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Håi thø ba m−¬i bÈy

Mét ng−êi bÝ mËt

oàn Chính Thuần giật mình biết rằng phía ngoài đã công thủ đến viện trợ
cho mình. Y vừa nghĩ ngợi vừa thấy luồng từ sau lưng chuyền đến cánh

tay rồi dẫn cả vào đầu ngón tay một tiếng, thần công "Nhất dương chỉ" đã phóng ra.
Mã phu nhân trúng chỉ ở dưới nách, rú lên một tiếng:
- Thật kinh khủng, ngã vật xuống giường.
Tiêu Phong thấy Ðoàn Chính Thuần đã kiềm chế được nhân vội rút tay ra.
Ðoàn Chính Thuần toan mở miệng tạ ơn, bỗng thấy cánh cửa mở ra, một

người xồng xộc chạy vào cất tiếng hỏi:
- Tiểu Khang! Mình không cắt đứt được mối tình xưa thật ư? Sao mãi mà

chưa thanh toán xong hắn?
Tiêu Phong đứng ngoài cửa sổ, vừa nhìn thấy người này thộn mặt ra. Trong

khoảnh khắc, đầu óc ông nảy ra không nhiều nghi vấn, nhưng chớp mắt dường như
ông đã tìm ra giải đáp.

Tiêu Phong đoán ra rằng:
- Hôm ấy ở trong rừng chanh, người vô tích, Mã phu nhân đem cây quạt của

mình ra phao vu là công đến ăn cắp thư tín rồi vội vã bỏ rơi.
Ông tự nêu ra nhiều câu hỏi:
- Cây quạt này ở đâu ra?
- Nếu quả có người lấy cắp thì phải là người rất thân mình và người ấy là ai?
- Ta là người Khất Ðan, vụ đó rất bí mật, đã dấu nhẹm được ba mươi năm, sao

đột nhiên lại phanh phui ra?
- A Châu cải trang làm Bạch Thế Kính đến trời cũng không biết. Mã phu nhân

khám phá ra đươc?
Nguyên người lẻn vào phòng này chẳng phải ai xa lạ mà chính là chÊp pháp

trưởng lão tại Cái Bang tên gọi là Bạch Thế Kính.
Nghe Bạch Thế Kính hỏi, Mã phu nhân kinh sợ đáp:
- Hắn... Hắn chưa mất hết võ công. Hắn điểm... điểm trúng huyệt đạo tôi.
Bạch Thế Kính vừa nghe xong nhảy chồm lại Ðoàn Chính Thuần cầm lấy hai

tay bẻ "rắc rắc" xương cổ tay Ðoàn Chính Thuần bị gãy nát.

Ð
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Ta nên biết rằng Tiêu Phong có trút được chân khí vào thân thể Ðoàn Chính
Thuần thì nội lực y cũng chỉ tạm thời chống chọi được một lát, Tiêu Phong rút tay
về thì y lại thành phế nhân.

Từ lúc Tiêu Phong ngó thấy Bạch Thế Kính, trong đầu óc ông tuôn luồng tư
tưởng nổi lên như sóng cồn.

Ông không nghĩ đến chuyện lại ra tay viện trợ cho Ðoàn Chính Thuần, đồng
thời ông cũng không ngờ Bạch Thế Kính lại hạ độc thủ ngay. Khi biết ra thì xương
cổ tay Ðoàn Chính Thuần đã bị bẻ gãy rồi chàng tặc lưỡi lẩm bẩm:

- Lão này lắm vẽ phong tình, đầy lòng hiếu sắc, bữa nay để lão đau khổ cho
đáng kiếp.

Mình có nể mặt A Châu thì cũng chờ đến lúc cuối cùng sẽ cứu tính mạng cho
lão.

