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1. Chương 1: Bắt Đầu
Kỷ Lê là một xác sống, nói đúng hơn là là một cái xác sống vẫn mang ý thức của con người, có suy nghĩ
như con người. Nàng cũng không biết tại sao bản thân mình lại như vậy được.
Là một xác sống, Nàng không có việc gì để làm, cả ngày đều nhàm chán đi theo những xác sống khác ở
trong thành phố dạo chơi, đi vòng vòng chẳng có mục đích, chẳng có hứng thú gì cả.
Cho đến một ngày, Nàng bỗng nhiên có một sở thích mới, mà sở thích này làm cho cuộc sống của Nàng
không nhàm chán vô vị như trước.
Sở thích này chính là, ở trong thành phố này có một khu phố nhỏ. Trong khu phố nhỏ có một căn chung
cư, trên chung cư có một tầng lầu, trong tầng lầu có một căn phòng, mà ở trong căn phòng đó có một cô bé
làm nàng thấy thích thú.
Công việc hằng ngày của Nàng từ đó thay đổi, Nàng không theo chân những xác sống khác nữa, cả ngày
Nàng chỉ đứng một chỗ, hay nói đúng hơn là đứng trong khu phố kia trước cửa chung cư, dưới bệ cửa sổ lầu
ba, chờ đợi......chờ đợi cô bé ra khỏi nhà....
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2. Chương 2: Quá Trình
Ngày 7 tháng 6 năm 2023, buổi sáng trời trong vắt không chút mây, buổi chiều trời đổ tuyết.
Nói đến vấn đề thời tiết thật sự Kỷ Lê nhịn không được mà buồn nôn, cái thời tiết đáng chết này làm Nàng
cực khó chịu.
Ngày qua ngày, thời đại mới mở ra, thời tiết lúc tận thế cũng trở nên cực kỳ khắc nghiệt. Không nói đâu
xa xôi, chúng ta nói hiện tại đi, mới buổi sáng trời còn nắng gay gắt, mặt trời chiếu sáng chói chang vậy mà
buổi chiều trời đã đổ tuyết lớn.
Người ta thường nói, bốn mùa như xuân, ấm áp tươi đẹp thì bây giờ ta có thể nói lại, mùa hạ đó là kiểu
thời tiết hiện tại, bốn mùa nắng nóng, bốn mùa chói chang...
Nếu nói chính xác thì ta có thể nói, quanh năm suốt tháng, thời tiết chưa bao giờ có cái gọi là xuân hạ thu
đông gì cả. Suốt ngày chỉ là mưa sa gió giật, có nhiều khi lại là mưa axit, mưa đá xối xả.
Kỷ Lê ngồi cạnh thùng rác cả buổi sáng, bây giờ đã là giữa trưa, những xác sống khác cứ tập tễnh bước đi
xung quanh tìm kiếm thức ăn. Nàng ngồi thừ người cả buổi như vậy, dù chỉ là nhấc tay một cái Nàng cũng
lười, ánh mắt trắng xanh của Nàng nhìn chằm chằm ô cửa sổ nhỏ ở lầu ba.
Nàng từng tìm thấy một cái gương ở trong một căn nhà bỏ hoang, phải nói là phụ nữ thì ai không yêu cái
đẹp chứ, vậy mà lúc đó vừa nhìn thấy hình ảnh phản chiếu chính mình trong gương Nàng còn bị giật mình
nhảy ra sau hai ba bước, choáng váng kinh ngạc tới mức té ngã trên mặt đất một lúc mới hoàng hồn.
Đầu tóc thì dính đầy đầu mỡ, có đôi khi còn có mấy con ruồi bọ ở trên đầu Nàng đậu tới rồi bay đi, nhìn mà
phát bực. Trên mặt cũng không đỡ hơn chút nào, nào là những vết bằm xanh tím, nào là những vết thương
nho nhỏ không khép miệng, còn có ít nhiều vết máu mà Nàng cũng chẳng biết là máu của Nàng hay của ai.
Nhưng còn may là không có thiếu cái tay hay cái chân nào, nếu không chắc Nàng đau lòng chết quá...
Đã chú ý tới vẻ ngoài như vậy, nên Nàng quyết định không thể để mình dơ như cú thế này được, phải tắm
rửa một cái, mà làm xác sống với lại trong cái thành phố mà gần như hoang tàn thế này thì làm gì có nước
để tắm. Chỉ có thể đôi khi nương theo màn mưa, dùng những giọt nước từ trên trời rơi xuống mà tắm rửa
chính mình thôi.
A, có thể biến thành xác sống lâu lắm rồi, đôi lúc Nàng thích nhớ lại những kỷ niệm trước kia.
Trong lúc Nàng còn đang chìm đắm trong những kỷ niệm u buồn xa xưa thì bỗng nhiên cửa sổ lầu ba bật
mở, một âm thanh rất nhỏ vang lên. Tất cả những xác sống chung quanh bỗng nhiên ngừng lại, cùng lúc
ngước lên nhìn về phía âm thanh đó.
Một cô bé đang ngồi bên bệ cửa sổ, hai chân bó chặt đung đưa đung đưa trong không khí, trên tay cô bé
còn cầm một trái táo, cô bé cứ từ từ cắn từng chút một, âm thanh giòn tang đó cứ lần lượt, lần lượt vang
lên.
Kỷ Lê vừa nhìn vừa nuốt một ngụm nước bọt, chẳng biết là vì cô bé kia hay vẫn là vì trái táo...
”Chào, tiểu Lê, tiểu Bát, tiểu Hạ....” Cô bé mỉm cười tủm tỉm còn hướng về bọn họ chào hỏi.
Không lầm đâu, cô bé can đảm này đang đặt tên cho cả bọn Kỷ Lê, kêu tiểu Lê, không phải chỉ một mình
Kỷ Lê không, mà còn là kêu một số xác sống khác.
Thật sự quá đáng mà!! Ánh mắt của Kỷ Lê đầy vẻ mong chờ nhìn về phía cô bé kia, mấy xác sống bên cạnh
Nàng cũng không ngừng kêu lên ô ô, thậm chí có tên đáng ghét nào không biết chạy ngang đẩy Nàng sang
bên cạnh bồn hoa, không một chút cảnh báo, thế là Nàng ngã nhào vào trong đó.
Nét mặt xám như tro, Nàng giận dữ đứng dậy, xông vào tên xác sống kia, bắt đầu đánh nhau.
Mẹ nó, chạy nhanh đi đầu thai à....bộ không thấy bà cô mày đang đứng đây hả!!! Kỷ Lê vừa đánh vừa
không ngừng mắng nhiếc tên xác sống kia....
”Tại sao con lại ra cửa sổ nữa vậy!! ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi.....”
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Giọng một người phụ nữ vừa hoảng hốt vừa lo lắng lại có chút giận dữ vang lên trên lầu ba.
Kỷ Lê biết giọng nói này, đây là giọng nói của mẹ cô bé...
Sau đó hình ảnh của cô bé cũng nhanh chóng biến mất bên bệ cửa sổ, Kỷ Lê không biết vì sao.....trong lòng
Nàng cảm thấy có chút gì đó mất mát, có chút gì đó luyến tiếc, vậy là lại một lần nữa Nàng ngồi thừ người
ở bồn bên bồn hoa, thẩn thờ không chút nhúc nhích gì cả.
Từ trên trời không ngừng rơi xuống từng bông tuyết nhỏ như những chiếc lông ngỗng trắng xóa mềm mại.
Những xác sống chung quanh cứ như trước vây quanh lấy cánh cửa dẫn lên lầu kia, không ngừng dùng sức
tông vào không ngừng chàng cửa, có tên đâm mạnh quá dứt cả đầu, có tên thì bị ép đến văng mất khúc
xương tay tòng ten trên thân mình, tiếng la rú, tiếng ô ô của đám xác sống cứ vang lên văng vẳng.
Kỷ Lê cũng chẳng ham nhập bọn cùng chúng nó làm gì, bởi Nàng biết, chờ một lát không có hiệu quả gì
thì cả đám này cũng yên lặng thôi. Và trước giờ, Nàng luôn đoán đúng.
Ngày hôm nay thật chán!!! Kỷ Lê ngẩng đầu nhìn trời, suy nghĩ xa xăm, có chút bông tuyết đã rơi xuống
đất, phủ trắng cả một khoảng sân...

3. Chương 3: Tốc Độ
Ngày 10 tháng 6 năm 2023, nắng gay gắt.
Từ chuyện lần trước đã qua hai ngày, mấy ngày nay ánh nắng thật chói chang, có thể nói ánh mặt trời lúc
này cực kỳ độc hại.
Kỷ Lê thật thư thái thoải mái nằm phơi nắng trên lớp cỏ dại mọc tràn lang ở trong bồn hoa, Nàng có thể
cảm thấy toàn bộ cơ thể mình như bị nắng thiêu đốt hết cả, đến cả môi cũng đều khô nứt ra.
Nếu không phải vậy thì sao chỉ trong có hai mươi mấy tiếng đồng hồ mà làn da của Nàng đã bị ánh nắng
làm cho nứt nẻ, dễ dàng bóc ra từng mảng từng mảng nhỏ, Nàng có thể nhanh chóng đem mảng da đó kéo
xuống không chút khó khăn gì.
Cũng không ảnh hưởng gì lắm, chỉ cần mấy ngày thì làn da của Nàng lại phát triển mới thôi, nhưng dù sao
thì cũng như trước, thô ráp cứng còng....
Đối với con người mà nói, thời tiết như thế này thì chỉ có nước ngoan ngoãn ở nhà mà chơi thôi, nếu đi ra
ngoài thì thật sự có thể bị phơi nắng thành dân Châu Phi luôn cũng nên, không thì nhẹ chắc cũng bị say
nắng bệnh đau linh tinh. Thời tiết này cực kỳ không thích hợp ra đường!!!!
Nhưng làm cho Kỷ Lê ngạc nhiên ngoài dự đoán là hôm nay cô bé kia lại ra khỏi nhà.
Nàng đứng bên trong cánh cửa sắt chăm chú nhìn bên ngoài, những xác sống chung quanh ngửi thấy mùi
của con người thì xao động ồn ào tiến về phía đó mà đi.
Cô bé lợi dụng lúc đàn xác sống không có vây lấy cánh cửa mà nhanh chóng chạy ra phía trước, chạy ra
khỏi tòa chung cư. Trên người cô bé mặc một lớp áo bảo vệ chống tia tử ngoại và tia phóng xạ.
Đây là kiểu áo bảo vệ dạng dài, giống áo gió, sẫm màu, mặc trên người cô bé càng đáng yêu hơn, nghe nói
dạng áo này được phát minh sau tận thế, vì tính tiện lợi cũng như ưu việt của nó mà loại quần áo này được
con người sử dụng rất nhiều.
Nó không chỉ bảo vệ đơn thuần mà còn có thể bảo vệ con người trước những biến hóa thất thường của thời
tiết, ví dụ như mưa axit, quả thật tính thực dụng rất cao....
Kỷ Lê ngồi trên bãi cỏ, theo bên ngoài nhìn vào thì có thể thấy Nàng đang ngơ ngác nhìn theo thân ảnh của
cô bé từ lúc cô bé trong chung cư chạy ra, phía sau cô bé vài tên xác sống cứ cố gắng đuổi theo đến cùng,
hình như chúng không có ý định bỏ qua con mồi nhỏ nhắn này thì phải?!!!
Kỷ Lê lắc lắc người đứng lên, Nàng cũng nhanh chóng đi theo. Cô bé chạy rất nhanh, tốc độ như thế này
thì trước tận thế con người chẳng có thể nào làm được.
