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uá nửa đêm, “Bách Diệp Thần Cái” và “Hoa Diện Thư Sinh” mới về đến

Thành Hoàng Miếu.
Tuy đã khuya, nhưng “Bách Diệp Thần Cái” vẫn gọi Tạ Vũ Diệp, Thanh
Trúc Đạo Nhân, Lãng Ngọc Thiền Sư, Huệ Phi Đại Sư, “Tiểu Gia Cát” Cao Kỳ
Trác, Tô Tĩnh Nhân, Lăng Hồng Liên đến thiền phòng bàn việc. Chờ mọi người
ổn định chỗ ngồi xong, “Tiểu Gia Cát” Cao Kỳ Trác hỏi ngay:
- Doãn Bang chủ, lực lượng “Cự Linh Giáo” ở Tây Xuân Viện có mạnh lắm
không?
“Bách Diệp Thần Cái” đáp:
- Có hai mươi bốn tên võ sư hộ viện, một tên Đường chủ, nhi nữ của Mỹ
Thiết Am và Mỹ Diễm Quỳnh, hai tên tỳ nữ, ngoài ra khả năng có cả hai tên đệ
tử của Hạ Hồ là “Hồng Lăng Nữ” và “Hồng Mẫu Đơn” còn đang ẩn phục tại
Tây Xuân Viện nữa…
Tô Tĩnh Nhân cười nói:
- Xem ra lực lượng này có thể đủ sức trấn áp cả một môn phái hoặc Phân đà
Ngân Xuyên của Vệ đại hiệp chứ không phải tầm thường! Bây giờ thì đại ca
không nghi ngờ gì về âm mưu báo thù của Mỹ Diễm Quỳnh rồi chứ?
Tạ Vũ Diệp thờ dài đáp:
- Thật ra ta cũng có nghi ngờ như vậy, nhưng không ngờ thị hư tình giả ý mà
làm cứ như thật…
Lăng Hồng Liên hỏi:
- Nếu vậy ngày mai Vũ Diệp ca ca sẽ không đến Tây Xuân Viện nữa chứ?
“Bách Diệp Thần Cái” nói:
- Không những ngày mai Diệp lão đệ tới Tây Xuân Viện mà cả Liên muội
muội cũng phải đi!
Tô Tĩnh Nhân ngạc nhiên hỏi:
- Thế nào? Lão ca ca nói rằng tứ muội cũng đi?
“Bách Diệp Thần Cái” gật đầu:
- Không sai, nếu Liên muội muội đã hoàn toàn bình phục.
Lăng Hồng Liên gật đầu nói:
- Liên nhi đã hoàn toàn bình phục rồi!
www.phuonghong.com
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Tô Tĩnh Nhân nói:
- nhưng lão ca ca hồi chiều bảo là việc tứ muội bình phục là phải tuyệt đối
giữ bí mật không cho ai biết kia mà?
“Bách Diệp Thần Cái” nói:
- Liên muội muội cứ hóa trang đến Tây Xuân Viện thì có gì mà không bí
mật?
Lăng Hồng Liên hỏi:
- Nhưng Vũ Diệp ca ca tới đó là để hò hẹn với tình nhân, tiểu muội đi làm
gì?
“Bách Diệp Thần Cái” đáp:
- Liên muội là nữ nhân, đương nhiên tinh tế hơn Diệp lão đệ, dễ dàng nhận
ra sự giả dối của thị hơn, mặt khác ở Tây Xuân Viện còn có một tên Đường chủ
và có thể cả “Hồng Lăng Nữ”, “Hồng Mẫu Đơn” cũng có ở đó, muội có thể
giúp Diệp lão đệ một tay…
Lăng Hồng Liên gật đầu nói:
- Tiểu muội biết rồi…
“Bách Diệp Thần Cái” cao giọng nói:
- Kế hoạch tổng quát là như vậy, hiện giờ lực lượng tàn dư của “Cự Linh
Giáo” chủ yếu tập trung ở Tây Xuân Viện, Tạ Thống lĩnh và Lăng cô nương sẽ
vạch trần và phá vỡ lực lượng này, các vị có bổ sung gì?
“Tiểu Gia Cát” nói:
- Chúng ta cần phái thêm độ một hai chục cao thủ bố trí xung quanh Tây
Xuân Viện, khi xảy ra động thủ phải lập tức xông vào phủ khống chế bọn võ sư
hộ viện, sẵn sàng trợ giúp Tạ Thống lĩnh và Lăng cô nương. Ngoài ra hai vị khi
vào phủ cần cảnh giác tối đa, hết sức hạn chế dùng thức ăn đồ uống của địch.
Bấy giờ Lãng Ngọc Thiền Sư mới lên tiếng:
- A Di Đà Phật! Doãn Bang chủ vừa nói Tôn Nhị Nương của Văn lão phản là
Đường chủ của “Cự Linh Giáo”?
“Bách Diệp Thần Cái” đáp:
- Không sai! Trong “Cự Linh Giáo” thị được gọi là “Tôn Đường chủ”, không
biết trong số các vị có ai biết nhân vật này không?
Lãng Ngọc Thiền Sư đáp:
- Trước đây lão nạp có nghe gia sư kể lại Mỹ Thiết Am còn có một tiểu sư
muội họ Tôn, võ công cũng được Phi Vân Đạo Nhân và Hoàng Hạc Chân Nhân
chân truyền, nhưng bây giờ ít ra là bốn lăm năm mươi tuổi…
www.phuonghong.com
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“Bách Diệp Thần Cái” cười nói:
- Trong võ lâm, những nữ nhân biết thuật trì nhan thì ngoài ba mươi tuổi có
thể hóa trang thành thiếu nữ mười chín hai mươi lần chuyện thường, ngay
chúng ta còn lầm, nói gì Văn Bằng Trình?
