một chiếc bình
sành trắng nhỏ.
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Thì ra chàng tìm giải dược, nắm chiếc bình trong tay mở nắp bình dốc ra một
viên thuốc trắng đục, cất lọ thuốc vào người xong đoạn mới quay ngườI bước về
phía Âu Thiếu Bạch, lạnh lùng hỏi: - Ngươi trúng Chiêu hồn kịch độc?
Âu Thiếu Bạch gật đầu.
Lộ Vân Phi lại nói: - Đây có phải là thuốc giải hay không, chẳng thể khẳng
định được, nhưng đằng nào cũng là một hy vọng trong đường cùng ngươi nhanh
thử vận khí của ngươi!
Âu Thiếu Bạch ánh mắt lờ lờ nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo nhận biết, lão gật
nhẹ đầu.
Lộ Vân Phi nói rồi liền nhét viên thuốc vào mồm cho lão ta, đoạn thoái lùi
hai bước đứng chờ xem kết quả thế nào.
Thông thường mà nói, người dụng độc thì bao giờ cũng có thuốc giải độc
trong người, bình thuốc mà Lộ Vân Phi tìm được trong người Chiêu Hồn Nữ
xem ra không thể sai được.
Quả nhiên thuốc đúng chứng, lại thêm Âu Thiếu Bạch công lực thâm hậu,
chỉ sau một hồi lão điều hoà chân khí trợ dược lực đẩy độc ra ngoài, thần sắc đã
dần dần hồi phục lại bình thường.
Âu Thiếu Bạch thở phào một hơi nhẹ nhỏm, nhưng khi ngưng mắt nhìn Lộ
Vân Phi thì lại chau mày mơ hồ không hiểu hỏi: - Vì sao ngươi lại cứu lão phu?
Lộ Vân Phi lạnh lùng đáp: - Ngươi không nghĩ cứu người là một hành động
tốt sao?
- Lão phu không hiểu nổi!
- Không hiểu điều gì?
Âu Thiếu bạch ánh mắt ngờ vực nhìn Lộ Vân Phi hỏi: - Ngươi cũng biết
ngươi đã trở thành đối tượng bị bổn Cung truy lùng?
- Đương nhiên!
- Lão phu lần này chính là phụng mệnh hành sự truy đuổi theo ngươi, vì sao
ngươi lại muốn cứu địch nhân?
Lộ Vân Phi vẫn giọng lạnh lùng nói: - Bị truy đuổi là một chuyện, mà cứu
người lại là một chuyện.
Âu Thiếu Bạch lắc đầu nói: - Chuyện này bình sinh lão phu chưa từng nghe
thấy, giờ mới tận mắt chứng kiến, lão phu nghĩ ngươi làm thế này tất có mục
đích khác?
Chỉ mấy lời này cũng đủ thấy lão ta giảo hoạt tinh khôn như một con hồ ly,
lão không hề trước tiên đa tạ ân cứu mạng của đối phương, mà ngược lại truy
cứu động cơ nào khiến đối phương cứu mạng mình.
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Ngừng lại một chút, lão tiếp thêm một câu: - Đây là chuyện đúng tình đúng
lý!
Đến lúc này thì Lộ Vân Phi đành nói, nhưng vẫn giữ giọng lạnh như tiền: Đương nhiên là có mục đích…
- Mục đích gì?
Âu Thiếu Bạch hỏi rồi liền trở người đứng lên.
- Ngươi muốn ta nói ra sao?
- Tất nhiên!
- Thứ nhất, biểu thị tại hạ không hề có ý thù địch với các hạ. Thứ hai, tạI hạ
bình sinh rất ghét dùng thủ đoạn mờ ám đả thương người đối phương, Chiêu
Hồn Nữ chuyên dụng độc giết người, thực rất đáng chết!
Âu Thiếu Bạch ánh mắt dò xét nhìn Lộ Vân Phi từ đầu đến chân.
- Thì ra ngươi đã có mặt hiện trường từ đầu đến chân.
Một câu này tất có ý sâu xa hơn đúng là “tác tặc lâm hư” chẳng sai chút nào!
- Vừa đến!
- Lão phu…
Lão vốn định nói điều gì, nhưng rồi lại thôi, thay đổi ngôn ngữ khách khí nói
tiếp: - Ân cứu mạng rất lớn lao, lão phu sau này sẽ báo đáp.