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Thế nhưng sau khi tận thế, đại bộ phận những người còn sống dùng một loại thuốc có khả năng thức tỉnh
các nguyên tố thể chất cũng như tinh thần trong cơ thể, đẩy sức mạnh của con người tăng cao một bậc, có
thể nói cách này đem đến khả năng thành công đến bảy mươi phần trăm. Chỉ có một số rất ít người có thể
dựa vào năng lực của bản thân mà tự mình thức tỉnh mà thôi.
Nhưng nhìn theo bóng dáng cô bé thì Kỷ Lê có thể khẳng định cô bé này là dùng thuốc để thức tỉnh, vì cô
bé còn rất nhỏ, căn bản là không có khả năng tự thân thức tỉnh. Trong chốc lát, thân ảnh cô bé mất hút
khỏi đường nhìn của Nàng.
Kỷ Lê có chút mất mác, Nàng lắc đầu tiếc nuối....
Cúi đầu nghĩ nghĩ, rốt cuộc Kỷ Lê quyết định đi dạo quanh đây một lát.

4. Chương 4: Tiếp Xúc
Ngày 11 tháng 6 năm 2023, gió đông.
Gió đông gió đông, đương nhiên muốn có gió đông thì phải có mùa đông, nhiệt độ xung quanh cũng giảm
dần, cơn gió kia chỉ cần thổi ngang qua thôi sẽ làm bạn cảm thấy rát cả hai bên má, nhưng đối với xác sống
thì chắc nó không có tác dụng mấy nhỉ?!!!
Kỷ Lê còn nhớ rõ, mới sáng nay, có một xác sống – là một chú tuổi trung niên, thân thể còn đủ tay chân
lành lặn đẹp đẽ nhưng có lẽ có chút yếu ớt, vậy mà ông chú này lại rãnh rỗi cố tình theo giúp vui với đám
xác sống ngu ngốc trước mặt Nàng.
Cả bọn đuổi theo một chiếc xe chạy ngang qua khu phố. Kết quả là tay của ông chú bị cán bay đến một
nơi nào chẳng biết. Thành ra mà nói làm cái xác đầy đủ không muốn, phải cụt cái này cái kia mới giống
xác sống hay sao???
Nếu người trong xe bắn thêm một phát nữa thì thật sự ông chú này dù có tay hay không có tay gì cũng đi
đời như nhau, nhưng mấy người kia dường như không bận tâm đến ông chú này cho lắm, bọn họ chắc tiếc
đạn nên chẳng bắn.
Không biết phải nói hôm nay là ngày may mắn hay xui xẻo với ông chú này nữa, không bị đám người kia
bán chết, cũng không bị xe cán chết vậy mà trên đường về bị một tấm bảng hiệu rớt xuống đập vào đầu
chết......vậy là đi đời nhà ma.
Kỷ Lê bĩu môi chế giễu, vừa định xoay người nhìn theo hướng khác thì ánh mắt Nàng bỗng dưng sáng lên,
phía trên ban công chỗ tấm bảng hiệu, nằm trong tầm mắt của Nàng ló ra một cái đầu, đúng là cô bé kia.
Thì ra từ hôm qua tới nay cô bé kia chưa về nhà, nghĩ nghĩ như vậy, Kỷ Lê cảm thấy có chút không vui,
nếu như có chuyện gì bất trắc ngoài ý muốn xảy ra thì sao chứ???
Nhưng là......Cô bé là con người, còn Nàng là gì chứ, chỉ là một cái xác sống không hơn không kém, Nàng
có quyền gì mà nói cô bé chứ, mà muốn đi nói thì sao....Nàng không nói được, cô bé cũng chẳng thể hiểu
ngôn ngữ của xác sống....
Trong lúc còn đang miên man suy nghĩ thì Kỷ Lê can đảm quyết định – Nàng muốn đi lên lầu.
Trong thế giới xác sống cũng chia thành năm bảy loại, có thể nói xác sống lợi hại nhất mà đến bây giờ Kỷ
Lê gặp được là loại xác sống lãnh chúa, loại xác sống này cũng giống như tên gọi của nó, thường nắm giữ
một khu vực riêng biệt, mà khu vực này lớn hay nhỏ, tốt hay xấu thì dựa vào năng lực của xác sống lãnh
chúa để phán đoán.
Xuống một chút đến nhỏ nhất thì phải kể là những tiểu binh xác sống không có chút ý thức nào cả. Mà Kỷ
Lê xem ra Nàng đại khái được tính vào dạng tiểu binh này.
Có được ý thức như con người đối với Nàng mà nói cũng không có ích lợi gì nhiều, nó cũng không có khả
năng giúp cho Nàng trà trộn vào bên trong những người còn sống.
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Trước kia cũng có xác sống trà trộn vào bên trong con người, nhưng từ khi con người nghiên cứu ra máy
kiểm tra đo lường giám định con người và xác sống thì những xác sống bị phát hiện thường có kết quả không
mấy khả quan cho lắm.
Con người không muốn nhìn đến xác sống có thể mạnh hơn bọn họ, hay đúng hơn họ không để xác sống
mạnh hơn bọn họ....
Mà nói trở lại vấn đề chính, Kỷ Lê chỉ là một xác sống bình thường, không có chút năng lực nào, một con
người bình thường thức tỉnh dị năng có thể dễ dàng giết Nàng, cho dù đối phương chỉ là một đứa nhỏ.
Kỷ Lê chầm chậm bước vào trong cửa hàng, có một cầu thang dạng xoắn ốc nối liền từ mặt đất lên tầng
trên. Kỷ Lê phải vặn vẹo khó nhọc bước từng bước, tùy rằng Nàng cố gắng khắc chế tiếng bước chân của
mình, nhưng khả năng thăng bằng của xác sống có thể nói là vô cùng tồi tệ, bọn họ không thể cảm giác
được sự tồn tại của tay chân vì vậy chẳng có gì khác hơn là mỗi bước đi lại tạo ra những âm thanh ma xát
ồn ào....
Lúc chỉ còn vài bước nữa là là thể lên đến tầng hai, Nàng bỗng nhiên ngừng lại, Kỷ Lê tự hỏi, nếu Nàng
bước thêm bước nữa thì Nàng sẽ có kết cục ra sao???
Chỉ cần đi lên Nàng liền có thể nhìn thấy cô bé kia, nhưng Nàng chỉ sợ là Nàng vừa lên tới nơi, đến thân
ảnh còn chưa kịp thấy thì đã bị giết chết mất lúc nào rồi.
Trong lúc Nàng nghĩ hay là trở về thì tốt hơn thì bỗng nhiên canh cửa trước mặt Nàng mở ra.
Khuôn mặt tinh xảo đáng yêu của cô bé kia xuất hiện trước mặt Kỷ Lê, trong nháy mắt, Kỷ Lê nghĩ: Mạng
mình xong rồi!!!!
Nhưng mà, Nàng lại không nghĩ tới, cô bé kia không có lập tức giết chết Nàng mà lại cúi đầu nhìn kỹ Nàng,
Kỷ Lê nghĩ:
”Mình nên lập tức chạy đi hay là lấy bình hoa bên cạnh đập chết cô bé đây?” Dùng một chậu hoa đạp chết
một người thức tỉnh dị năng, coi bộ khó thành công à nha....
”Ngươi là..... tiểu Lê? ” Cô bé biểu tình có chút hoang mang không rõ, còn Kỷ Lê thì.....đứng hình tại chỗ.
Cô bé kéo Kỷ Lê vào một căn phòng ở tầng hai, Kỷ Lê thì vẫn ngu ngốc không có chút phản ứng gì, bởi
vì......
Kỷ Lê nhìn chằm chằm bàn tay mình bị cô bé cầm, tay Nàng quá thô ráp, so với cô bé thì tay của Nàng
quả thực có thể nói là khó coi chết được.
Tay cô bé rất nhỏ, ngón tay thon dài, lại rất trắng, nếu là một kẻ yếu thích bàn tay mà nhìn thấy bàn tay
của cô bé thì chỉ có nước chảy nước miếng mà thôi.
Ở tận thế con người rất kiêng kị việc tiếp xúc trực tiếp với xác sống. người thức tỉnh dị năng mặt dù rất
mạnh, nhưng kịch độc của xác sống cũng mạnh không kém gì. Cho dù là người thức tỉnh dị năng, một khi
bị nhiễm độc thì trước sau gì cũng chuẩn bị hậu sự đi là vừa.
Cho dù là có vắc-xin phòng bệnh đi chăng nữa thì khả năng phòng bệnh có xác suất thành công rất thấp,
chỉ có khoảng hai phần trăm. Vậy nên cũng không có kẻ nào ngu ngốc tới mức dám mạo hiểm thử nghiệm.
”Ta tên là Lê Hạ.”
Kỷ Lê ngơ ngác nhìn Lê Hạ, trong lòng Nàng cứ cảm giác là lạ, Nàng thích cô bé cười với Nàng.

5. Chương 5: Tim Đập
Ngày 15 tháng 6 năm 2023, mưa axit.
Kỷ Lê đang mặc quần áo bảo hộ mà con người vẫn thường mặc lúc ra ngoài, mặc dù chuyện này đối với
Nàng là không cần thiết, nhưng bộ quần áo này là do Lê Hạ đưa cho Nàng.
Chỉ một câu nói của cô bé:
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”Mỗi lần nhìn thấy ngươi bị mưa axit xối lên trên người, mặc dù biết ngươi sẽ không bị gì cả, nhưng tôi cảm
thấy rất lo lắng.”
Vậy là Kỷ Lê liền ngoan ngoan nhận lệnh mặc đồ bảo hộ vào, Nàng còn không quên mang nón che kín đầu,
cảm giác được người khác quan tâm thật là tốt.
Từ sau cái lần Nàng bị Lê Hạ kéo vào gian phòng trên tầng hai, khoảng cách giữa hai người các Nàng - một
người cùng một xác sống dường như bị kéo lại gần thêm không ít. Lúc ấy phần lớn thời gian là Lê Hạ nói,
Kỷ Lê thì im lặng lắng nghe, lâu lâu Nàng sẽ ô ô đáp lại một ít biểu thị chính Nàng vẫn luôn chăm chú nghe
Lê Hạ nói.
Thường ngày Lê Hạ hay cùng Nàng nói rất nhiều thành phẩm nghiên cứu mới nhất của con người, con người
đúng là thích ứng rất nhanh với hoàn cảnh. Ở tận thế, đứng trước tuyệt cảnh cùng với nạn xác sống bệnh
dịch hoành hành trí tuệ của con người phát huy một cách vô cùng nhuần nhuyễn.
Nếu như lúc trước, cái khoảng thời gian mà Nàng còn chưa bị biến thành xác sống, mà con người có thể
nghiên cứu ra mọi thứ như thế này thì có phải Nàng sẽ không biến thành xác sống hay không?!!
Nhìn khuôn mặt tinh xảo đáng yêu như búp bê của Lê Hạ đang ngồi kế bên mình, lòng Nàng bỗng nhiên
chua xót, tựa như bị những giọt mưa axit ở tận thế xối phải.....
Sau đó vài ngày Lê Hạ vẫn thường hay chạy ra bên ngoài, có đôi khi cô bé gặp phải Kỷ Lê, cùng Nàng nói
đôi ba câu. Nhưng phần lớn thời gian thì Nàng không biết cô bé chạy đi nơi đâu...