Huệ Phi Đại Sư nói:
- A Di Đà Phật! Bần nạp nghe nói vị tiểu sư muội của Mỹ Thiết Am là Ngoại
đường Đường chủ, phụ trách mọi việc làm ăn và đối ngoại của “Cự Linh Giáo”,
quyền hành và võ công còn cao hơn “Tứ Đại Hộ Pháp”. Nếu Tôn Nhị Nương đã
là tiểu muội của Mỹ Thiết Am thì chuyến này Tạ Thống lĩnh phải hết sức cẩn
thận!
“Tiểu Gia Cát” nói:
- Theo tại hạ thấy thì nếu xét về võ công, cho dù Tôn Nhị Nương có cao
bằng Mỹ Thiết Am chăng nữa, một khi đã có Lăng cô nương cùng đi với Tạ
Thống lĩnh thi triển “Vô song kiếm pháp” thì không có gì đáng lo, chỉ cần cảnh
giác đừng để chúng ám toán hoặc dụng độc là được!
Kế hoạch hành động như thế là được thông qua, mọi người giải tán về phòng
nghỉ ngơi.
Chiều hôm sau, trước hoàng hôn, Lăng Hồng Liên hóa trang thành một trung
niên hán tử cùng đi với Tạ Vũ Diệp tới Tây Xuân Viện.
Hôm nay việc canh phòng dường như cẩn mật hơn, có tới hai tên võ sư hộ
viện đứng canh sau cổng.
Tạ Vũ Diệp vừa xưng danh xong thì hai cánh cổng lớn được mở ra ngay.
Một tên võ sĩ chắp tay chào Tạ Vũ Diệp xong nhìn Lăng Hồng Liên hỏi:
- Xin Tạ đại hiệp thứ lỗi… Không biết vị này là ai?
Tạ Vũ Diệp đáp:
- Vị này là Điền Phong, mới được võ lâm cử làm Tổng quản Võ Minh.
Tổng quản Võ Minh đi theo Thống lĩnh làm tùy tùng lão thuận tình chính lý
rồi, ai bắt bẻ được gì nữa?
Vị Tổng quản Điền Phong này tuy hơi đen một chút nhưng diện mạo bất tục,
ăn mặc đường hoàng, tác phong chững chạc, ai dám nói không xứng với vị
Thống lĩnh danh chấn giang hồ?
Hai tên hán tử hơi do dự một lạt nhưng cuối cùng rồi cũng để hai người vào.
Tạ Vũ Diệp và Lăng Hồng Liên vẫn được dẫn vào ngôi biệt lâu có tường
viện bao quanh hôm trước.
Mọi việc vẫn không có gì đặc biệt, chỉ là lần này Tạ Vũ Diệp cảnh giác hơn,
nhận thấy ở hai bên cổng viện có bố trí trạm canh bí mật. Chàng càng tin là hôm
nay đối phương tất sẽ thực hiện âm mưu…
www.phuonghong.com
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Hơn nữa lần này ngoài Xuân Lan ra có thêm một tỳ nữ khác xuống tới tận
chân cầu thang dẫn hai người lên lầu.
Xuân Lan chắp tay cúi người nói:
- Tạ đại hiệp quả là người thủ tín! Tiểu thu đã sai chuẩn bị tiệc rượu đãi
khách, sai tiểu tỳ và Thu Cúc xuống đây dẫn hai vị lên lầu dự tiệc…
Tới đó chớp mắt chớp mắt mấy cái ra hiệu cho Tạ Vũ Diệp rồi thì thầm nói
nhanh:
- Trong rượu có độc!
Tạ Vũ Diệp ngẩn người, không ngờ tỳ nữ này dám phản bội chủ nhân báo tin
cho mình, dùng “Truyền âm nhập mật” hỏi:
- Có Tôn Nhị Nương trên đó không?
Xuân Lan lắc đầu.
Tạ Vũ Diệp lại dùng “Truyền âm nhập mật” hỏi tiếp:
- Hiện tại có “Hồng Lăng Nữ” và “Hồng Mẫu Đơn” ở Tây Xuân Viện này
chứ?
Xuân Lan nhìn chàng tỏ vẻ ngạc nhiên rồi gật nhẹ đầu hai cái nói:
- Mời hai vị lên lầu!
Rồi quay người chỉ tay lên cầu thang mời khách.
Lăng Hồng Liên gúi vào Tạ Vũ Diệp một viên “Thiên tâm long tiên thảo”
nói nhanh:
- Vũ Diệp ca ca nhanh uống vào đi!
Tạ Vũ Diệp cầm lấy nhét vào miệng rồi theo hai tỳ nữ bước lên lầu.
Mỹ Diễm Quỳnh vẫn bận bộ cung trang đầy quyến rũ như hôm qua, thấy hai
người bước vào thì hơi cau mày tỏ vẻ khó chịu.
Tạ Vũ Diệp vội giới thiệu:
- Mỹ cô nương… Vị này là Điền Phong, vừa được đề cử làm Tổng quản Võ
Minh…
Mỹ Diễm Quỳnh đứng lên, cúi người nói:
- Nguyên là Điền Tổng quản…
Rồi nhìn sang Tạ Vũ Diệp nói giọng trách móc:
- Tiểu muội họ Văn kia mà? Làm sao Tạ đại hiệp lại nhầm lẫn như thế?
Tạ Vũ Diệp ngượng nghịu nói:
- Tiểu thư thứ lỗi, tại hạ quên mất…
Mỹ Diễm Quỳnh chỉ ghế nói:
www.phuonghong.com
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- Mời hai vị ngồi!
Trên bàn quả nhiên đã dọn sẵn một mâm rượu thịt rất thịnh soạn với đủ thứ
cao lương mỹ vị bốc mùi thơm phức.