Tiêu Phong còn đang nghĩ ngợi, bỗng nghe Bạch Thế Kính nói:
- Gã họ Ðoàn kia! Ta không ngờ bản lãnh ngươi ghê gớm đến thế! Ngươi đã

uống"Thập hương mê hồn tán"mà nội lực vẫn còn lại mấy phần.
Ðoàn Chính Thuần tuy chưa biết người đứng bên ngoài bức vách chưởng vào

viện trợ nội lực cho mình là ai? Nhưng y biết chắc là một nhân vật bản lãnh ghê
gớm. Trước mặt tuy thêm một kẻ cường tráng nhưng sau lưng đã có tay đại viện
nên trong lòng y chẳng chút hoan mang.

Nghe giọng cười Bạch Thế Kính, Ðoàn Chính Thuần hiểu Bạch chưa biết có
người giúp sức cho mình, liền hỏi:

- Phải chăng tôn giá là người trưởng lão Cái Bang? Tại sao tôn giá chưa từng
quen biết nhau, sao lại hạ độc thủ đến thế?

Bạch Thế Kính không trả lời, chạy vội đến bên mình Mã thò tay vào nắn lưng
mụ mấy cái.

Song phép "Nhất dương" họ Ðoàn cực kỳ thần diệu, tuy võ công Bạch Thế
Kính ghê gớm mà không sao giải khai huyệt đạo được cho mụ.

Bạch Thế Kính nhíu cặp lông mày hỏi:
- Mình thấy trong người thế nào?
Giọng nói rất là quan thiết!
Mã phu nhân đáp:
- Chân tay tôi bị tê liệt không nhúc nhích được. Thế này mình ơi! Mình thanh

toán xong hắn đi, rồi đôi ta mau thoát khỏi đây... Tôi không muốn chần chừ ở trong
căn nhà này nữa.
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Ðoàn Chính Thuần đột nhiên buông một tràng cười ròn rã.
- Ha ha! Ha ha! Tiểu Khang mình ơi! Mình... ơi! Ha ha!
Mã phu nhân nói:
- Mình ơi! Mình vẫn hứng chí lắm nhỉ? Chết đến nơi mà vui cười được kia ư?
Bạch Thế Kính nổi ®óa la lên:
- Mi còn gọi hắn bằng Ðoàn lang ư? Con tiện nhân kia.
Nói xong trở tay tát một cái thật mạnh.
Ðoàn Chính Thuần cũng nổi giận quát:
- Dừng tay ngay! Sao ngươi lại đánh nàng?
Bạch Thế Kính cười lạt hỏi lại:
- Thị là người của ta. Ta muốn đánh thì đánh, muốn mắng thì mắng việc gì

đến mi?
Ðoàn Chính Thuần cười nói:
- Con người nguyệt thẹn hoa nhường như nàng, sao ngươi dám dỡ thói vũ phu,

thế mà cũng học đòi làm người! Ngươi phải dằn lòng đừng ăn nói sổ sàng để nàng
được vui lòng mới phải chứ?

Mã phu nhân nhìn Bạch Thế Kính nói:
- Mình nghe đó! Người ta đối với tôi thế nào? Sao mình lại phũ phàng đến thế

mà không biết thẹn?
Bạch Thế Kính quát mắng:
- Con dâm phụ này! Rồi ta sẽ liệu cho mi! Còn gã họ Ðoàn si ngốc kia! Bây

giờ ta mới biết mi chỉ quen thói nịnh đàn bà. Vậy mà sao mụ vẫn ám hại mi? Này
nhớ nhé! Sang năm cũng vào ngày này là ngày giç đầu mi đó!

Nói xong lão sấn lại dơ tay ra toan ấn sâu lưỡi dao trủy thủ vẫn để trên ngực
Ðoàn Chính Thuần từ trước.

Giữa lúc ấy đột nhiên cửa phòng có luồng gió mạnh thổi vào. Vèo một tiếng,
luồng kình phong thổi tắt phục lửa đi. Trong phòng tối như mực. Mã phu nhân rú
lên một tiếng kinh hãi.

Bạch Thế Kính có kẻ địch mới vào không rảnh tay giết Ðoàn Chính Thuần,
vội chạy vào nghinh địch.