Thường ngày khi gặp Kỷ Lê, Lê Hạ thường hay kéo Nàng tới những cửa hiệu thời trang các loại, có những
cửa hiệu thật to, thật hoành tráng nhưng giờ đây cũng tan hoang xơ xác, tận thế là vậy, cái ăn còn khó lo
thì ai mà để ý chuyện ăn mặc gì nhiều. Đôi khi Lê Hạ còn đưa cho Nàng nhiều bộ quần áo mà không biết
cô bé lấy ở đâu cho Kỷ Lê thay...
Mỗi khi Kỷ Lê thay xong một bộ, Lê Hạ đều ngồi một bên ngắm ngía Nàng rồi lại mỉm cười khen ngợi, mà
Kỷ Lê thường xuyên bị cô bé khen đến mức bỏng mũi ngượng ngùng, nếu không phải là xác sống thì Nàng
tin chắc những lúc như vậy mặt Nàng sẽ đỏ bừng lên, tim đập thình thích rồi.
Sau khi biến thành xác sống, chính Nàng cũng biết tình cảnh của bản thân chật vật thế nào, cho nên những
lời khích lệ của Lê Hạ chính là chỗ dựa duy nhất cho Nàng, như ánh sáng duy nhất trong cái cuộc sống tối
tăm mà Nàng đang sống.
Mà may mắn là dáng người Nàng cũng không đến nỗi tệ, ví dụ như Nàng có một đôi chân thon dài miên
man.!!! Nhưng dù cho dáng người có tốt thế nào thì cũng không thể che lấp được việc cơ thể Nàng tràn đầy
những vết sẹo không thể khép lại cùng với làn da thô ráp cứng rắn.
Nàng sợ hãi đứng trước gương, sợ hãi nhìn thấy cơ thể xấu xí của mình. Nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt
sáng, đầy mong chờ của Lê Hạ đành cho chính mình thì Nàng chẳng thể nào cự tuyệt yêu cầu của cô bé
được.
”Tiểu Lê, sau này đừng đứng trong mưa nữa.”
Lê Hạ lại xuất hiện, nói cũng không phải khen, lần này cô bé lại không ngoan ngoãn ở trong nhà mà lại
chạy ra ngoài đường nữa.
Kỷ Lê phát hiện, gần đây số lần Nàng nghĩ đến Lê Hạ càng ngày càng nhiều.
”Tiểu Lê, mẹ của ta bảo ta đến điểm giao dịch của căn cứ ở trung tâm thành phố mua một chút đồ, nghe
nói là thành quả mới được nhà nước nghiên cứu, dự định sẽ mở rộng phát triển ở tầng lớp bình dân. ”
Trong lúc Lê Hạ còn đang mải mê nói chuyện với Nàng thì một đám xác sống đang tập tễnh lao tới. Lê
Hạ bình tĩnh vươn cánh tay ra phía trước, năm ngón tay thon dài mở ra, một vệt ánh sáng màu lam mang
theo hơi lạnh run người từ tay cô bé bắn về phía đám xác sống, những tên xác sống trước mặt hai người các
Nàng nhanh chóng bị đông cứng không chút động đậy.
”Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, năng lực của ta không mạnh, đám xác sống này sẽ nhanh
chóng tan băng thoát ra được.” Lê Hạ thúc giục Kỷ Lê, cô bé nhón chân, muốn đem dù che lên đỉnh đầu
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của Kỷ Lê.
Kỷ Lê nhích người đứng ra bên ngoài, Nàng đưa tay ngăn lại hành động của Lê Hạ, ý bảo chính Nàng không
cần bung dù làm gì.
Lê Hạ cũng chẳng thèm quan tâm đến hành động của Nàng, cô bé cố chấp đem dù che qua, cho dù chính
cô bé bị nước mưa xối phải cũng không sao cả. Vẻ mặt của cô bé nói cho Nàng biết, nếu Nàng không chịu
che dù thì cô bé sẽ để chính mình bị mưa xối ướt cho bằng thôi.
Con ngươi không thể tiếp xúc với mưa axit trong thời gian dài, chất axit trong nước mưa sẽ ăn mòn cơ thể
người, nó sẽ làm cho con người bị thương rất nghiêm trọng.
Kỷ Lê đoạt lấy cây dù trong tay cô bé, che ở trên đầu của hai người, bất quá hơn nửa bả vai của Nàng vẫn
bị lộ ở bên ngoài, nhưng Nàng cũng không thèm để ý, Nàng có mặc quần áo bảo hộ.
Lê Hạ bởi vì chiếu theo tốc độ bước đi của Kỷ Lê, nên cũng không có giống bình thường chạy nhanh, hai
người các Nàng chầm chậm từng bước như một đôi tình nhân dạo bước trong mưa, nếu trước tận thế thì
tình cảm như thế này thật lãng mạn biết bao. Nhưng còn hiện tại, xung quanh một đám xác sống cứ chực
chờ xô vào ăn sống chính mình cùng với khung cảnh tan hoang đổ nát như thế này thì chẳng có chút lãng
mạn nào cả. Đôi khi Lê Hạ lại dùng năng lượng đông cứng những xác sống cản đường các nàng.
”Tháng trước một ông lão trong viện nghiên cứu gọi điện thoại cho mẹ của tôi, muốn cho tôi đi đến thành
phố Vĩnh Yên, nhưng tôi không muốn đi.....”
Lê Hạ giống bình thường lãi nhãi nói chuyện cùng Kỷ Lê, bỗng nhiên cô bé ngẩng đầu mỉm cười:
”Có tiểu Lê thật tốt, tôi không bị mưa ướt một chút nào cả...”
Đột nhiên Kỷ Lê cảm thấy tim Nàng đập rất nhanh, hai má nóng lên, nhất định là ảo giác, nhất định là ảo
giác thôi, xác sống thì sao có cảm giác được đừng nói chi đến tim đập....

6. Chương 6: Lời Tâm Tình
Ngày 16 tháng 6 năm 2023, tuyết lớn.
Đại bộ phận cửa hàng ở trung tâm thành phố hầu như bị hủy diệt, ừ, có thể nói do chính con người tự mình
gây ra.
Khi tận thế ập đến, bọn họ không những tranh mua mọi thứ trong cửa hàng không nói, thậm chí còn xông
vào nhà dân, đem những nhu yếu phẩm cùng với những vật dụng cần thiết lấy đi. Có người còn vì tranh
cướp nhu yếu phẩm mà giết người cướp của, dù sau tận thế mà, dù ngươi có giết chết một người hay một
chục người thì cũng chẳng có cảnh sát đến lập biên bản hay điều tra bắt người gì đâu.
Sau tận thế mười mấy năm, các cửa hàng trước đây bị cướp bóc phá hoại tan tành rốt cuộc cũng ”được hồi
sinh”.
ZF Đầu tiên là điện được mở lại trong cả nước, sau đó là lợi dụng mạng lưới radio mà truyền bá tin tức,
bọn họ ở các thành phố thành lập các căn cứ giao dịch.
Hiện tại bọn họ chuẩn bị thành lập ”Gia viên”, dọn sạch những đàn xác sống trong thành phố, một lần nữa
mở lại các cửa hàng.
Ngày hôm qua lúc Kỷ Lê đi cùng Lê Hạ đến căn cứ giao dịch, Nàng thấy có nhiều người đã đến đây lựa chọn
vị trí mở cửa hàng, mà chung quanh đám người kia vây quanh rất nhiều người khác, đám người này trước
tận thế xưng là ”Bảo tiêu” nhưng hiện tại nghề nghiệp này thực tự do, có thể kêu bọn họ là Lính đánh thuê.
Ai có tiền, ai có thể cho bọn họ ăn ngon mặc ấm, thì bọn họ bán mạng vì kẻ đó. Có thể nói chức năng của
họ như nhau, chỉ là Lính đánh thuê thì tự do hơn mà thôi!!!!
Kỷ Lê thở dài một hơi, dù bên ngoài nhiệt độ rất thấp trời đang đổ tuyết nhưng bên miệng của Nàng cũng
không có hiện lên màn sương màu trắng, đó cũng là chuyện hiển nhiên, Nàng không có hơi thở, với lại Nàng
cũng chẳng cần thở làm gì.
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Nàng mặc quần áo thật dày, bộ đồ này là sáng nay, sau khi trời đổ tuyết còn chưa được năm phút, Lê Hạ
đã mang xuống cho Nàng mặc vào.
Lê Hạ dường như đem Nàng trở thành búp bê thủy tinh vậy, bộ dạng thật là yếu ớt.
Sau khi cấp Nàng mặc quần áo vào thì Lê Hạ lại vội vàng rời đi, Nàng còn nhớ rõ lúc đó Lê Hạ vừa xoay
người vừa cười nói với Nàng:
”Tốt lắm, như vậy tôi liền không cần lo lắng ngươi bị lạnh rồi, thôi tôi lên ngủ tiếp đây, thời tiết này chỉ có
nằm trên giường ngủ một giấc ấm áp mới là tuyệt nhất, tiểu Lê cũng không nên ở ngoài tuyết lâu quá biết
không!!!”
Lúc tuyết rơi thì chỉ chừng năm giờ, trời mới bắt đầu tờ mờ sáng, Nàng nghĩ lúc đó chắc Lê Hạ còn đang
ngủ mới đúng, bình thường cô bé tuy không ngủ dậy muộn, nhưng cũng không phải thức sớm gì cả. Với
một cô bé nhỏ như nàng ta, có lẽ ngủ nhiều mới tốt, nhất là trong cái ngày trời đổ tuyết lạnh thế này...Mà
Nàng làm sao biết lạnh, Nàng là xác sống mà...
Bây giờ là tám giò sáng, Kỷ Lê rời khỏi khu phố mà bình thường Nàng hay ngồi thừ người một chỗ, bung
dù che trên đầu Nàng rảo bước trên đường, nhìn tổ hợp từ trên xuống dưới, chả đâu ra đâu....
Lúc đi ngang qua căn cứ giao dịch, Nàng dừng lại.
Căn cứ giao dịch, ý nghĩa như tên gọi, là một nơi mọi người có thể giao dịch nhu yếu phẩm, đồ dùng cần
thiết, nơi đó trước kia là một trung tâm thương mại lớn, tận thế thì bị phá hủy nhưng vẫn chưa đến nỗi
nào. Tới thời kỳ phát triển quân đội thành lập lại, dùng nền móng cũ mà lập nên căn cứ giao dịch này. Cao
cao phía trên người ta vẫn còn có thể thấy logo của trung tâm lúc nó còn nguyên vẹn, bất quá bây giờ cũng
chẳng còn ai quan tâm tới cái logo đó làm gì nữa.
Căn cứ cũng không như trung tâm thương mại trước tận thế người đến kẻ đi xô bồ tấp nập mà ngược lại
nó được quân đội quản lý rất chặt chẽ, chung quanh có rất nhiều người dị năng canh giữ cẩn thận. Những
người dị năng này đều do quân đội phái tới, có tác phong nghiêm tắc cũng như kỷ luật thép.
Cho dù là một đàn xác sống thì cũng không muốn công kích nơi này, dù là trà trộn vào trong cũng không
kẻ nào nghĩ qua. Con người đã nghiên cứu ra máy kiểm tra đo lường giám định phát hiện xác sống, chỉ cần
có xác sống đi vào căn cứ, các máy giám định hai bên nhất định sẽ phát ra âm thanh, ngay lập tức người dị
năng và quân đội sẽ ập tới xử lý, xác sống còn chưa kịp đi vào trong đã thành xác chết được đưa ra ngoài.
Phải nói là con người ngày càng thông minh.....