Chờ khách ngồi xong, Mỹ Diễm Quỳnh phóng ánh mắt sắc lạnh như hai mũi
kiếm nhìn xoáy vào Lăng Hồng Liên hỏi:
- Điền tổng quản trước đây thuộc môn phải nào? Có thể nói cho tiểu muội
được không?
Lăng Hồng Liên đã có chuẩn bọ sẵn, liền đáp:
- tại hạ là sư đệ của chưởng môn nhân phái Chung Nam Đoàn Quyết.
Mỹ Diễm Quỳnh thu hồi mục quang, chắp tay cười nói:
- Nguyên Điền Tổng quản là cao đệ phái Chung Nam. Tiểu muội thất kính!
Thế nhưng tiểu muội lại có cảm giác quen quen tựa hồ như đã từng gặp các hạ ở
đâu đó…
Lăng Hồng Liên không khỏi rung động nói:
- tại hạ vừa mới từ Chung Nam Sơn đến gia nhập đến gia nhập quần hùng
chưa lâu, hơn nữa tiểu thư là bậc khuê trung đài các, ít khi ra ngoài phủ, làm sao
tại hạ gặp tiểu thư được?
Mỹ Diễm Quỳnh lại chiếu ánh mắt như hai mũi kiếm vào mặt Lăng Hồng
Liên cười nói:
- Vậy ư? Nếu vậy thì tiểu muội nhớ lầm! Nhưng dù sao thì tiểu muội lại cảm
thấy Điền Tổng quản rất giống một người…
Lăng Hồng Liên trấn tĩnh lại, nói:
- Trong thiên hạ, thì người giống nhau là chuyện thường, nhưng chẳng hay
Văn cô nương thấy tại hạ giống ai?
Mỹ Diễm Quỳnh đáp:
- Nói ra xin Điền Tổng quản và Vũ Diệp ca ca thứ lỗi. Nhưng tiểu muội lại
thấy cả vóc dáng lẫn khuôn mặt Điền Tổng quản rất giống với một thiếu nữ
mà… tiểu muội mới gặp sáng qua!
Tạ Vũ Diệp rung động nghĩ thầm:
- Quả nhiên nữ nhân này không phải là nhân vật tầm thường! xem ra thân
phận Liên muội đã lộ, chỉ e cuộc đấu trí đấu lực hôm nay kết quả thế nào sẽ rất
khó lường, không biết trong căn phòng này có bố trí cơ quan mai phục gì
không?
Lại nghe Mỹ Diễm Quỳnh cười khanh khách nói:
- Điền Tổng quản không phản đối, chứng tỏ là tiểu muội đoán không sai
chứ? Thực ra Lăng cô nương hóa trang thành một nữ nhân khác, có lẽ tiểu muội
www.phuonghong.com
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đã không nhận ra, tiếc rằng Lăng cô nương lại hóa trang thành nam nhân nên
việc đó khó mà tránh khỏi sơ hở…
Lăng Hồng Liên không thừa nhận cũng không phủ nhận, gượng cười nói:
- Tại hạ sơ hở thế nào?
Mỹ Diễm Quỳnh cười nói:
- Vấn đề rất sơ đẳng, chỉ là Lăng cô nương không để ý thôi… Thứ nhất, đã là
nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp như Lăng cô nương thì bao giờ cũng đi
kèm son phấn, bởi thế toát ra một mùi hương thiếu nữ đặc trưng mà nam nhân
không bao giờ có được… Còn đặc điểm thứ hai cũng thuộc về phạm trù nữ
giới…
Tạ Vũ Diệp nghĩ thầm:
- Mỹ Diễm Quỳnh quả là người tinh tế… Đúng là khi hóa trang không ai để
ý đến điều này… nên coi đó là bài học sơ đẳng nhất trong thuật hóa trang mới
phải…
Lăng Hồng Liên buột miệng hỏi:
- Vậy đặc điểm thứ hai là gì?
Mỹ Diễm Quỳnh thản nhiên đáp:
- Tuy Lăng cô nương hóa đã trang mặt mình đen sạm đi, nhưng bàn tay lại
hóa trang như thế được. Mà cho dù có hóa trang thế nào thì tay nữ nhân không
bao giờ giống tay nam nhân được, vì da mịn màng hơn, ngón tay thon nhỏ hơn
và không lộ ra những đường gân…
Chính từ hai đặc điểm đó mà tiểu muội khẳng định Điền Tổng quản chắc
chắn là nữ nhân, từ đó sinh ra chú ý, tuy tấm mặt nạ của cô nương rất tinh diệu
nhưng vẫn giữ lại một số nét để tiểu muội nhớ lại khuôn mặt một thiếu nữ quốc
sắc thiên hương mà mình mới gặp hôm qua…
Lăng Hồng Liên nghe tới đây thì hoàn toàn mất đi bản năng kháng cự.
Đối phương hoàn toàn chiếm thế thượng phong!
Đến nước này thì còn biết dùng lời nào để bao biện nữa?
Mỹ Diễm Quỳnh lại nhìn sang đối thủ, không giấu được vẻ đắc ý nói:
- Lăng cô nương! Tiểu muội nói điều không sai chứ? Nhưng thôi, chuyện đó
bỏ qua, chỉ cần chúng ta biết với nhau là được. Tiểu muội chỉ muốn hỏi một
điều…
Lăng Hồng Liên bật ra như cái máy:
- Điều gì?
Mỹ Diễm Quỳnh cười nói:
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- Trong “Địa u vô hồi mang” mà tiểu muội lỡ dùng đả thương Lăng cô
nương có tẩm chất kịch độc “Kiến sơn hồng”, độc chất đó xuất xứ từ Miêu
Cương, hầu như ở võ lâm trung nguyên không có thuốc giải,làm sao mà Lăng
cô nương có thể bình phục nhanh được như thế?