Lão quát hỏi:
- Ai?
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Lão vừa giơ hai tay lên đỡ ngực vừa xoay người lại.
Luồng kình phong thổi tắt đèn lửa, rõ ràng do một nhân vật bản lãnh tuyệt cao

phóng ra, những đèn lửa tắt hết, lại không nghe động tỉnh gì?
Bạch Thế Kính, Ðoàn Chính Thuần, Mã phu nhân, Tiêu Phong tất cả mọi

người để hết tinh thần nghe ngóng, đều cảm thấy trong phòng có một người.
Mã phu nhân không nén nổi sự kinh hãi la lên:
- Có người! Có người!
Người mới vào này vẫn lập lờ đứng ở cửa phòng, hai tay chống nhưng không

nhìn rõ mặt và người y cũng không nhúc nhích.
Kế đến Bạch Thế Kính quát hỏi:
- Ai?
Lão tiến ra một bước.
Người lạ vẫn chẳng nói năng gì mà cũng chẳng nhúc nhích như không nghe

tiếng.
Bạch Thế Kính lại quát:
- Nếu không biết người mới đến là bạn hay là thù. Lão cho chưởng lực quạt tắt

đèn lửa vừa rồi phải là tay võ công. Lão không dám mạo hiể m động thủ.
Người này vẫn không hé miệng mà cũng không cử động. Căn phòng tối đen,

dường như bao phủ một làn không khí ngột ngạt rùng rợn.
Ðoàn Chính Thuần ở trong phòng cũng như Tiêu Phong ở ngoài, thấy điệu bộ

người mới đến đều kinh hãi nghĩ thầm chắc người này ghê gớm lắm, sao mình nghĩ
không ra nhân vật võ lâm giống y?

Cả hai người đều lịch duyệt giang hồ, kiến văn rộng đoán được ra ai.
Mã phu nhân thét lên lanh lánh:
- Mình đốt lửa lên cho sáng. Tôi sợ... Tôi sợ lắm!
Bạch Thế Kính nghĩ bụng: "Con dâm phụ này ngu quá! Bây giờ đi thắp đèn

lửa, lỡ ra kẻ địch thừa cơ đánh úp thì sao? ."
Lão vẫn để hai tay đỡ ngực chờ cho địch nhân ra chiu trước để đoán sơ qua về

gốc gác y rồi sẽ tính sau.
Nào ngờ người đó vẫn trơ trơ. Hai bên quay mặt vào nhau chừng uống cạn

tuần trà.
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Tiêu Phong dĩ nhiên không muốn lên tiếng. Ðoàn Chính Thuần cũng quyết
không mở miệng để cho Bạch Thế Kính dò la gốc gác đối phương. Bốn bề im
phăng phắc, cả loại côn trùng cũng im tiếng. Từng mảnh tuyết rơi cũng có thể nghe
rõ được.

Tình trạng này càng kéo dài, Bạch Thế Kính càng băn khoăn. Lão cạy hỏi:
- Người này quyết nhiên là thù chớ không phải là bạn. Nhưng tại sao lão cứ

đứng lì chưa chịu ra tay?
Rồi lão tự trả lời:
- Phải rồi! Chắc y còn đợi người đến tiếp viện, vì y sợ một mình không địch

lại ta. Nếu để đến lúc kẻ tiếp viện cho y nơi, tất bị bọn chúng cứu Ðoàn Chính
Thuần đem đi mất.