Kỷ Lê nắm chặt cây dù trong tay, kéo thấp xuống một chút với ý đồ che kín chính mình, môi của Nàng tái
khô xanh tím, những bông tuyết rơi xuống phủ đầy xung quanh Nàng nhưng một chút cảm giác Nàng đều
không có được.
”Cô kia, sao lại đứng ở chỗ này? Cô là ai??”
Một giọng nói trầm ấm từ phía xa truyền tới, từ thanh âm cho thấy chủ nhân của giọng nói này là một
người đàn ông.
Kỷ Lê nâng dù lên một chút để có thể nhìn thấy rõ đối phương, người đàn ông kia rất cao to, bước đi trầm
ổn hùng hậu, trước đây Kỷ Lê từng nhìn thấy hắn, hắn là đội trưởng chỉ huy đội quân bảo vệ của căn cứ
giao dịch này, là một quân nhân, bọn hắn là những cỗ máy chiến đấu chỉ biết phục tùng mệnh lên do nhà
nước đưa ra, không chút từ chối không chút hỏi lại.
Đối phương càng ngày càng gần, Kỷ Lê hốt hoảng muốn đi, nhưng chắc do quá lo lắng, nàng sẩy chân ngã
người xuống nền tuyết, lần đầu tiên đối mặt với một người dị năng mạnh như vậy, Kỷ Lê có chút bất ngờ,
không kịp phản ứng. Thấy đối phương càng ngày càng gần, Kỷ Lê tuyệt vọng nhắm mắt lại, chân của Nàng
giờ đây không nghe Nàng nữa, nó hoàn toàn đông cứng lại rồi.
”Thực xin lỗi, đây là bạn của tôi, hôm nay cô ấy không khỏe, chúng tôi vốn hẹn đi cùng mà tôi có chút việc
nên đến trễ!!!”
Kỷ Lê cảm thấy Nàng được cứu rỗi, mở mắt nhìn Lê Hạ đứng trước mặt Nàng, cô bé mỉm cười cũng không
có nhìn Nàng mà đang nhìn người đàn ông kia mà nói:
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”Nhưng hiện tại xem ra, tôi phải đưa cô ấy về nhà rồi.”
”Được rồi, nếu lần sau bị bệnh thì không nên đi ra ngoài trong thời tiết này.” Người đàn ông nói chuyện một
cách lạnh mạc, hắn nghi hoặc nhìn về phía hai người các Nàng, ý tứ hàm xúc không nói rõ ràng:
”Tôi còn tưởng cô ấy là xác sống nữa.”
”Nếu là xác sống bình thường thì đã không lai vãng đến bên này, còn nếu là xác sống đã tiến hóa thì có an
phận yên tĩnh vậy sao, ông nghĩ sao?”
Lê Hạ cười cười, cô bé trả lời nghi vấn của người đàn ông xong thì giúp đỡ Kỷ Lê đứng lên, người đàn ông
kia cũng không nói gì nữa mà bước đi về phía xa xa.
Kỷ Lê cúi đầu thấp xuống, tùy ý cô bé kéo cánh tay Nàng bước đi.
Mới chỉ có mấy tiếng đồng hồ, toàn bộ trung tâm thành phố đã bị những bông tuyết li ti nhuộm trắng xóa
không sót một chỗ, mới mấy ngày trước là mưa axit sau đó lại là đổ tuyết lớn, không thể không nghĩ rằng
ông trời thật sự rất ưu ái đối với mảnh đất này. Có lẽ cũng tới lúc con người hiểu được nên làm thế nào để
bảo vệ trái đất, bảo vệ hành tinh mà họ đang sinh sống.
Hai người các Nàng im lặng rảo bước trên ngã tư đường, mà ở phía sau nơi các Nàng vừa bước qua lưu lại
không ít những xác sống bị đông cứng không chút động đậy.
Kỷ Lê cảm thấy hình như cô bé đang tức giận, bình thường nếu đi trên đường thì cô bé cũng không ngừng
nói, dù là các Nàng bị một đàn xác sống vây lấy cũng không ngăn được cô bé luyên thuyên. Vậy mà hôm
nay trên suốt quãng đường đi, giữa hai người các Nàng chỉ có im lặng và im lặng. Trên đường hầu như chỉ
có tiếng xác sống ô ô la hét với tiếng gió đông thổi qua rát mặt. Cả bầu không khí cũng rơi vào trầm lắng.
Kỷ Lê rất muốn giải thích mọi chuyện cho Lê Hạ, đáng tiếc, Nàng không thể mở miệng, Nàng không biết
mình sai ở chỗ nào làm cho cô bé tức giận, không biết nên nói gì có cô bé bình thường trở lại.
”Tiểu Lê..... tại sao lại muốn đến nơi đó chứ???”
Lê Hạ mở miệng, ở phương diện của Kỷ Lê, cô bé đang ban cho Nàng một đặc ân, lòng bàn tay Nàng nắm
chặt cán dù, tựa hồ nó nóng hơn bình thường. Nàng quay đầu nhìn Lê Hạ, mím môi, cúi đầu, chỉ nhìn con
đường dưới chân không chút trả lời....
”Xin lỗi, tôi quên ngươi không thể nói chuyện” Lê Hạ thở hắt ra:
”Hôm nay lúc đi vội quá, tôi quên mang giấy bút rồi.”
Kỷ Lê lại nhìn Lê Hạ, ánh mắt Nàng mê mang nghi ngờ, có chút không hiểu mọi chuyện.
Giống như Kỷ Lê, Lệ Hạ cũng đang nhìn Nàng, hai bàn tay cô bé áp chặt lên khuôn mặt Nàng, ánh mắt
nhìn sâu vào ánh mắt Nàng, nhưng không có một câu nói nào cả.
Ở trên đường về nhà, các Nàng đi ngang qua một căn nhà, trước cửa nhà có mấy bậc tam cấp dẫn lối vào
nhà. Lê Hạ nhanh chóng bước nhanh lên mấy bậc tam cấp, cô bé đứng trên đó, nhìn về phía xa xa Kỷ Lê,
vẫy vẫy tay. Kỷ Lê nắm chặt dù trong tay, chậm rãi đi tới.
Kỷ Lê cầm cao dù, che cho Lê Hạ, khó hiểu nhìn nhìn không biết cô bé muốn làm gì.
”Tiểu Lê, ngươi đứng ở chỗ này đi.”
Lệ Hạ đứng ở bậc tam cấp cao nhất, từ chỗ này so ra, thân người cô bé cùng Nàng không hơn kém bao
nhiêu. Cô bé thổi thổi khí vào hai bàn tay mình, sau đó áp chúng nó lên mặt của Kỷ Lê, hơi thở của cô bé
ấm áp tràn đầy xung quanh khuôn mặt Nàng.:
”Mặt của tiểu Lê luôn lạnh như vậy sao??!!!”
Kỷ Lê lặng lẽ nhìn cô bé, Nàng không thể cảm nhận được bàn tay của Lê Hạ chạm vào khuôn mặt Nàng,
Nàng chỉ có thể dựa vào những gì Nàng nhìn thấy nghe thấy mà tưởng tượng ra cái cảm giác đó.....Nàng
cảm thấy...cảm giác kia đại khái là ấm áp, đúng vậy chắc là rất ấm áp.
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”Hôm nay không nhìn thấy ngươi đứng dưới nhà, tôi cảm thấy rất hoang mang, vậy nên mới nhanh chóng
thay quần áo ra ngoài tìm ngươi.” Trong lúc Lê Hạ nói những lời này, tầm mắt của cô bé vẫn chăm chú nhìn
về phía Kỷ Lê.
”Tôi rất lo, sợ ngươi sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn!!!”
Kỷ Lê cảm thấy luống cuống, cảm giác lúc này và lúc gặp người đàn ông khi nãy không giống nhau.
Lê Hạ vẫn còn đang tiếp tục nói, nhưng lúc này đây ánh mắt của Kỷ Lê thì chỉ chăm chú nhìn vào khuôn
mặt của Lê Hạ, Nàng cảm thấy được trong ánh mắt Lê Hạ tràn đầy ánh sao, rất hấp dẫn, rất thu hút.
Không, có lẽ không cần phải có sao hay không có sao gì cả, chỉ cần người này là Lê Hạ, chỉ cần có sự xuất
hiện của cô bé, tất cả lực chú ý của Nàng sẽ bị cô bé hấp dẫn. Không có chút nào dư thừa mà quan tâm cái
khác.
”Nếu có thể nói cho ngươi biết mọi chuyện, tôi hy vọng ngươi có thể đứng bên cạnh tôi như thế này, mãi
mãi.”

7. Chương 7: Viên Giấy Vo Tròn
Ngày 17 tháng 6 năm 2023, phơi nắng.
Kỷ Lê bị ”Lệnh cưỡng chế” không cho Nàng được phép đứng dưới ánh nắng quá lâu, Nàng chọn một căn
nhà đối diện nhà cô bé, ở đó có một mái hiên nhỏ, nó đủ để Nàng che đi cái nóng rực của ánh mặt trời chói
chang.
Những dấu tích của đợt đổ tuyết lớn ngày hôm qua cũng nhanh chóng bị tan chảy, không đến một tiếng
đồng hồ, mặt đất lại khô ráo trở lại với vẻ vốn có của nó, nhiệt độ cũng tăng lên chóng mặt.
Cửa sổ lầu ba bật mở, nhưng đáng tiếc là không có ai ở trên đó, Lê Hạ nói rằng mấy ngày nay cô bé phải
tham gia một cuộc thi rất quan trọng.
Kỷ Lê biết cuộc thi này.
Đây là cuộc thi được mở ra lần đầu tiên là sau khi tận thế năm năm, lấy trí lực và thể năng chia làm hai
nhóm, nhóm người có trí lực sẽ được đưa vào từng căn phòng khác nhau trong viện nghiên cứu, tiến hành
đủ loại thực nghiệm khác nhau, tương lai không xa, bọn họ sẽ có thành tựu rất cao. Còn nhóm người có
thể năng mạnh mẽ thì được nhà nước đưa vào các học viên dị năng, căn cứ vào năng lực của từng người mà
trở thành giáo viên, học sinh hay thành viên ban hội đồng vâng vâng.....
Những người đó đều được hưởng những phúc lợi cũng như những quyền hạn nhất định, nội dung của cuộc
thi phần lớn liên quan tới bệnh độc diễn ra lúc tận thế, cho nên có thể nói, hằng năm số người thuận lợi
thông qua khảo hạch của nhà nước là thấp đến mức không thể nào thấp hơn được nữa.
Những thứ này cũng không phải thứ Nàng quan tâm, nhưng là, trong lòng vẫn có chút điểm mất mác, lúc
trước Lê Hạ có nói với Nàng, cô bé không muốn đi thành phố Vĩnh Yên, vậy tại sao bây giờ còn tham gia
cuộc thi kia chứ?!!!
Nếu Lê Hạ đi, vậy sau này Nàng còn có thể gặp lại cô bé được hay không chứ?!!!
Kỷ Lê nằm dưới phòng khách, trên một chiếc ghế sopha sạch sẽ, tóc của Nàng khô mát, đây là do Lê Hạ
giúp Nàng giặt sạch. Những câu nói của Lê Hạ nói với Nàng hôm qua, nó làm cho Kỷ Lê cảm thấy rối bời,
Nàng không biết chính mình nên cảm giác thế nào, nhưng Nàng biết, Nàng đang hy vọng một thứ xa vời.
Ánh mắt Nàng chăm chú nhìn ô cửa sổ nhỏ trên lầu ba, Nàng nghĩ, không biết giờ này Lê Hạ đang làm gì...