Lăng Hồng Liên bắt đầu trấn tĩnh lại, cười đáp:
- Đó là vì Mỹ cô nương đã hạ thủ lưu tình, xuất thủ không quả nặng nên tiểu
muội mới vận công bức được chất độc ra khỏi cơ thể nhanh như vậy thôi…
Mỹ Diễm Quỳnh cười khanh khách nói:
- Đa tạ Lăng cô nương tạo đức cho tiểu muội… Cô nương quả là người nhân
từ đại lượng, thật xứng với Vũ Diệp ca ca! Chỉ tiếc là tiểu muội phúc duyên quá
mỏng, không được trở thành tỷ muội với cô nương…
Lăng Hồng Liên cười nói:
- Nếu cô nương quên đi mối cừu hận hòa đồng trong sinh hoạt với đồng đạo
võ lâm thì chúng ta sẽ thường gặp nhau, cũng có thể coi nhau như tỷ muội chứ
sao?
Ánh mắt Mỹ Diễm Quỳnh chợt lóe lên tia sáng cơ nhưng lập tức biến đi
trong nháy mắt, nhưng chừng đó cũng làm Tạ Vũ Diệp cảnh giác.
Mỹ Diễm Quỳnh nhìn sang Tạ Vũ Diệp bằng ánh mắt tình tứ, như chưa từng
xảy ra chuyện gì, nhoẻn miệng cười nói:
- Tạ ca ca! Hôm qua tiểu muội đề xuất với ca ca một điều kiện làm huynh
khó xử, muội biết ca ca là một người tình lang lý tưởng, đã hứa hôn quyết chẳng
bao giờ thay lòng đổi dạ, tuy tiểu muội hết sức ái mộ nhưng bây giờ đã gặp
được Lăng cô nương biết không thể nào tranh đoạt nổi với cô ấy nên đành phải
ôm hận mà xua đi hoài vọng… hôm nay cho chuẩn bị mâm rượu đạm bạc trước
để tỏ lòng hối hận, sau nữa là tạ tội với Lăng cô nương. Nếu ca ca và Lăng thư
thư chấp nhận cho thì xin hãy cùng tiểu muội cạn chén rượu này!
Nói xong đặt hai chén rượu dịch tới trước mặt Tạ Vũ Diệp và Lăng Hồng
Liên rồi bứng chén mình lên ra ý chờ.
Tạ Vũ Diệp và Lăng Hồng Liên không biết làm sao được đành bưng chén
lên.
Tạ Vũ Diệp được Xuân Lan cảnh báo là trong rượu có độc nên không dám
uống, Mỹ Diễm Quỳnh liền khích một câu:
- Tạ đại hiệp sao thế? Ngày hôm qua đại hiệp đến đây, còn cho là vì quá lo
lắng trước sự an nguy của vị hôn thê mà đến cầu giải dược, nhưng hôm nay
Lăng cô nương đã hoàn toàn bình phục, vậy Tạ đại hiệp đến đây là do trọng chữ
tín mà thôi. Tiểu muội qua đó càng kính trọng Tạ đại hiệp là bậc chính nhân
quân tử, đã như thế mà không cũng uống với tiểu muội một ly rượu nhạt để
chứng tỏ lòng vị tha đối với tiểu muội hay sao?
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Giọng cô ta chợt trở nên khẩn thiết:
- Vũ Diệp ca ca! Tiểu muội đã nuốt lệ mà từ bỏ giấc ảo mộng để không làm
khó ca ca, vậy mà một lời cầu xin nhỏ nhoi này ca ca cũng đành từ chối hay
sao?
Tạ Vũ Diệp nghĩ thầm:
- Nha đầu độc địa này thật lợi hại! trong bụng giấu đao mà nói năng cứ ngọt
xớt như không!
Chợt nghe Lăng Hồng Liên nói:
- Vũ Diệp ca ca! Sao lại phụ lòng hữu tâm nhân chứ? Nào! Chúng ta cùng
uống chén rượu này.
Tạ Vũ Diệp tuy vừa uống một viên “Thiên tâm long tiên chảo” nhưng nhớ
lời căn dặn của “Tiểu Gia Cát” Cao Kỳ Trác nên không dám mạo hiểm, nay
nghe Lăng Hồng Liên nói thế đành uống cạn chén rượu rồi vận công bức độc.
Mỹ Diễm Quỳnh thấy đối phương đã mắc mưu, cười khanh khách nói:
- Lăng cô nương quả là người hào sẵng! Cô nương với Tạ đại hiệp quả xứng
đáng là một đôi uyên ương trời xe đất tạo, một cặp long phụng của võ lâm!
Lăng Hồng Liên cười nói:
- Văn tiểu thư quá khen…
Mỹ Diễm Quỳnh thấy Tạ Vũ Diệp và Lăng Hồng Liên vừa uống hết chén
rượu mà không có hiện tượng gì tỏ ra trúng độc thì hết sức ngạc nhiên nói:
- Chẳng lẽ hai vị…
Vừa lúc ấy từ phòng bên cạnh mở ra một cánh cửa bí mật, rồi một trung niên
phụ nhân rất kiều diễm, chừng trên dưới ba mươi tuổi cùng hai nữ nhân khác trẻ
hơn đều bận hồng y.
Tạ Vũ Diệp và Lăng Hồng Liên nhận ra ngay hai nữ nhân trẻ tuổi phía sau là
“Hồng Lăng Nữ” và”Hồng Mẫu Đơn”, như vậy trung niên phụ nhân kiều diễm
đi đầu chính là Tôn Hồng Duệ chứ chẳng nghi!
Trung niên phụ nhân cười khanh khách nói:
- Quỳnh nhi quả là ngây thơ! Lăng cô nương đã không bị tổn hại gì vì “Kiến
sơn hồng”, chẳng lẽ một chút “Mê hồn tán” pha trong rượu mà hại được họ sao?