Nghĩ tới đây, Bạch Thế Kính không dám trì hoãn lại la lên:
- Các hạ đã không trả lời, tại hạ đành phải mạo phạm.
Nói vậy thì nói nhưng lão vẫn chưa ra tay. Ðối phương vẫn không động tĩnh.
Bạch Thế Kính liền thò tay vào bọc rút ra một cây phá giáp cương vây tung

mình nhảy lại.
Một ánh sáng xanh lè lấp loáng trong đêm tối vẫn cương trùy nhằm đâm thẳng

vào trước ngực đối phương.
Chiêu "Quang xạ đầu ngưu" là một tuyệt kỹ mà bình sinh lão đắc ý nhất.
Người lạ né mình tránh khỏi.
Bạch Thế Kính thấy một luồng gió mạnh phóng lại, ngón tay đối phương

nhằm cổ họng mình chụp xuống. Ðòn đánh lẹ quá, Bạch Thế Kính chưa kịp thu
cương trùy về thì năm đầu ngón tay đối phương đã đụng vào cổ họng mình. Lão
hồn vía lên mây hốt hoảng quay lùi về phía sau để tránh đòn rồi run rung hỏi:

- Ngươi... ngươi....
Lão sợ quá vì không những đối phương võ công cực cao hình thức vừa rồi

chính là đòn "tỏa hầu cầm nã thủ."
Ta nên biết rằng "tòa hầu cầm nả thủ" là một đòn tuyệt chiêu của Mã Ðại

Nguyên tức vong phu Mã phu nhân. Chiêu này ngoại trừ con em nhà họ Mã, không
một người nào trong đó biết sử dụng. Từ khi Mã Ðại Nguyên chết đi rồi, người ta
lo tính nghề này sẽ bị thất truyền.

Bạch Thế Kính chơi thân với Mã Ðại Nguyên hàng mấy năm biết rõ cả chiêu
thức võ công nhà họ Mã. Chiêu này vừa đánh Thế Kính sợ quá toát mồ hôi lạnh
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ngắt, chú ý nhìn đối phương thấy y thân hình cao lớn cùng cỡ Mã Ðại Nguyên,
song trong không nhìn được rõ mặt.

Người lạ vẫn không hé răng và không cử động, cứ đứng trơ ra đó, căn phòng
dường như bị bao phủ một làn không khí đầy ma qủy.

Bạch Thế Kính cảm thấy trong cổ ngấm ngầm đau, dường như ngón tay đâm
thủng ra.

Lão định thần cất tiếng hỏi:
- Phải chăng tôn giá họ Mã?
Người lạ vẫn như câm điếc, chẳng nói sao.
Bạch Thế Kính nói:
- Tiểu Khang mình ơi! Mình thắp đèn sáng lên.
Mã phu nhân đáp:
- Tôi có cử động được đâu, mình thắp lên đi.
Bạch Thế Kính vẫn e dè sợ sệt không dám hành động hở. Nhưng lão lại nghĩ

rằng: Rõ ràng võ công người này rất nhiều. Giả tỉ y muốn cứu Ðoàn Chính Thuần,
cũng chả cần đến giúp sức, không biết tại sao y chỉ ra một đòn rồi không đánh nữa.
Lại qua một quãng thời gian cực kỳ tịch mịch, ngột ngạt khó chịu không một tiếng
động.

Bạch Thế Kính đột nhiên phát giác ra một điều kỳ quái. Trong phòng tuy
không một ai lên tiếng, không một ai cử động, nhưng vẫn nghe rõ hơi thở từng
người:

Hơi thở Mã phu nhân, hơi thở Ðoàn Chính Thuần, rồi hơi thở chính mình lão
đều biết hết. Ðặc biệt là người bí mật đứng trước mặt lão tuyệt nhiên không thấy
phát ra hơi thở.

Bạch Thế Kính liền tự mình nín thở, chú ý lắng tai nghe. Với nghị lực của lão
bất luận là ai phát ra hơi thở lão cũng cảm giác được. Thế mà đối với người bí mật
này, lão chú ý hồi lâu vẫn tuyệt không nghe thấy một tý gì. Nếu là người còn sống
có lý nào lại không hô hấp bao giờ? Trong khi đó lão nghe rõ cả tiếng trái tim mình
đập.

Bạch Thế Kính nghe tiếng tim mình đập mỗi lúc một mạnh hơn cảm thấy
trong dạ bồn chồn vô kể, tựa hồ trái tim muốn chảy ra ngoài.