Đang lúc Nàng còn đang chăm chú suy nghĩ thì có một cục giấy trăng trắng vo tròn từ trong cửa sổ ném ra,
người ném cũng canh rất chuẩn xác.
Kỳ thật đối với người thức tỉnh dị năng mà nói, ném một viên giấy vo tròn thì không cần kỹ thuật gì cao
siêu cả và đương nhiên, chuyện này cũng không thể làm khó Kỷ Lê Nàng được.
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Kỷ Lê nhặt lấy viên giấy, mở nó ra, mặt trên nó có viết một hàng chữ thanh tú, rất đẹp, nội dung của nó
cũng làm cho Nàng cảm thấy thật vui vẻ.
”Tôi đang nghĩ, có phải lúc này đây ngươi đang nhớ tôi không?”
Nhìn đến dòng chữ này, không biết vì sao Kỷ Lê bỗng dưng mỉm cười, Nàng nhanh chóng đứng dậy, đi vào
bên trong phòng tìm một cây bút, nhưng ngay lúc Nàng vừa mới nhón người dậy thì một viên giấy khác từ
cửa sổ lầu ba lại bay ra, thật vững chắc, chuẩn xác rơi xuống chiếc ghế sopha mà Nàng đang ngồi.
Nàng đưa tay nhặt lên, ngồi xếp bằng trên ghế. Tư thế này Nàng thường xuyên làm, có thể là thói quen
khi còn sống không thể bỏ được. Gần đây trí nhớ của Nàng có chút thoái hóa, Nàng dường như quên đi rất
nhiều chuyện, ví dụ như tại sao Nàng lại ở chỗ này, tại sao Nàng lại tới thành phố này.
Nhưng những vấn đề này rất nhanh bị Nàng quẳng đi mấy, Nàng mở viên giấy ra, bắt đầu viết xuống những
lời trong lòng muốn nói.
—— Ta nghĩ gặp ngươi.

8. Chương 8: Tâm Tư
Ngày 20 tháng 6 năm 2023, mát mẻ.
Tính từ lúc tận thế cho tới hiện tại, thì thời tiết ngày hôm nay đúng là ngàn năm có một, bình thường khó
mà gặp được, hầu hết mọi người thường lựa chọn những dịp thời tiết như thế này để ra ngoài hoặc đi chơi
xa.
Đương nhiên, nhiều người ra ngoài như vậy thì cũng hấp dẫn theo không ít xác sống.
Nhưng dù là một ngày trời đẹp như vậy Lê Hạ cũng không có ra ngoài.
Đã bốn ngày liên tiếp cô bé vẫn không có ra ngoài, hơn nữa đã ba ngày nay các Nàng không có trao đổi tin
tức cho nhau, dù chỉ là một mảnh giấy nhỏ.
Chung cư nơi Lê Hạ ở, cùng tầng với nhà cô bé còn có hai gia đình khác ở đó. Hôm nay khi bọn họ vừa ra
khỏi nhà, liếc mắt nhìn thấy Kỷ Lê thì giật mình hết hồn. Mà thử hỏi sao không giật mình cho được, ngươi
thử nghĩ xem, ngươi vừa ra khỏi nhà mình, nhìn đến đối diện một cái xác sống đang nằm trên sopha, nhìn
chằm chằm về phía ngươi, không khinh ngạc mới là lạ đó.
Mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của bọn họ, Kỷ Lê tiếp tục làm công việc của Nàng, dù rằng thật sự bọn họ
làm Nàng thấy rất khó chịu. Nàng viết viết vào một tờ giấy, vo viên sau đó ném lên cửa sổ tầng ba, chờ đợi,
im lặng, tiếp tục chờ đợi.....không một chút động tĩnh, mọi thứ cứ tiếp tục như nó vẫn diễn ra, duy nhất chỉ
một điều không diễn ra.....không có mảnh giấy nào ném ngược trở lại cho Kỷ Lê.
Thất vọng, thật sự rất thất vọng, mấy ngày hôm nay đều như vậy.
Có chút mất mác, có chút cô đơn, Kỷ Lê đứng thẳng dậy khỏi ghế sopha, Nàng đi lên từng tầng từng tầng
lầu, thông qua ô cửa rỉ sắt cũ kĩ, Nàng nhìn thấy cửa sổ phòng Lê Hạ, Nàng có thể nhìn thấy cả căn phòng
cô bé, có thể nhìn thấy giường ngủ của cô bé, nhưng đáng tiếc, Nàng không thể nhìn thấy hình bóng của
Lê Hạ trong tầm mắt mình, cô bé không ở nhà.
Nàng tìm một tấm ván gỗ khá lốn, dùng bút chì màu đen viết lên trên đó:
”Tôi sẽ trở về nhanh thôi.” Viết xong dòng chữ đó, Nàng nghĩ nghĩ, lại viết xuống ngay dưới dòng chữ tên
của chính mình – Kỷ Lê.
Viết xong, nhìn nhìn, một lúc Nàng lo lắng Lê Hạ nhìn không ra, Nàng xóa đi chữ ”Kỷ” viết xuống một chữ
”Tiểu” thay thế chữ ”Kỷ” đó – Tiểu Lê.
Sau khi rời khỏi tòa nhà, Kỷ Lê cẩn thận né tránh những con đường mà con người thường đi qua, lúc băng
qua một con hẻm nhỏ, Nàng nhìn thấy một xác sống và một người dị năng đang đánh nhau, tên xác sống
kia nhìn thật rách nát, xấu xí, có thể nói thảm hại không gì bằng. Hai bên năng lực ngang nhau, chắc trận
chiến còn kéo dài một lúc nữa, chẳng biết bên nào sẽ thắng.
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Nhìn tên xác sống xấu xí kia, Kỷ Lê bất giác nhìn lại chính mình, Nàng đột nhiên thấy việc Nàng bị Lê Hạ
bắt thay đổi quần áo hằng ngày là một thói quen tốt.
Mỗi ngày Lê Hạ đều đổi một bộ quần áo mới cho Nàng, nếu như cô bé không có thời gian rãnh thì nhất
định cũng sẽ yêu cầu chính Nàng tự thay cho bằng được. Và đương nhiên, Nàng không thể nào cự tuyệt yêu
cầu của Lê Hạ được.
Tên xác sống kia và người dị năng đánh nhau thật kịch liệt, phòng ốc nhà ở chung quanh bị hai người phá
hủy hoàn toàn, trên mặt đất đầy những mảng tường, cánh cửa, ô cửa sổ nằm vất vưởng. Kỷ Lê cẩn thận
tránh ở một góc khuất.
Cuối cùng thì tên xác sống kia cũng chết, bạn bè của người kia tới, có bạn bè hỗ trợ người kia đương nhiên
có thể dễ dàng đánh chết xác sống. Kết cục của nó cũng thật thê thảm, tinh hạch trong đầu nó bị người
kia lấy ra. Nhìn thấy cảnh tượng này Kỷ Lê bất giác đưa tay sờ sờ đầu mình.
Tinh hạch, là đơn vị dùng để con người giao dịch hàng hóa qua lại, không những vậy, nó còn là vật dụng
không thể thiếu giúp con người bổ sung năng lượng và tiến hóa.
Kỷ Lê cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng, cả người run run, Nàng vội vàng rời khỏi khu phố. Qua khỏi ngã tư
đường, rốt cuộc Nàng cũng tới được nơi mà Nàng muốn, một gian cửa hàng bán đồ mỹ nghệ. Đại bộ phận
cửa hàng bị tàn phá một cách nặng nề, vật dụng trong đó cũng bị lấy đi gần hết, nhưng những chuyện như
vậy cũng không gây trở ngại cho Kỷ Lê gì cho lắm.
Nàng muốn làm hai con búp bê bằng vải, một con tượng trưng cho Lê Hạ, một con tượng trưng cho chính
Nàng, Nàng còn muốn làm cho Lê Hạ một chiếc khăn choàng cổ thật dài. Mặc dù quà tặng có chút keo kiệt
nhỏ nhoi, nhưng Nàng mong, đến sinh nhật Lê Hạ, khi Nàng tặng những thứ này cho cô bé, cô bé sẽ không
ghét bỏ mà vứt đi.
Vì tất cả chúng nó, là những thứ duy nhất Nàng có thể cho cô bé.

9. Chương 9: Điên Mất
Ngày 27 tháng 6 năm 2023, ngày đen tối.
Đây là một cái thời tiết mới phát sinh gần đây, cả ngày mặt trời không có mọc lên, không có chút ánh sáng
nào trên khắp trái đất, nói vậy có lớn quá không, thôi thì nói là không có chút ánh sáng nào trong thành
phố này.
Con người sống trong nỗi thấp thỏm lo âu, radio ở trung tâm thành phố không ngừng phát ra những lời
động viên trấn an những người sống sót, bọn họ còn nói gì thời tiết này chỉ là thoáng qua, sẽ không kéo dài.
Nhưng hình như cái gọi là ”sẽ không kéo dài” có nghĩa là còn dài dài thì đúng hơn, dù sao thì radio cũng
không có nói rõ ràng gì cả.
Kỷ Lê ở trung tâm thành phố lắc lư, Nàng cứ rảo bước đi như vậy mà không có mục đích, Nàng đã đi qua
mấy con phố rồi thì phải, ngẫu nhiên bên tai cũng nghe được không ít chuyện bàn tán vặt vãnh, dù những
người đó chỉ nói khe khẽ, dường như không thành tiếng. Thính lực của Nàng tốt lắm, dù chỉ một thanh âm
cực nhỏ Nàng cũng có thể dễ dàng nghe thấy, nhưng Nàng không quan tâm, Nàng đang nghĩ, nếu như thật
sự như vậy, Nàng sẽ dùng hết sức mình bảo vệ Lê Hạ.
Nàng tìm được một cái ba lô, Nàng lấy nó từ một người chết nằm trên đường. Dù là hàng xài rồi, nhưng
theo hiện tại, có còn hơn không, Nàng không ghét bỏ làm gì.
Nàng đem cái khăn choàng cổ dài (đúng vậy, Nàng không có làm việc gì thì đem khăn ra đan, mà cũng phải
nói chắc ở phương diện này Nàng có thiên phú hay sao đó, cho nên rất nhanh liền đan được một cái khăn
rất dài.) và hai con búp bê vải đều đặt ngay ngắn bên trong hộp quà, cái hộp này Nàng tìm được ở trong
một cửa hàng quà lưu niệm, nhìn rất đẹp.
Nàng còn muốn tặng cho Lê Hạ một cái bánh kem mừng sinh nhật, nhưng bánh ngọt thì chỉ có căn cứ giao
dịch mới có, Nàng thì không có biện pháp nào tới gần nơi đó được.
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Trở lại căn nhà nhỏ đối diện chung cư nơi Lê Hạ đang sống, nhà cô bé ở tầng trệt, từ gian nhà của hai hộ
gia đình khác ánh đèn đã sáng, cửa sổ phòng ngủ trên tầng ba của Lê Hạ vẫn tối đen như mực, chỉ có thấp
thoáng ánh đèn từ phòng khách hắt ra.
Nếu vẫn không nhìn thấy Lê Hạ chắc Nàng điên quá, Kỷ Lê nói thầm với chính mình.
Nàng chắc sẽ chạy nhanh vào chung cư, Nàng muốn gặp Lê Hạ.
Kỷ Lê đi tới đi lui ở dưới đường, tầm mắt Nàng không một phút giây nào không nhìn chằm chằm cửa sổ lầu
ba, Nàng có thể cảm nhận chỉ vài giây nữa thôi Nàng sẽ điên mất.