Mỹ Diễm Quỳnh ngơ ngác nói:
- Nghĩa mẫu nói Lăng cô nương…
Tôn Hồng Duệ chỉ tay sang Lăng Hồng Liên, cười khanh khách nói:
- Vị xưng là tổng quản Điền Phong này chính là Lăng Hồng Liên hóa trang,
chẳng lẽ đến bây giờ ngươi vẫn còn nghi ngờ?
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Tạ Vũ Diệp và Lăng Hồng Liên nhờ công dụng của “Thiên tâm long tiên
thảo” đều bức hết độc chất ra khỏi cơ thể, rời ghế đứng lên lùi ra giữa phòng.
Tạ Vũ Diệp vận cang khí bố mãn toàn thân đề phòng rối hướng sang Tôn
Hồng Duệ ôm quyền nói:
- Nguyên là Tôn Đường chủ đã tới đây rồi… Tạ hạ thất kính…
Tôn Hồng Duệ nhíu mày hỏi:
- Tạ Thống lĩnh cũng biết tiểu phụ sao?
Tạ Vũ Diệp đáp:
- Tôn giá là Ngoại Đường chủ của “Cự Linh Giáo”, truyền nhân của hai lão
ma đầu Phi Vân Đạo Nhân và hoàng Hạc Chân Nhân trong “Cự Linh Giáo”
quyền hành còn hơn Tứ Đại Hộ Pháp và 1 “Bát Đại Đường Chủ”, làm sao mà
tại hạ không biết?
Trong lúc nói thế, chàng nhận thấy mắt Tôn Hồng Duệ hiện sát cơ, bụng
nghĩ thầm:
- Cả bốn tên này đều là cao thủ dùng “Địa u vô hồi mang”, không cần đấu
khẩu với thị vô ích. Trước dầu gì cũng không tránh khỏi cuộc chiến, “tiên hạ thủ
vi cường”, đó mới là thượng sách!
Nghĩ là làm, trong khi Tôn Hồng Duệ vừa mới thò tay vào túi thì Tạ Vũ Diệp
đã thi trên khinh công “Mê tông hóa anh” lướt tới bên Mỹ Diễm Quỳnh xuất
“Nhất chỉ thiền công” điểm ra.
Khinh công chàng quá kỳ ảo, động tác cực kỳ mau lẹ, chỉ công độc bộ võ
lâm, Mỹ Diễm Quỳnh không sao đối phó nổi, thậm chí không kịp có phản ứng
nào, ứng chỉ ngã ngay.
Đúng lúc đó Tôn Hồng Duệ vung tay phát ra một nắm “Địa u vô hồi mang”
nhằm tới Lăng Hồng Liên.
Bấy giờ nàng đã vận công “Cửu u thần công” hộ thân, cho dù có bị “Địa u
vô hồi mang” bắn trúng cũng không thể thâm nhập được vào người, nhưng vẫn
phát tay phát ra một đạo khí âm kình cực mạnh đánh lui ám khí.
Tạ Vũ Diệp quát lên:
- Tôn Hồng Duệ! “Hồng Lăng Nhị Nữ”, không được vọng động! Nếu không
bổn nhân giết chết thiếu Giáo chủ các ngươi ngay!
“Hồng Lăng Nữ” và “Hồng Mẫu Đơn” định xuất thủ nhưng nghe Tạ Vũ
Diệp nói thế thì không dám nữa!
Tôn Hồng Duệ cười hắc hắc nói:
- Tạ Vũ Diệp! Ngươi định dùng Mỹ Diễm Quỳnh mà uy hiếp chúng ta được
sao? Đừng nằm mộng!
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Tạ Vũ Diệp hỏi:
- Chẳng lẽ cô ta thân phận là Thiếu Giáo chủ, còn ngươi chỉ là một tên
Đuòng chủ mà dám vượt quyền?
Tôn Hồng Duệ đáp:
- Ngươi nên nhớ ta là sư cô của nha đầu đó, hơn nữa mọi sự vụ bên ngoài
“Địa Ma Cung” đều do ta phụ trách. Hơn nữa bây giờ sư huynh đã chết, “Cự
Linh Giáo” do lão thân chấp chưởng!
Tới đó phất tay ra lệnh cho “Hồng Lăng Nhị Nữ”:
- Các ngươi mau tiến vào, thịt hai tên này đi! Cao thủ “Cự Linh Giáo” ở Tây
Xuân Viện đủ sức ngăn chặn không để bất cứ một người nào tiến vào đây được
đâu!
Cả Tôn Hồng Duệ, “Hồng Lăng Nữ” và “Hồng Mẫu Đơn” đều lao tới, phất
tay liên hồi, hàng trăm mũi “Địa u vô hồi mang” đều dồn cả tới Lăng Hồng Liên
như cả đám mây, không tài nào đánh lui hết được!
Tạ Vũ Diệp vội xuất chỉ điểm xuống mấy chỗ huyệt đạo Mỹ Diễm Quỳnh
rồi nhảy sang nhập vào cuộc chiến, cùng Lăng Hồng Liên vừa phất tay đánh lui
ám khí vừa phát chưởng phản kích.
Lăng Hồng Liên nhờ đã vận “Cửu u thần công” hộ thân, trước đó lại uống
linh dược “Thiên tâm long tiên thảo” nên có bị trúng mấy mũi “Địa u vô hồi
mang” nhưng không can hệ gì, bây giờ có Vũ Diệp ca ca ở bên cạnh càng thêm
vững lòng, xuất chưởng phối hợp với Tạ Vũ Diệp đối địch.