Lộ vân Phi nhún vai nói: - Điều này thì bất tất, tại hạ cũng thường giết
người!
Âu Thiếu Bạch im lặng một lúc, trong đầu nghĩ gì chợt nói: - Có thể lộ ra
chân diện của ngươi chứ?
- Xin lỗi, điều này thì không thể…
- Vậy tôn tính đại danh huynh đệ ngươi?
- Vô danh tiểu tốt, đáng gì mà đại danh với đại tính!
- Ít ra cũng có danh hiệu để xưng hô chứ?
- Tuỳ các hạ xưng hô thế nào cũng được.
Âu Thiếu Bạch nín lặng, đối với con người trước mặt này lão cảm thấy có gì
thần mật kì quái cao thâm mạc trắc, lão thành danh vì tâm cơ giảo hoạt, thế mà
cũng khó nhận ra được chân tướng đối phương, điều này tự nhiên khiến lão
thêm bất an.
Bởi vì Chiêu Hồn Nữ trước khi chết chính đã vạch lộ chân tướng của lão,
nhưng liệu có thể tin chắc rằng điều này không bị lộ ra ngoài hay đến được tai.
Cung chủ hay không?
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“Diệt khẩu!” Hốt nhiên trong đầu lão lóe lên một ý niệm hiểm độc, nhưng
lão không dám vội vọng động, nhân vì lão còn chưa biết một mảy may gì về
“quái khách” này. Đã không nắm chắc thì chớ manh động vội, đó là lập luận tôn
chỉ hành động của lão, không may thì hỏng đại sự.
Nên biết, thần mật kín đáo là một vũ khí lợi hại, nếu như nói là một ngườI võ
công cao cường thì đó là thái độ thường thấy, nhưng nếu chỉ là một người võ
công tầm thường thì lại là một tấm chắn hộ thân. Vì đối phương chưa hiểu thấu
gì về mình, thì quyết không bao giờ dám ra tay.
Lộ Vân Phi thấy Âu Thiếu Bạch im lặng, từ từ quay người định bỏ đi.
- Xin chậm chân!
Thốt nhiên Âu Thiếu Bạch lên tiếng gọi lại.
- Các hạ còn có gì muốn nói?
- Lão phu muốn biết quan hệ giữa huynh đệ ngươi với Vô Danh Hoa?
Lộ Vân Phi chẳng những không đáp mà còn hỏi ngược lại một câu: - TạI hạ
cũng rất muốn biết nguyên nhân tại sao Tu La Cung muốn truy sát Vô Danh
Hoa?
Lộ Vân Phi chân không di chuyển, mà người cũng không hề quay lại, đứng
lưng hướng về phía Âu Thiếu Bạch.
Âu Thiếu Bạch nói: - A… lẽ ra ngươi biết rồi mới phải!
- Tại hạ chưa hề biết.
- Nói thế, huynh đệ ngươi với cô ta không hề có quan hệ gì đặc biệt?
- Vốn là không quan hệ, nhưng cứu cô ta với cứu các hạ chẳng lẽ không
giống nhau?
- Thế thì tốt, ngươi đừng hỏi thì hơn, không biết chỉ càng tốt vậy!
Lộ Vân Phi quả nhiên không hỏi gì thêm, cất bước ung dung rời khỏi ngôi cổ
từ.
Thường tình mà nói, ân cứu mạng thì chẳng khác gì phụ mẫu trùng sinh.
Với người giang hồ mà nói thì mang ân tất báo. Thế nhưng, với con người
gian xảo như Âu Thiếu Bạch, cảm kích thì ít mà hoài nghi thì nhiều, thậm chí
trong đầu lão còn xuất hiện một ý niệm hiểm ác “ giết người diệt khẩu” lấy oán
báo ân!
Lúc này nhìn theo bóng Lộ Vân Phi cứ nhạt dần trong màn đêm, lão thầm
nghĩ trong lòng: - Hắn vì sao muốn cứu ta chứ? Hắn có mục đích gì?
Nhưng mặc cho lão vắt nát óc suy nghĩ bao nhiêu đi nữa, thì cũng không dễ
dàng biết được nhân vật quái khách bí ẩn này lai lịch như thế nào được!
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