10. Chương 10: Không Biết
Ngày 28 tháng 6 năm 2023, ngày đen tối.
Năm giờ sáng, ở một nơi đâu đó xa xôi vang tới một âm thanh, mờ ảo lôi cuốn, một âm thanh đầy mời gọi
và.....nó đang gọi Kỷ Lê.
Cả đêm hôm qua Nàng không ngủ một chút nào, cả đêm chăm chú nhìn về phía ô cửa sổ lầu ba. Vậy nên
lúc âm thanh kia truyền tới, Nàng có thể nghe thấy rất rõ.
Nó như kề sát bên tai Nàng mà nói nhưng con người thì không hề nghe được, họ cũng không thể nào dùng
các máy móc đo tần số hay sóng âm mà kiểm tra ra được. Thứ ”ngôn ngữ” mà âm thanh này truyền tới, Kỷ
Lê chưa bao giờ được học nhưng Nàng có thể hiểu nó muốn nói gì. Có thể gọi là bản năng của xác sống đi.
Những xác sống xung quanh Nàng cũng bắt đầu ồn áo nháo nhào lên, có thể thấy rõ là chúng nó cũng nghe
thấy âm thanh đó. Chúng cứ lắng nghe, gào rú rồi lại lần lượt từng bước đi về hướng Thanh Nguyên.
Kỷ Lê không như bọn chúng, Nàng phớt lờ lời mời gọi của âm thanh đó, Nàng bỏ qua việc đi theo đàn xác
sống. Nàng vẫn ngồi im lặng nơi đó, tựa đầu vào giữa khoảng trống của hai đầu gối.....Nàng đợi Lê Hạ.
Âm thanh kia cứ kéo dài, liên miên không dứt, nó không ngừng kêu gọi, có những xác sống bị nhốt sau
những cánh cửa hay bị đè bẹp đâu đó dưới lớp đất đá không thoát ra đươc, tiếng gào thét ư ư cứ phát ra từ
cổ họng chúng như những tiếng gầm nhẹ của con thú hoang khát khao tự do.....chúng muốn thoát ra, muốn
được giải phóng.
Một đạo âm thanh dường như vang lên sát bên tai Kỷ Lê, nó lúc cao chót vót lúc lại trầm thấp khàn khàn,
Kỷ Lê ngẩng đầu lên, Nàng thấy một xác sống đang đứng trước mặt mình.
Nó mặc một chiếc váy ngắn, tóc đen dài thẳng tắp, đôi mắt màu máu. Nó nghiêng đầu, vươn ra đôi bàn tay
với những móng tay sắc dài, nó nhẹ nhàng sờ sờ đầu của Kỷ Lê.
Kỷ Lê ngơ ngác nhìn nó, ngay thời khắc bàn tay nó chạm vào đỉnh đầu Nàng, Nàng ngắm chặt hai mặt,
Nàng nghĩ đến một việc mà hôm trước nhìn thấy......Xác sống này muốn lấy tinh hạch trong đầu Nàng sao?
Mà thật sự Nàng cũng không biết trong đầu mình có tinh hạch hay không nữa?
Xác sống này không có giết Nàng.
Nó lôi cánh tay Nàng không buông, mặc cho Nàng giãy dụa cố gắng đứng yên, nó bất chấp tất cả kéo Nàng
tiến về phía trước.
Đột nhiên, Nó ngừng lại, nghiêng đầu chăm chú nhìn chằm chằm Kỷ Lê, Kỷ Lê khó hiểu quay lại, Nàng
không biết vì sao nó lại nhìn Nàng như vậy. Dường như phớt lờ đường nhìn của Nàng, nó tự hỏi gì đó một
chốc rồi trực tiếp vươn tay ôm ngang lấy Nàng!!!
Không..... Kỷ Lê giãu dụa càng mạnh, Nàng muốn đứng dậy, nhưng đáng tiếc, nó không cho Nàng cơ hội
đó, cong lưng, nhún người nó liền nhảy lên nóc nhà của tòa nhà bảy tầng bên cạnh, rồi sau đó nhanh chóng
nhảy từ nóc nhà này sang nóc nhà khác chạy đi.
Có lúc vượt lên rất cao, nhưng cũng có lúc gặp những nóc nhà rất thấp, nơi đó ngẫu nhiên còn có con người
đang đứng, nó không chút suy nghĩ tùy ý vun tay phóng ta những mũi tên bằng băng. Những mũi tên đó
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trực tiếp đâm chết người không một chút sai sót, có thể nói có rất ít người có thể tránh khỏi chiêu đánh bất
ngờ này của nó.
Nó dường như không để ý gì, tùy tay phóng tên băng, thậm chí những xác sống chung quanh đôi khi cũng
bị nó giết chết không chút lưu tình.
Năng lực của nó rất mạnh, Kỷ Lê có chút khẩn trương, theo thói quen Nàng vươn tay ôm lấy cổ nó.
Cổ, mặc kệ là con người hay là xác sống đều là điểm yếu nhất, là nơi mà ta có thể đánh lén một cách hoàn
hảo, dễ dàng hạ gục đối thủ. Kỷ Lê ôm lấy cổ nó, nhưng nó cũng chẳng quan tâm, nó tựa hồ không sợ gì cả.
Chắc hẳn nó không phải xác sống lãnh chúa bởi vì khi chạy ngang qua Thanh Nguyên nó không có ý dừng
lại mà vẫn chạy tiếp, theo âm thanh do xác sống lãnh chúa phát ra có thể thấy năng lực của nó rất mạnh,
mạnh hơn nhiều so với hai người các Nàng.
Kỷ Lê kéo chặt áo ngoài, mặc dù tiếng gió gào thét điên cuồng xẹt qua bên người nhưng Nàng chẳng thể
nào thấy lạnh được, Nàng kéo áo chỉ là một thói quen vô thức. Nhưng nằm ngoài dự đoán của Nàng, thấy
Nàng như vậy, xác sống kia kéo Nàng sát vào lòng nó, bế Nàng chặt hơn.
Chắc là nó nghĩ Nàng lạnh, nhưng sao nó biết được, Kỷ Lê khó hiểu ngước nhìn....
Sắp tới khu vực trung tâm thành phố, lúc đi qua một chỗ nào đó, tựa hồ Kỷ Lê nghe thấy giọng nói của Lê
Hạ, Nàng theo bản năng giãy dụa muốn thoát ra, nhưng rất nhanh Nàng buông tha im lặng.
Sao có thể là giọng của Lê Hạ được? Nhất định là Nàng nghe lầm.
Nhìn cảnh sắc hai bên cứ không ngừng biến đổi không ngừng vụt qua, cảnh tượng sau lưng xác sống làm
Nàng ngây người chết đứng. Giờ phút này, trong bống tối của đêm đen không chút ánh mặt trời kia, gió
thổi lồng lộng, cả không gian hoang vu ảm đạm như một tòa thành chết, vậy mà nơi đó có một người mà
Nàng không bỏ xuống được, một người mà Nàng luôn lo lắng.
Nàng không biết tại sao Lê Hạ lại ở đó, rốt cuộc cô bé làm sao vậy. Nhưng hiện tại, cô bé cũng không thể
nói cho Nàng biết được gì.....

11. Chương 11: Trao Đổi
Ngày 29 tháng 6 năm 2023, ngày đen tối.
Rạng sáng 00:31, bên ngoài trung tâm thành phố.
Đêm qua, nơi này bao quanh bởi một rừng mênh mông xác sống, chắc có khoảng mấy vạn, hay là mấy chục
vạn, hoặc mấy ngàn vạn chăng?!!!
Kỷ Lê không có từ nào để diễn tả cảm xúc lúc này của Nàng, không hình dung được, Nàng chưa bao giờ
gặp qua nhiều ”người” đến vậy.
Đàn xác sống vây quanh lấy nơi này rất lâu, phần lớn thời gian chúng đều bảo trì ”trầm mặc”, chúng nó
giống như đang chờ đợi gì đó. Nhưng Nàng cảm giác được sự thành khẩn ở chúng, chúng như đang chờ đợi
một vị thần mà chúng thờ phụng.
Tất cả mọi chuyện như một giấc mơ.
Kỷ Lê ngỡ ngàng lúng túng đứng ở giữa đàn xác sống, tên xác sống mang Nàng đến đây đứng ngay bên
cạnh, bàn tay nó xiết chặt cổ tay Nàng, lực đạo rất mạnh, thậm chí Kỷ Lê nhanh chóng có thể thấy xung
quanh cổ tay Nàng nổi lên một vòng xanh tím, nhưng Nàng không đau.
Đợi thật lâu, Nàng cũng chẳng biết là bao lâu nữa, chỉ biết Nàng đã đứng ở đây rất lâu, chắc có thể là đã
sáng sớm rồi cũng nên. Lúc này, một cô gái mặc y phục như những nàng hầu quý tộc thường thấy trong
các phim trung đại Châu Âu xuất hiện.
Cô gái này mặc một bộ lễ phục đen lịch thiệp, phía trước ngắn phía sau dài thướt tha, nàng ta đứng trên
mái nhà của tòa cao ốc trước mặt Kỷ Lê. So với sự bạt ngàn bề thế bên dưới nhìn lên, nàng ta sao mà nhỏ
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bé mỏng manh quá!!! Làn váy áo bị gió thổi tung lên, mái tóc đen dài bồng bềnh phiêu lãng, cảnh tượng
này làm cho người nhìn có cảm giác không thật, cảm giác nàng ta thật thoát tục, như một vị nữ thần chốn
nhân gian.
Nàng ta mang vẻ đẹp đầy mê hoặc, làn da trắng như tuyết bên dưới lớp lễ phục màu đen bí ẩn, chúng nó
thật đối lập, thật nổi trội, không mâu thuẫn mà lại bổ sung cho nhau, càng lộ ra vẻ đẹp chết người của nàng
ta. Từ đâu đó sâu thẳm trong người nàng ta tỏa ra một khí chất mê hoặc lòng người, tất cả xác sống dường
như đều phủ phục dưới chân nàng.
Chúng gào rú la hét, thân thể vặn vẹo không thể giữ vững thăng bằng quỳ rạp trên mặt đất, hoặc cúi đầu
hoặc ngẩng cao đầu, dựa vào những hình ảnh này Kỷ Lê dễ dàng nhận định, đây là xác sống lãnh chúa.
Kỷ Lê cúi đầu kính chào, trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác phục tùng, Nàng nguyện làm bề tôi
trung thành của cô gái này, nàng ta mang một hơi thở mạnh mẽ, không một xác sống nào có thể so sánh
được!!!
Không, không thể nào lấy những xác sống khác so sánh với cô ấy được, như vậy chẳng khác nào không tôn
trọng cô ấy, cô ấy là thần, mà bọn họ thì sao có thể so sánh với thần được....
Xác sống có đôi mắt màu máu bên cạnh Nàng bỗng nhiên xao động bất an, nó vặn vẹo thân mình, một trận
gió xẹt qua, thân ảnh nó mất hút trong tầm mắt Nàng.
Kỷ Lê nghiêng đầu cố gắng nhìn theo, chỉ còn là một bóng dáng mờ ảo, Nàng cố gắng dựa theo cơn gió thổi
qua mà tìm kiếm bóng dáng của tên kia, Nàng đã tìm thấy, nó đang thoăn thoắt nhảy lên trên nóc những
tòa nhà bên cạnh, mỗi lúc càng cao, từ nóc nhà này sang nóc nhà khác, trong nháy mắt nó đã nhảy tới bên
cạnh xác sống lãnh chúa...
Tên xác sống này cũng gan thật!!!