Trong khuê phòng của Mỹ Diễm Quỳnh không thể gọi là lớn, chỉ trong chốc
lát đã trở nên hỗn độn, cốc chén bát đũa rơi vỡ ngổn ngang, rượu thịt đổ ra lênh
láng vương vãi khắp gian phòng…
Tôn Hồng Duệ vừa phát chưởng vừa gọi to:
- Xuân Thu nhị tỳ đâu?
Xuân Lan, Thu Cúc thò đầu vào cửa đáp:
- Chúng tỳ có mặt!
Tôn Hồng Duệ ra lệnh:
- Các ngươi mau đến giải khai huyệt đạo cho tiểu thư đi!
Hai tên tỳ nữ bước vào, nhưng loay hoay một lúc vẫn không sao giải khai
huyệt đạo được cho Mỹ Diễm Quỳnh.
Tạ Vũ Diệp cười nói:
- Tôn Hồng Duệ! Chỉ e phương giá phải đích thân giải huyệt mới được. Tại
hạ dùng thủ pháp độc môn, chỉ e rằng không dễ giải đâu!
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Tôn Hồng Duệ “Hừ” một tiếng lao sang Mỹ Diễm Quỳnh định giải huyệt
cho nghĩa nữ nhưng bị Tạ Vũ Diệp bám theo tấn công, không sao thực hiện
được ý đồ liền quay lại nhằm Tạ Vũ Diệp tấn công như vũ bão.
Nữ nhân này là sư muội của Mỹ Thiết Am, cũng được Phi Vân Đạo Nhân và
Hoàng Hạc Chân Nhân chân truyền “Vạn huyết sát công”, cũng là một ma nữ
uống máu người không biết tanh, từng hấp huyết rất nhiều người vô tội để luyện
công, tuy nhiên ở giữa thị trấn nên không thể làm việc đó công khai và thường
xuyên được nên thời gian tập luyện không bằng sư huynh “Hấp Huyết Cương
Ma” Mỹ Thiết Am, đến nay “Vạn huyết sát công” mới luyện tới năm sáu thành
hỏa lầu, làm sao đối phó nổi Tạ Vũ Diệp?
Thế nhưng bên cạnh “Vạn huyết sát công”, mụ còn một loại thủ thật lợi hại
là “Địa u vô hồi mang”, tay trái thỉnh thoảng xuất kỳ bất ý phát ra mấy mũi nên
bắt buộc Tạ Vũ Diệp phải cảnh giác đề phòng không dám tiếp cận.
Bên này một mình Lăng Hồng Liên đấu với hai tên đệ tử của Hạ Hồ “Hồng
Lăng Nữ” và “Hồng Mẫu Đơn”. Hai tên này võ công không kém, thủ thuật “Địa
u vô hồi mang” cũng không bằng Tôn Hồng Duệ, nhưng hai tên liên thủ với
nhau cũng tạo nên uy lực rất lớn nên mặc dù Lăng Hồng Liên dùng “Cửu u âm
khí” và “Huyền băng chưởng” uy lực rất hung mãnh nhưng vẫn chưa chiếm
được ưu thế.
Vừa rồi Tạ Vũ Diệp đã lượng định tình hình rất nhanh, khống chế ngay Mỹ
Diễm Quỳnh nên bây giờ mới duy trì được, nếu không bây giờ có thêm Mỹ
Diễm Quỳnh tham chiến thì hậu quả sẽ rất khó lường.
Hai tên tỳ nữ, đặc biệt là Xuân Lan do ngày hôm qua tiếp xúc với Tạ Vũ
Diệp, đã thấy rõ lòng nhân hậu và tinh thần hiệp nghĩa cũng như nhân phẩm cao
quý của Tạ Vũ Diệp nên sinh ra hảo cảm, kính trọng, bàn với tiểu muội Thu
Cúc ra sức chàng, cảnh báo trong rượu có độc để chàng khỏi bị hại, tuy nhiên
nói đến chuyện dám đối đầu với Tôn Đường chủ và hai vị hương chủ “Hồng
Lăng Nữ” và “Hồng Mẫu Đơn” thì không có can đảm, vì thế sau khi chấp hành
lệnh Tôn Hồng Duệ nhưng không giải khai được huyệt đạo cho tiểu thư thì cũng
lặng lẽ rút ra khỏi phòng.
Cuộc chiến diễn ra trong căn phòng chật hẹp trên lầu qua gần một canh giờ
mà chưa bên nào giành được ưu thế.
Mỹ Diễm Quỳnh vẫn nằm bất lực dưới sàn nhà, tuy đầu óc vẫn tỉnh táo
nhưng mấy huyệt đạo bị khống chế, Tạ Vũ Diệp lại triển khai thủ pháp độc môn
quá khó nên thị không sao tự vệ giải được, đành giương mắt bất lực nhìn cuộc
đấu.
Lại thêm một lúc nữa, “Hồng Lăng Nữ” nghĩ ra một ý tàn độc, đang đấu với
Lăng Hồng Liên bỗng bất thần lướt sang Tạ Vũ Diệp, vung tay phát sang hậu
tâm chàng.
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Lăng Hồng Liên hốt hoảng lao theo quát:
- Vũ Diệp ca ca cẩn thận!
“Địa u vô hồi mang” là ám khí độc bộ võ lâm, khi phát ra thì vô thanh vô tức
không kèm theo chút âm thanh nào.
Tạ Vũ Diệp vừa quay lại thì đã bị cả bốn năm mũi ám khí bắn vào lưng, may
mà trước đó đã uống một viên “Thiên tâm long tiên thảo” nên chưa ngã xuống
bất tỉnh ngay nhưng cũng thấy chân tay dần dần tê đi, lùi lại tựa lưng vào góc
tường mới khỏi ngã.
Khi “Hồng Lăng Nữ” vừa nhảy sang ám toán Tạ Vũ Diệp, Lăng Hồng Liên
vận “Huyền băng chưởng” tới mười hai thành công lực lao theo quát:
- Tiện tỳ vô sỉ!