Không thể nhẫn nại được nữa, lão quát lên một tiếng thật to, nhẩy lên tới
người bí mật.

Ngọn "Phá giáp trùy" vung lên loang loáng đâm tới tấp vào mặt đối phương.
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Người bí mật vung tay trái lên, hất tay phải Bạch Thế Kính ra bên ngoài cựa
đưa tay phải ra nhanh như chớp chụp vào yết hầu lão.

Bạch Thế Kính đã đề phòng người bí mật lại thi triển chiêu "Tỏa cầm nã thủ"
cúi đầu xuống luồng dưới nách đối phương để tránh.

Người bí mật không đánh theo chỉ đứng trơ như phỗng ngay trước cửa.
Bạch Thế Kính lại phóng Trùy đâm vào đùi đối phương.
Người bí mật tung mình nhảy thẳng lên để tránh.
Mã phu nhân thấy người bí mật lúc nhảy vọt lên không co đầu gối lại, người y

cứ ngay đườn đưỡn tung lên bất giác mụ la hoảng:
- Quỷ nhập tràng! Qủy nhập tràng!
Bổng nghe đánh"bịch"một tiếng, người bí mật lại hạ mình xuống.
Bạch Thế Kính cũng sợ ớn da gà, tự hỏi:
- Người này mà sao nhảy lên hạ xuống trông cũng như que củi? Chẳng lẻ gian

quả có quỷ nhập tràng ư?
Tuy nhiên lão giữ địa vị một nhân vật cao cấp nhất Cái Bang lại có lý nào lại

để cho hiện tượng quái gở này khủng bố thì lão do dự một chút rồi uốn mình nhảy
chồm lên phóng luôn bằng "Phá giáp trùy" phát ra những tiếng veo véo đâm vào
đối phương.

Người bí mật quả nhiên không co đầu gối lại được, người ngay đơ nhảy lên
tránh đòn. Xem chừng y không thể bước được.

Bạch Thế Kính đâm mé tả thì người bí mật nhảy sang mé hữu, đâm mé hữu thì
y lại nhảy tránh qua mé tả.

Bạch Thế Kính phát giác ra nhược điểm của đối phương lòng đỡ được đôi
phần khiếp sợ.

Có điều lão càng để ý càng nhận thấy đối phương không phải là người còn
sống.

Bạch Thế Kính đâm luôn mấy trùy nữa, xem chừng đỡ cử động vụng về. Song
lão mấy lần thay đổi thế đánh cho biến ảo tinh diệu bội phần mà thủy chung vẫn
không đánh bị thương được. Ðột nhiên, Bạch Thế Kính cảm thấy sau cổ mát rượi,
bàn tay to tướng lạnh như băng đè lên cổ lão. Bạch Thế Kính giật mình, xoay trùy
lại đâm về phía mình "Vèo" một tiếng,

ngọn trùy đâm vào quãng không.
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Bàn tay to tướng đè xuống dần dần. Bạch Thế Kính vội ra lực ra để chống lại.
Nhưng lão càng vận nội lực bao nhiêu, sức đè xuống càng mạnh thêm bấy nhiêu.
Ðầu tiên lão mới phải cúi đầu, rồi sau lưng cũng phải xụm xuống.

Bạch Thế Kính cảm thấy trên đầu trên cổ mình dường như phải đội tảng đá
nặng tới ngàn cân, khiến người lão cong lại cơ hồ sắp gãy làm hai.