Nhất định nó sẽ bị ăn tươi cho xem!! Không hiểu sao trong đầu Kỷ Lê bỗng nghĩ tới viễn cảnh này, Nàng
có chút lo lắng, nói như thế nào thì tên xác sống này cũng đối xử với Nàng khá tốt...
Nhưng chuyện làm cho Nàng kinh ngạc vẫn là ở phía sau, tên xác sống kia vẫn bình yên vô sự đứng bên
cạnh xác sống lãnh chúa, không chút sứt mẻ, lãnh chúa không có ý định xử lý nó!!!
Chớp mắt, hai xác sống các nàng đều biến mất khỏi mái nhà của tòa cao ốc!
Những xác sống chung quanh như mất đi chỗ dựa vậy, chúng nó từ từ đứng lên, hình thành những đợt sóng
”người” dập dềnh, Kỷ Lê cũng ngỡ ngàng đứng lên theo đàn xác sống. Nàng chẳng biết mình nên đi đâu về
đâu!!
Ngay sau đó, một bàn tay nắm lấy Nàng.
Kỷ Lê bất giác quay đầu lại nhìn, không thể ngờ, đó là Lê Hạ, Nàng giật mình hoảng sợ, chung quanh đều
là xác sống, chỉ cần không chú ý một chút thì sẽ bị bọn chúng ăn tới một mẩu xương cũng chẳng còn. Một
giây sau, Nàng nhíu mày, Nàng không thể ngửi thấy hơi thở của con người ở Lê Hạ!!
Lê Hạ cũng không cho Nàng thời gian để phản ứng, cô bé nhanh chóng túm lấy Nàng, kéo Nàng thoát ra
khỏi một rừng mênh mông xác sống!!
”Tại sao ngươi lại ở chỗ này!!”
Sau khi rời khỏi đàn xác sống một khoảng xa, Lê Hạ nắm chặt lấy tay Nàng giận dữ hỏi, ánh mắt cô bé như
muốn phun lửa ra vậy.
Câu này đáng lẽ ra phải để Nàng hỏi Lê Hạ mới đúng!!! Ánh mắt của Kỷ Lê tham lam nhìn chằm chằm
từng centimet trên người Lê Hạ. Nàng thật sự còn muốn hỏi mấy ngày nay rốt cuộc cô bé đã đi đâu???
” Chết tiệt!! Ta quên mang giấy bút rồi.” Lê Hạ cúi đầu bực mình từ từ đi về hướng trung tâm thành phố
mà tay cô bé cũng không quên lôi kéo Kỷ Lê theo sau.
”Mấy ngày nay ta đi Vĩnh Yên, xin lỗi, đáng lẽ ta nên nói trước với ngươi một tiếng...Nếu như không phải
hôm qua lúc ta vừa về tới nhìn thấy ngươi bị một tên xác sống ôm đi, ta.......”
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Đang nói luyên thuyên bỗng nhiên Lê Hạ im bặt, cô bé đưa mắt nhìn nhìn Kỷ Lê giống như muốn nói gì đó
nhưng không thể. Lê Hạ chuyển sang đề tài khác để tránh nói tới việc vừa rồi:
”Ta còn tưởng mình hoa mắt nhìn nhầm, nhưng vẫn thấy lo lắng nên mới đuổi theo xem thử..”
Chỉ vì một chút nghi ngờ mà đã chạy vào giữa đàn xác sống để kiểm tra, thật sự chỉ có người điên mới dám
làm như vậy thôi. Kỷ Lê nhìn chằm chằm Lê Hạ, thật sự phục cô bé....
”Haizz, lần nào cũng giả ngốc không nói!!!”
Lê Hạ nghiêng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo đầy vẻ bất đắc dĩ, cô bé khoác trên người áo choàng màu
đen, kéo tay Kỷ Lê tiến về phía trước. Trong thân thể nhỏ bé đó dường như chứa đựng một thứ năng lượng
to lớn.
Sau khi đã trở lại trung tâm thành phố, Lê Hạ kéo Kỷ Lê tới bên bậc thang lần trước, cô bé dừng lại, trầm
mặc vài phút rồi bước lên bậc thang, đưa lưng về phía Kỷ Lê. Cũng như lần trước, lúc này thân người cô
bé cao ngang bằng với Kỷ Lê.
Kỷ Lê có chút không hiểu, trong lòng Nàng cảm thấy bất an, Nàng quơ quơ cánh tay bị Lê Hạ cầm, thật là
đáng yêu. Lúc này trời đã sáng, xung quanh bay bay những bông hoa tuyết, cảnh tượng giống y lần trước.
Giống như đã quyết định chắc chắn, Lê Hạ xoay người nhìn thẳng vào Kỷ Lê, hai tròng mắt cô bé đen thâm
thẩm trong veo như một hồ nước thắm sâu vào lòng người:
”Tiểu Lê, ta biết ngươi là xác sống, ta cũng biết ngươi có thể nghe hiểu những gì ta nói.”
Kỷ Lê vẫn im lặng nhìn cô bé không nói lời nào, nhưng lúc này đây trong đầu Nàng thật rối rắm hỗn loạn,
kinh ngạc kích động.
”Ta biết yêu cầu này của ta thật quá đáng, nhưng là..... ta thật sự không còn cách nào khác, vừa nghĩ tới
ngươi sẽ rời xa ta, ta cảm thấy rất sợ hãi, ta thật sự rất bối rối không biết làm sao...”
Lê Hạ cúi đầu ngắm mắt lại, thanh âm non nớt phát ra những lời nói không hề phù hợp với tuổi tác của cô
bé:
”Ta hy vọng sau này mặc kệ như thế nào, ngươi cũng không được rời xa ta, được không? Ta thề.... Cả đời
này ta sẽ không tổn thương ngươi, bảo vệ ngươi!!!”
Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, Lê Hạ cảm thấy dường như mình có thể nghe thanh âm những bông tuyết
rơi xuống mặt đất, những phần da thịt lộ bên ngoài quần áo không chịu được cái không khí lạnh lẽo xung
quanh mà run rẩy cả lên.
Cô bé nghĩ:”Có lẽ Kỷ Lê không dám từ chối mình nên mới im lặng”
Nghĩ nghĩ như vậy, cô bé cảm thấy chán nản ủ rũ....
Ngay lúc cô bé gục đầu xuống buông tha mọi chuyện thì một vật thể lành lạnh có vẻ cứng nhắc chạm vào
môi mình, cô bé mở to hai mắt, nhìn chằm chằm Kỷ Lê đang hôn môi của chính mình.
Kỷ Lê mở to mắt, Nàng hoàn toàn không biết hôn môi thì phải nhắm mắt mới đúng, đôi mắt Nàng trong
veo ánh lên vẻ thú vị như một đứa trẻ tò mò về thế giới xung quanh, hai gò má bởi vì nhiễm phải bệnh độc
mà có vẻ tái nhợt.
Đồ ngốc....
Lê Hạ nghĩ vậy, mỉm cười, hơi dịch người tránh ra một chút, môi dán chặt vào môi:
”Nhắm mắt lại.”
Một tay che lại đôi mắt của Kỷ Lê, một tay còn lại ôm chặt lấy cổ Nàng, kéo gần khoảng cách của hai người
các Nàng lại, một lần nữa, môi chạm vào môi, cho nhau ấm áp...
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12. Chương 12: Kết Thúc Phế Chương
Ngày 3 tháng 7 năm 2023, tuyết, ngày đen tối.
”Có cảm giác không?”
Lê Hạ nằm trên người Kỷ Lê, môi dán vào thân người tiều tụy của Nàng, vuốt ve nó. Cô bé hôn lên hạt
châu trên ngực Nàng.
Kỷ Lê do dự trong chốc lát rồi khẽ gật đầu, quả thật có chút cảm giác tê dại nhưng nó chả ảnh hưởng gì
đến Nàng cả.
Lê Hạ từ ngực hôn từ từ lên cổ Nàng, mút mạnh một cái, trên làn da trắng nõn của Nàng chỉ hiện lên một
ít hồng nhạt, điều này làm cô bé có chút thất vọng.
”Chỗ này thì sao?” Lê Hạ vươn tay vuốt ve dấu hôn trên cổ Kỷ Lê.
Cảm giác rất ít, dường như không cảm thấy gì cả, nhưng nhìn ánh mắt hy vọng của Lê Hạ, Kỷ Lê vẫn gật
nhẹ.
”Thực nghiệm: lần thứ mười chín, tiêm chất thuốc X-7, làn da bắt đầu hơi co dãn, nhưng xúc giác và cảm
giác đau....vẫn chưa có phản ứng.”
Lê Hạ vừa nói vừa cầm bút máy ghi chép lại.
Kỷ Lê từ trên giường thí nghiệm leo xuống, cài cúc áo, đôi chân thon dài của Nàng hơi co lại, Nàng chăm
chú nhìn Lê Hạ, đưa tay vén chút tóc mai bên tai cô bé.
”Ta không sao.” Lê Hạ buông bút, xoay người cười với Kỷ Lê, nhẹ nhàng bước tới gần bên, in đôi môi bé
nhỏ của cô bé lên môi Nàng.
”Khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển, ta nhất định sẽ tìm được cách....tìm được cách chữa khỏi ngươi.”
Kỷ Lê gật đầu, nở nụ cười.
Lê Hạ ngơ ngác nhìn Nàng sau đó tinh ranh nhón người ôm lấy Nàng tiếp thêm một nụ hôn dài đầy thắm
thiết.
”Ngươi muốn đi ra ngoài dạo một chút không hay là vẫn ngồi lì ở nhà?” Lê Hạ đỏ mặt nhìn sang hướng
khác, cô bé ho nhẹ một tiếng rồi tỉ mỉ giúp Kỷ Lê cài lại cúc áo, miệng còn không quên trách yêu:
”Đồ ngốc, đến bây giờ còn không biết cài cúc áo nữa.”
Kỷ Lê chu môi ôm lấy Lê Hạ, tay Nàng vuốt mái tóc mềm mượt của người yêu.
”Rồi rồi rồi, là ta nói sai được chưa.” Lê Hạ cười cười tránh thoát cái ôm của Nàng.
”Gần đây trung tâm thành phố không được an toàn cho lắm, mấy ngày trước tất cả các thiết bị vô tuyến
điện đài, radio đều bị mất tính hiệu, nhà nước phái người đi xem xét tình hình thì... nơi đó đã trở thành
một thành phố chết, những người sóng sót trước đó đều biến thành xác sống không có một người nào thoát
được.” Lê Hạ nói xong lại ngẩng đầu nhìn về phía Kỷ Lê, cô bé vươn đôi tay bé nhỏ vuốt ve khuôn mặt
Nàng.
”Mà nói thật hiện tại khu phố này cũng không an toàn gì, ba mẹ ta đã chuyển đến thủ đô để tránh nạn,
ngươi..... cố gắng tránh ở trong nhà một thời gian đi, ta biết là rất tù túng nhưng....” Lê Hạ nhìn Kỷ Lê.
Kỷ Lê suy nghĩ, cuối cùng cũng đồng ý với điều mà Lê Hạ nói, Nàng không ra ngoài....Nói xong Lê Hạ lại
tiếp tục chăm chú vào nghiên cứu của mình.
Kỷ Lê bước tới bên cạnh cửa sổ, ngã tư đường bên dưới tối đen như mực, chỉ ở phía xa xa có chút le lói của
ánh đèn đường.
Thị lực của Kỷ Lê tốt lắm, Nàng có thể thấy rõ ràng bên dưới có mấy xác sống đang lai vãng, chúng nó vẫn
làm cái việc nhàm chán mà chúng vẫn làm như trước.