Lời chưa dứt, chưởng đã đánh ra.
Sau hai ngày luyện công trong Tuyền tỉnh ở “Hồ Lô Động”, “Huyền băng
chưởng” và “Huyền băng thần công” Lăng Hồng Liên đã luyện tới mười thành
hỏa lầu, trong khi “Hồng Lăng Nữ” vừa xuất thủ ám toán Tạ Vũ Diệp, tránh
cũng không kịp.
Chỉ nghe “Bình” một tiếng, thì bị chưởng lực đánh trúng hậu tâm bắn tới
tường vách va đầu vào tường làm óc máu vỡ ra tung tóe, gục xuống chết ngay.
Tôn Hồng Duệ ấy định lao sang Tạ Vũ Diệp xuất thủ kết liễu tính mạng
chàng nhưng thấy “Hồng Lăng Nữ” chết thảm như thế cũng kinh hoàng đứng
ngây ra.
Lăng Hồng Liên tới đứng bên Tạ Vũ Diệp giao bình “Thiên tâm long tiên
thảo” cho chàng nói:
- Vũ Diệp ca ca mau uống thuốc vào rồi vận công bức độc đi! Tiểu muội sẽ
đối phó với hai tên nữ yêu này cho!
Tôn Hồng Duệ nổi giận lao tới gào lên:
- Nha đầu! Cả hai ngươi chẳng sống được bao lâu nữa đâu! Muốn giải độc để
thoát khỏi Tây Xuân Viện này thì đó là chuyền nằm mê nói mộng!
Vừa nói vừa vận “Vạn huyết sát công” làm hữu chưởng đỏ bầm lên, đánh
sang Lăng Hồng Liên.
Nàng bình tĩnh vung chưởng đã vận sẵn “Huyền băng chưởng” đánh ra
nghênh tiếp.
- Bình! Một tiếng nổ rền như sét phát ra làm cả ngôi lầu chấn động. Tôn
Hồng Duệ bị đánh bật lùi ba bước, cảm thấy một luồng khí âm hàn xuyên qua
màn chưởng công nhập vào cơ thể mình vội ra sức dồn chân khí kháng cự, kinh
hãi nghĩ thầm:
www.phuonghong.com
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- Nha đầu này không biết luyện thứ công phu gì mà thắng cả “Vạn huyết sát
công”?
“Hồng Mẫu Đơn” đứng sau mụ, chỉ chờ cơ hội Tôn Hồng Duệ và Lăng
Hồng Liên giao thủ là xông vào hạ độc thủ đối với Tạ Vũ Diệp nhưng sau cú
tiếp chiêu thấy Lăng Hồng Liên vẫn đứng nguyên vị, còn Tôn Đường chủ bị
đánh lui, mặt mũi tái nhợt thì sợ hãi không dám xông vào nữa…
Tôn Hồng Duệ vận công điều tức một lúc bức hàn khí ra xong lại tiến lên,
nhìn “Hồng Mẫu Đơn” nói:
- Đơn nhi! Chúng ta hợp lực hủy nha đầu kia đi, hắc hắc! Chỉ cần vượt qua
rào cản cuối cùng này thì Xuân Lan cũng thừa sức thu thập Tạ Vũ Diệp!
Thực tế Lăng Hồng Liên từ trước đã trúng ba mũi “Địa u vô hồi mang”, tuy
nhờ nàng vận “Huyền băng thần công” hộ thân, mặt khác trước đó đã uống một
viên “Thiên tâm long tiên thảo” đề phòng nên độc chất không thâm nhập được
vào cơ thể.
Tuy vậy sau một canh giờ kịch chiến thì chân khí hao tổn khá nhiều, bây giờ
tiếp Tôn Hồng Duệ một chưởng lại mất thêm một phần chân lực, vì thế độc chất
thừa cơ tiến nhập vào người, nhờ nội lực thâm hậu nên chưa ngất đi ngay mà
thôi, nhưng lúc này thấy đầu váng mắt hoa, hai chân không đứng vững nữa phải
lùi lại đứng dựa vào tường bên cạnh Tạ Vũ Diệp, chưởng vẫn giương lên, sãn7
sàng dốc toàn lực bình sinh bảo vệ cho tình lang.
Tôn Hồng Duệ và “Hồng Mẫu Đơn” song song tiến vào.
Tôn Hồng Duệ thấy mặt Lăng Hồng Liên tái mét, hiển nhiên đã có hiện
tượng trúng độc, cười hắc hắc nói:
- Nha đầu! Ngày này năm sau là giỗ đầu của ngươi! Nhưng ngươi có một
điều an ủi lớn là được cùng chết một ngày một giờ với Tạ Vũ Diệp! Nhận mệnh
đi!
Khoảng cách giữa song phương dần dần thu hẹp lại.
Năm bước… bốn bước…
Tựa hồ như dùng đòn cân não để uy hiếp đối phương, Tôn Hồng Duệ tiến rất
chậm rãi…
Lăng Hồng Liên nhìn sang Tạ Vũ Diệp tuy đã trung độc rất nặng nhưng vẫn
duy trì cho khỏi ngã, lòng đau như cắt, xót xa nghĩ thầm:
- Vũ Diệp ca ca! Lần này thì thiếp không còn cứu được chàng nữa rồi! Đáng
tiếc là chúng ta đã có danh phận phu thê, nhưng chưa một lần thực sự là chồng
vợ! Vũ Diệp ca ca! Cái đó xin đành để kiếp sau…
Tôn Hồng Duệ và “Hồng Mẫu Đơn” cùng đưa chưởng lên…
Tôn Hồng Duệ cất một tràng cười độc địa nói:
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- Lăng Hồng Liên! Chuẩn bị lên đường tới gặp phụ mẫu ngươi! Bổn tọa lần
này không dùng “Vạn huyết sát công” đâu!