Bạch Thế Kính thở lên hồng hộc.
Tiêu Phong cùng Ðoàn Chính Thuần nghe thấy đều lấy làm quái lạ.
Mã phu nhân sợ quá la hoảng:
- Thế Kính! Thế Kính! Mình làm sao vậy?
Bạch Thế Kính không còn hơi sức để đáp lời Mã phu nhân. Lão cảm thấy nội

lực trong người bị sức đè ép quá trầm trọng tiết ra dần dần.
Ðột nhiên bàn tay to tướng cứng như sắt, lạnh như băng, sờ lên mặt Bạch Thế

Kính. Bàn
tay này đúng không phải tay người sống vì tuyệt không còn một chút sinh khí

nào.
Bạch Thế Kính không nhịn được nữa, cố la lên:
- Quỷ nhập tràng! Quỷ nhập tràng!
Thanh âm lão cực kỳ thê thảm rùng rợn.
Bàn tay to tướng chuyển động mơn man từ trên đầu dần xuống mắt, những

ngón tay đưa đi đưa lại chỗ này làm cho Bạch Thế Kính hết hồn, những ngón tay
đó, chỉ ấn mạnh một chút là đôi tròng bị móc ra. Nhưng may bàn tay lạnh buốt này
lại đưa xuống dưới sờ mũi lão, rồi tiếp tục sờ xuống miệng.

Bàn tay qủy quái này đưa từng chút một sờ đến miệng Bạch Thế Kính rồi cuối
cùng đưa xuống đến cổ họng thì dừng lại.

Người bí mật dùng ngón tay trỏ và ngón tay giữa kẹp chặt lấy yết hầu Bạch
Thế Kính xiết dần dần chặt vào.

Bạch Thế Kính khiếp sợ mê man la lên:
- Ðại nguyên hiền đệ! Tha chết cho ta! Tha chết cho ta!
Mã phu nhân nghe tiếng, hét lên như còi:
- Mình... mình nói gì vậy? Hắn... hắn là Ðại nguyên ư.
Bạch Thế Kính tiếp tục năn nỉ:
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- Ðại nguyên!... Ðại nguyên hiền đệ ơi! Trăm điều sai vì nàng cả, không can
dự gì đến tôi.

Mã phu nhân tức giận nói:
- Việc gì cũng chính ta chủ trương thì đã sao? Mã Ðại nguyên ngươi sống trên

thế gian cũng là cái bị thịt. Ngươi chết đi được cái quái gì? Lão nương không sợ
ngươi đâu!

Lúc Bạch Thế Kính mở miệng nói ra bấy nhiêu lời đổ trách nhiệm cho kẻ khác
thì ngón tay người bí mật lại nới ra một lời mới nói rõ được. Bây giờ lão dừng lại
không nói nữa, thì người bí mật lại từ từ xiết chặt lại.

Bạch Thế Kính trong lòng hồi hộp nghe Mã phu nhân nói người bí mật là Mã
Ðại Nguyên thì lão yên chí cái quái này là Mã Ðại Nguyên đã nhập vào thây ma
thành qủy nhập tràng.

Tha chết cho ta, chính phu nhân hiền đệ đã đòi hiền đệ tiết lộ thân thế bí mật
của Kiều Phong mà hiền đệ không chịu, cho nên nàng... nàng mới nẩy ra ý kiến ám
hại.

Tiêu Phong đứng ngoài nghe mà rùng mình. Ông không tin thế gian có ma
qủy mà chắc người bí mật này là một nhà võ có hạng, giả vờ lộng ghép thần thông
khiến Bạch Thế Kính cùng Mã phu nhân phải khiếp sợ hoang mang, phun ra những
điều ám muội, cùng hai phạm nhân này và quả nhiên Bạch Thế Kính vì khủng
hoảng mà thổ lộ hết.

Cứ theo những lời họ vừa phun ra đây thì Bạch Thế Kính là tòng phạm. Sở dĩ
Mã phu nhân mưu giết chồng là do nguyên nhân mụ đòi phanh phui những điều bí
mật của Tiêu Phong  mà Mã Ðại Nguyên không nghe.

Rồi ông tự hỏi:
- Tại sao mụ căm hờn mình đến thế?
- Tại sao mụ cố hất đổ cho bằng được cái ngôi bang chúa của tôi?
Tiêu Phong còn đang ngẫm nghĩ lại thấy Mã phu nhân hét lên lanh lợi:
- Mã Ðại Nguyên! Ngươi lại bóp chết ta đi, ta không muốn nhìn mặt bị thịt

của ngươi nữa, loài tiểu quỷ kia!
Thốt nhiên văng vẳng nghe tiếng "sạo sạo" rất nhỏ, xương sụm bụng Bạch

Thế Kính bị móng tay quỷ quái bấm nát một chỗ.
Bạch Thế Kính thục thân cựa quậy mà không sao thoát khỏi bàn hộ pháp của

người bí mật.
Tiếp theo vang lên tiếng "bục bục", cổ họng Bạch Thế Kính bị cấu rời.
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Bạch Thế Kính thở phì phì, nhưng không khí hít vào miệng vào không xuống
phổi được nữa. Chân tay lão giãy lên đành đạch, người run lên như gà bị cắt tiết rồi
tắt hơi chết liền.

Người bí mật cấu chết Bạch Thế Kính xong, xoay mình đi một cái đã biến mất
không còn thấy bóng đâu nữa.

Tiêu Phong cảm thấy trong lòng xúc động tự hỏi:
- Người này! Ta phải theo dõi gã xem sao?
Nghĩ vậy, Tiêu Phong băng mình lại phía cửa trước. Nhờ ánh trắng xóa, ông

nhìn thấy một bóng người lờ mờ đang vun vút về phía Ðông Bắc.
Cước lực Tiêu Phong kỳ tuyệt phi thường không thì làm sao mà thấy được.
Tiêu Phong lẩm bẩm: "Thân pháp người này khiếp thật"! Ông đề bồi rất gấp

một hồi còn cách chừng hơn mười trượng. Bây giờ ông rõ ràng hơn. Võ công người
bí mật hiển nhiên vào hạng cao thủ .

Tiêu Phong lúc này nhìn rõ cả cước pháp của người bí mật. Người này không
cắt bước như người thường, mà chạy rất nhanh, chẳng khác gì lướt người trên mặt
tuyết trơn tuột.

Về môn khinh công, Tiêu Phong bắt nguồn tự phái Thiếu Lâm sau lại được
Uông Bang chúa Cái Bang rèn luyện. Ông rất thân về phái dương cương. Cứ mỗi
bước lại băng mình xa ra hơn một.

Người còn đang lơ lửng trên không đã tung chân ra bước nữa. Kể về kiểu cách
thì Tiêu Phong coi có vẻ còn nặng nề, không nhẹ nhàng ung dung nhàn nhã như
người bí mật chạy trước, đường trường thì phương thức của ông có phần trội hơn
bằng thực lực.

Tiêu Phong đuổi bấy lâu, dĩ nhiên người bí mật chạy trước cảm giác được có
người đang rượt theo mình. Ngay từ lúc y bước chân Tiêu Phong chạy trên đường
đất đầy tuyết phủ ra rằng kẻ theo mình có một bản lãnh kinh người. Tiêu Phong
bổng thấy người bí mật thay đổi thân pháp đột ngột, không biết y chạy thế nào mà
trông như một chiếc buồm thuận gió xuôi dòng lướt băng băng, chớp mắt lại cách
thêm chừng một trượng nữa.

Tiêu Phong âm thầm kinh hãi trong lòng lẩm bẩm: có phải làm một tay cao
thủ thứ nhứt hay thứ nhì trong vô lâm. Không thế thì sao y chỉ giơ tay lên một cái
đã đủ hạ sát Bạch Thế Kính? .

Nguyên Tiêu Phong được trời phú cho một bản ngã khó có, là kỳ tài về võ
học, là môn đồ Huyền khổ đại sư cùng Uông Bang chúa. Tuy võ công hai vị này
cao cường thật, song cũng chưa phải nhân vật đặc biệt. Tiêu Phong võ công đặc sắc
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giỏi hơn nhiều. Chỉ là một chiêu thức tầm thường nhưng ở tay phóng ra cũng thành
một mãnh lực vô biên. Những người ông đều cho là võ công ông vào bậc thiên tài,
có sẵn năng khiếu bẩm sinh mới được thế, chứ không phải chỉ trông vào sự rèn
luyện thành tài.