Lăng Hồng Liên nghiến răng dốc hết tàn lực vào song chưởng, chuẩn bị
đánh ra một chiêu tối hậu.
Giữa lúc tính mạng Tạ Vũ Diệp và Lăng Hồng Liên như ngàn cân treo sợi
tóc thì có bốn năm người lao qua cửa chính và cửa sổ ùa vào phòng quát:
- Tôn Hồng Duệ! Nộp mạng!
Cùng lúc, bốn năm đạo kình lực cực kỳ hung mãnh cùng ập tới hậu tâm Tôn
Hồng Duệ và “Hồng Mẫu Đơn”.
Nhị nữ thất kinh không kịp xuất chưởng kết liễu Lăng Hồng Liên và Tạ Vũ
Diệp, vội nhảy tránh sang bên rồi quay lại phát chưởng đối địch.
- Bình! Bình bình!
Những tiếng nổ tiếp nhau như sấm rền, Tôn Hồng Duệ và “Hồng Mẫu Đơn”
mỗi người bị trúng liền hai chưởng bắn xa mấy bước, va vào đống bàn ghế ngã
xuống bên cạnh Mỹ Diễm Quỳnh, riêng “Hồng Mẫu Đơn” thì máu miệng ộc ra
thành vũng, nằm bất động, không có hiện tượng gì chứng tỏ thị đang còn sống.
Bốn người đầu tiên lao vào phòng là “Bách Diệp Thần Cái” Doãn Kế Duy,
Thanh Trúc Đạo Nhân, Lãng Ngọc Thiền Sư,”Trại Phan An” Trương Tử Nghê.
Tiếp đó còn thêm hai người nữa là Tô Tĩnh Nhân và Tư Đồ Linh.
Tô Tĩnh Nhân và Tư Đồ Linh bổ tới Tạ Vũ Diệp và Lăng Hồng Liên hốt
hoảng kêu lên:
- Đại ca, tứ muội có sao không?
Lăng Hồng Liên lắc đầu cười nói:
- May mọi người vừa đến kịp!
Nói xong ngã nhào vào lòng Tư Đồ Linh.
Tạ Vũ Diệp nghẹn ngào nói:
- Sư tổ! Lão ca ca!
Dường như chàng chỉ có thể duy trì được tới đó, vừa gọi được mấy tiếng thì
ngất đi trong vòng tay Tô Tĩnh Nhân.
“Bách Diệp Thần Cái” nhìn Lăng Hồng Liên hỏi:
- Liên muội muội! Diệp lão đệ trúng phải “Địa u vô hồi mang”, đúng không?
Lăng Hồng Liên gật đầu:
- Không sai! Vũ Diệp ca ca bị tiện tỳ “Hồng Mẫu Đơn” ám toán, trúng mấy
mũi vào hậu tâm.
“Bách Diệp Thần Cái” ném cục nam châm sang cho Tô Tĩnh Nhân nói:
www.phuonghong.com
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- Hãy hút hết “Địa u vô hồi mang” ra, Liên muội muội đã biết cách chữa độc
rồi. Để lão ca ca xử lý mấy tên nữ tặc này!
Tô Tĩnh Nhân lập tức làm theo, vạch áo Tạ Vũ Diệp ra hút hết những mũi
“Địa u vô hồi mang” cắm vào lưng chàng.
Bấy giờ Tôn Hồng Duệ tuy có bị thương nhưng còn chưa trầm trọng lắm, sau
khi vận công điều tức một lúc thì đã hồi phục lại, mụ tìm cách tẩu thoát nhưng
thấy “Bách Diệp Thần Cái” không rời mắt khỏi mình, biết lúc này mà lặng lẽ
chuồn đi trước mắt nhiều cao thủ như thế là không có khả năng, liền chống tay
đứng lên nói:
- Hừ! Không ngờ các nhân vật tự xưng là chính phái, trong đó có Bang chủ
Cái Bang, uy danh hiển hách giang hồ mà xuất thủ đánh lén…
- Nữ tặc! Ngươi thi hành mỹ nhân kế, đến cướp đoạt của Tây Xuân Viện,
nay đã bị vạch mặt, còn có gì nói nữa?
Tôn Hồng Duệ mắng lại:
- Người là bang chủ của một đại môn phái, làm sao ăn nói hồ đồ như thế? Ta
là Tôn Nhị Nương của Tây Xuân Viện, thê tử của Văn lão phản, có hôn ước hẳn
hoi, cũng coi như chủ nhân hợp pháp của Tây Xuân Viện. các ngươi manh danh
nghĩa là danh môn đại phái, thế mà nửa đêm tới đây dùng vũ lực uy hiếp Tôn
Nhị Nương ta, hành động không khác gì quân đạo tặc, sao lại bảo ta cướp đoạt
cơ nghiệp.
Mụ chỉ tới Mỹ Diễm Quỳnh vẫn còn bị điểm huyệt đạo nằm dưới sàn nhà
nói:
- Quỳnh nhi không phải là nghĩa nữ củaVăn lão phản thì các ngươi gọi là gì?
Nếu muốn giết ta, các cũng giết luôn tiểu chủ nhân của Tây Xuân Viện đi để
tránh tai tiếng! Lúc đó sẽ không ai biết các đại môn phái giết người cướp của
đâu!
“Bách Diệp Thần Cái” nhìn sang Thanh Trúc Đạo Nhân nói:
- Xin tiền bối cánh chừng giúp tên ma đầu này. Lão hóa tử đi gọi Văn Bằng
Trình tới đây để mụ chết mà không ân hận gì được!
Thanh Trúc Đạo Nhân gật đầu:
- Doãn Bang chủ cứ đi đi!
“Bách Diệp Thần Cái” bước ra khỏi phòng.
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