Tiêu Phong chính mình cũng không hiểu tại sao mình tới được bản lãnh này,
ông chỉ hiểu mình bất luận chiêu thức nào đã qua mặt một lần là biết, đã biết là tinh
thục ngay, nhất là lúc lâm địch, ông tự nhiên có cách biến hóa cực kỳ huyền bí...
Có điều ngoài võ công ra, bất kể là đọc sách hay thủ công gì ông cũng chỉ vào hạng
bình thường không có chi đặc biệt.

Võ công của Tiêu Phong đã đến độ tài cao đặc biệt, không ai bì. Ðời ông ít khi
gặp được tay đối thủ. Kể ra cũng có nhiều tay cường nội lực rất thâm hậu như ông,
chiêu thức xảo diệu chẳng thua gì ông. Nhưng lúc giao đấu với ông, đến hồi tối hậu
khẩn đối phương chỉ sai một ly mà chịu thất bại, mà thất bại một cách khâm phục,
chứ không ai ấm ức. Vì thề mà rất hiếm có kẻ tìm để trả thù rửa hận.

Hiện tại Tiêu Phong gặp được tay khinh công cao hơn mình, bất giác hùng khí
bốc lên ngùn ngụt, ông vận khinh công lên đến tột độ đuổi gấp hơn.

Hai tay địch thủ kẻ trước người sau như bóng với hình nhắm thẳng hướng
đông bắc lao nhanh như gió mà thủy chung Tiêu Phong vẫn không đuổi sát đến
được.

Một giờ qua, hai giờ lại qua, hai người đã chạy hơn tám mươi dặm vẫn nguyên
một mực không ai chịu thua ai về môn khinh công.

Ðuổi nhau chừng hơn nữa giờ nữa thì trời vừa hừng sáng, tuyết không xuống
nữa, đêm tối đã biến thành ánh sáng ban mai.

Tiêu Phong nhìn rõ chân núi có một thị trấn, nhà cửa đầy như bát úp, nhân dân
trù mật. Tiếng gà xao xác gáy mau, tiếng trước vừa dứt kế tiếng sau.

Tiêu Phong thèm rượu cất tiếng gọi to:
- Này anh chạy trước ơi! Tôi mời anh vào thị trấn uống vài bát rượu đã, rồi ta

lại tỷ thí cước lực, anh tính ao?
Người bí mật không trả lời, gia tăng cước lực chay nhanh hơn.
Tiêu Phong cười nói:
- Dù anh là một gian nhân hạ thủ giết Bạch Thế Kính song là một bậc anh

hùng hảo hán, Tiêu Phong này cam chịu thua nước võ môn khinh công rồi. Hai ta
đi uống rượu thôi, đừng chạy nữa!

Tiêu Phong vừa nói vừa đuổi theo rất gấp chứ chưa chạy chậm lại chút nào.
Người bí mật đột nhiên dừng bước, nói:
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- Người ta đồn đại "Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung quả nhiên danh bất hư
truyền. Người miệng nói mà nội lực vẫn được tự nhiên. Thật là anh hùng! Ðúng là
tay hào kiệt!

Tiêu Phong nghe thanh âm người bí mật có vẻ ra người đường như hơn tuổi
mình nhiều, liền nói:

- Tiền bối quá khen đó thôi! Vãn bối có ý muốn với lên, kết giao cùng tiền
bối. Chẳng hiểu tiền bối có vui lòng chăng?

Người kia thở dài nói:
- Lão phu gìa rồi, chẳng được việc gì đâu. Hảo hán đuổi nữa, chỉ chạy thêm

một giờ là lão phu đành chịu thua.
Dứt lời lão đi chầm chậm lại trông về phía trước thẳng.
Tiêu Phong muốn chạy theo để nói chuyện với lão, nhưng khoa chân, chợt

nghĩ ra: "Lão đã có lời biểu mình dừng đuổi."