17

Ngày 4 tháng 7 năm 2023, ngày đen tối.
Hôm qua, âm thanh của thủy tinh vỡ nát đánh thức Lê Hạ, kéo cô bé từ ổ chăn ấm áp đi ra, tên ngốc của
cô bé không biết biến đi đâu. Cúi đầu thầm mắng một vài câu, cô bé ngồi bật dậy, vơ lấy một cái áo mặc
đại.
Tiếp theo, tiếng gầm lúc cao lúc thấp lúc trầm lúc bỗng từ bên ngoài truyền tới, bên hàng hiên tiếng tông
cửa ”cành cành” không ngừng đập vào phá tan khoảng lặng của đêm đen.
Kỷ Lê vừa mới nằm xuống thì chợt nghe thấy một âm thanh từ bên ngoài vọng tới, âm thanh này Lê Hạ
không nghe được.
Nàng nhẹ nhàng bước xuống giường. Cả ngày hôm nay Lê Hạ đã nghiên cứu suốt, cô bé quá mệt mỏi, hầu
như vừa nằm xuống thì ngủ ngay. Nên hành động lúc này của Kỷ Lê không hề ảnh hưởng gì tới cô bé cả.
Mở cửa sổ, một trận gió lạnh thấu xương thổi tới làm cho bức màn bên trong phòng tung lên, những âm
thanh phần phật của gió cứ không ngừng vang lên bên tai Nàng, một bóng người từ xa bay tới!!!
”Đi theo ta....!!!”
Một giọng nói từ trong đầu Kỷ Lê vang lên, không còn gì phải nghi ngờ, giọng nói này là của bóng người
kia. Bất giác Kỷ Lê nghĩ tới tên xác sống có đôi mắt màu máu đã ôm Nàng đi lần trước.
Vài giây sau, một thân ảnh xuất hiện trước mắt Nàng, một tay nó tỳ lên cạnh cửa sổ, một chân thì quỳ gối
bên bệ cửa, đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm lấy Nàng.
Sau đó, Kỷ Lê không còn biết gì nữa.
Ngày 12 tháng 9 năm 2023, tình.
Kỷ Lê dường như đã lật tung cả thành phố lên rồi, Nàng tìm thật lâu, nhưng vẫn không tìm thấy tung tích
của Lê Hạ.
Tháng bảy vừa rồi thành phố mặt trăng bị cả đàn xác sống vây lấy, tất cả những người sống ở bên trong
còn không hay không biết gì thì đã bị giết chết, họ bị giết trong lúc mơ ngủ. Chỉ có một số cán bộ quan
trọng của chính phủ dưới sự bảo vệ của quân đội mới an toàn một chút rời khỏi thành phố mặt trăng.
”Nàng ta là ai?” Thu Hội hỏi
”Là người tôi yêu.” Kỷ Lê vuốt ve con búp bê vải đã cũ sờn, bên cạnh đó còn một quyển vở, chữ viết trên
đó tất cả là của Lê Hạ.
Thu Hội chính là xác sống có đôi mắt màu máu nhiều lần đem Kỷ Lê đi, thực lực của nàng ta lại tiến thêm
một bậc, nàng ta so với người đứng đầu đám dị năng không kém bao nhiêu.
Làm cho người ta không ngờ tới là, nàng ta và xác sống lãnh chúa lần trước làm cho cả đàn xác sống thần
phục lại là thanh mai trúc mã, hai người các nàng từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, cùng nhau vượt qua khó
khăn, tận thế hai người các nàng cũng cùng nhau biến thành xác sống.
”Con người sau khi biến thành xác sống, đại não sẽ chịu tổn thương vô cùng lớn, hoặc là bị ức chế tạm thời,
sau khi gien trong cơ thể được phân chia lại sẽ bắt đầu tiến hóa, trong quá trình tiến hóa đó nó cần được
cung cấp dinh dưỡng và lực tinh thần để vận chuyển, cuối cùng mới có thể tiến hóa thành.... Kẻ mạnh.”
”Tiến hóa thành kẻ mạnh cũng không phải là cấp độ cao nhất, sau đó cứ liên tục hấp thu chất dinh dưỡng
cũng như dị năng thì sẽ tiến cấp, mà mỗi lần tiến cấp thì đau đớn vô cùng, có thể nói đây là quá trình chữa
trị những tế bào đã tổn thương trước đó, đầu tiên xác sống sẽ khôi phục những thói quen lúc còn sống, còn
về phần trí nhớ...đáng tiếc là phần lớn xác sống đều không thể khôi phục lại trí nhớ của chính mình.”
”Trừ phi là bị kích thích, ví dụ như chúng ta thấy Diệp Chân, bệnh độc đối với nàng là cưỡng chế chữa trị,
đó là do bản năng.”
”Nhưng với ngươi thì lại rất khác, việc chúng ta liên tục tiêm chất thuốc � vào người ngươi, chỉ số cuồng bạo
trong người ngươi ngày càng tăng lên, sớm muộn gì cũng có ngày.....” Sớm muộn gì cũng có ngày Kỷ Lê biến
thành kẻ máu lạnh ăn thịt người.
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Thịt động vật đối với Kỷ Lê không có tác dụng gì mấy, cũng có thể nói, thịt động vật đối với toàn bộ xác
sống mà nói chỉ có tác dụng no bụng, chúng nó không hề bổ sung dưỡng chất nào cả.
”Chúng ta không phải con người, vậy nên việc chúng ta bắt và giết con người là......” Thu Hội cười cười, đôi
mắt màu máu của nàng ta ánh lên vẻ quỷ dị... ”là bản năng của chúng ta.”
”Nếu Diệp Chân là con người mà ngươi là xác sống thì ngươi sẽ làm sao? Chẳng lẽ ngươi sẽ ăn nàng ta sao?”
”Cũng không cần tới thủ đoạn cực đoan như vậy, ta chỉ cần đem nàng biến thành xác sống chẳng phải sẽ ổn
sao...”
”Nếu nàng ta không muốn!?” Kỷ Lê hỏi lại, chẳng biết Nàng đang chột dạ hay đang lo lắng điều gì
”Nàng sẽ chấp nhận, chỉ cần nàng yêu ta.” Thu Hội thản nhiên nói.
Ngày 13 tháng 9 năm 2023, tình.
Những chuyện không may thường không báo trước khi nó xảy ra, lại một thành phố của con người bị xác
sống chiếm lấy.
Mặc dù Diệp Chân đã nhờ những xác sống lãnh chúa mà nàng hợp tác hỗ trợ tìm kiếm Lê Hạ, nhưng mọi
chuyện cứ như trước, không có một chút tin tức nào của cô bé.
Cuối cùng, không thể ngồi một chỗ chờ đợi được nữa, Kỷ Lê quyết định tự mình đi tìm. Nàng nhớ rõ trước
đây Lê Hạ thường lải nhãi nói với Nàng những chuyện xảy ra trong xã hội con người.... giống như chuyện
lúc trước cô bé bị bắt đi thành phố Vĩnh Yên, Nàng quyết định đi Vĩnh Yên thử vận may.
Ngày 17 tháng 9 năm 2023, gió thu.
Thời tiết càng ngày càng trở lại bình thường, những xác sống tiến hóa xuất hiện càng ngày càng nhiều thêm,
chúng nó phát triển khoa học kỹ thuật của chính mình.
Chuyện này nghe có vẻ lạ, nhưng dường như tất cả chúng tự có khả năng phát minh, hay nói rõ là trong
não của chúng tự động sản sinh ra đủ loại kiểu dáng khoa học kỹ thuật. Có thể nói việc sản xuất lương thực
thực phẩm lúa gạo là những chuyện bình thường đến mức không thể bình thường hơn được nữa.
Theo phương diện này mà nói thì những xác sống đó trừ bỏ sự phát triển vượt bậc của trí tuệ khoa học kỹ
thuật thì thân thể chúng cũng không có cường tráng gì nhiều so với con người. Cho nên loại xác sống này
cũng bị phân chia thành một nhóm riêng, chúng nắm giữ trung tâm khoa học kỹ thuật, bỏ xa những thành
tựu mà con người đạt được.
Diệp Chân tổ chức hợp mặt các xác sống lãnh chúa, ban ra mệnh lệnh cấp cao nhất:
”Tất cả xác sống đều phải giữ gìn vệ sinh cá nhân, nếu như làm trái, đem tinh hạch trong đầu lấy ra.”. Mệnh
lệnh của nàng không cần nhiều lời đã khắc sâu trong đầu tất cả xác sống.
Những xác sống bình thường không có suy nghĩ, mệnh lệnh được Diệp Chân khắc vào chúng nó tự động làm
theo. Còn những xác sống đã tiến hóa, có chính suy nghĩ của riêng mình, chúng nó có thể tự lo việc này
không khó gì.
Xã hội xác sống phát triển càng ngày càng tốt, rất nhiều thành phố bị những đàn xác sống tiến công chiếm
đóng, trên đường phố người ta có thể dễ dàng nhìn thấy những xác sống bước đi tập tễnh vật vờ không ý
thức. Mà càng làm cho con người và xác sống cảm thấy buồn cười chính là xác sống bắt đầu phát hành báo
chí.
Mọi chuyện đều phát triển một cách nhanh chóng và thuận lợi, thậm chí còn có xác sống mở đài truyền hình
và đài phát thanh, các phòng thu các xưởng phim thi nhau mọc lên.
À, chút nữa thì quên, lúc này đây những ”nhà khoa học” xác sống hàng đầu trong nhóm khoa học kỹ thuật
đã nghiên cứu ra phương pháp lợi dụng thực vật sản sinh điện. Vậy nên chỉ cần các thành phố nào bị xác
sống chiếm đóng sẽ lập tức có điện trở lại.
Mà trái ngược với sự phát triển ngày càng cao của xã hội xác sống, xã hội loài người lại càng ngày càng
xuống dốc, nó như lững lờ trôi trên một phiến băng mỏng, có thể chìm xuống bất cứ lúc nào.
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Điều cuối cùng muốn nói tới là Kỷ Lê. Nàng vẫn như trước không tìm thấy Lê Hạ, không chút manh mối,
Nàng ở lại thành phố Vĩnh Yên chờ đợi cho tới bây giờ.
Thành phố Vĩnh Yên vẫn chưa bị xác sống tấn công, nhưng cũng sẽ nhanh thôi, Kỷ Lê kéo kéo áo choàng,
ánh mắt nhìn xa xăm. Nàng muốn tới thủ đô thử vận may, nơi đó là thành phố lớn dù có thể không tìm
thấy Lê Hạ nhưng nếu tìm được cha mẹ cô bé cũng tốt.
Ngày 31 tháng 12 năm 2023, tuyết.
Trong xã hội xác sống, nhờ các ”nhà khoa học” làm việc cật lực không quản ngày đêm, rốt cuộc cũng phát
minh ra được kháng sinh. Sau khi toàn bộ xác sống được tiêm vào kháng sinh, rốt cuộc tế bào thần kinh
của chúng cũng được chữa trị giúp chúng có thể nhớ lại mọi chuyện khi còn sống. Cũng đồng nghĩa với việc
xác sống khôi phục lý trí, không còn là những cái xác không hồn bước đi mờ mịt giữa đường phố.
Thế nhưng mặc dù đã có lại lý trí thì xác sống vẫn thèm thịt người như trước, chúng không thể khắc chế
chính mình trước cái bản năng tối nguyên thủy của một xác sống.
Khi mọi chuyện ngày càng trở nên tồi tệ, số lượng người sống càng ngày càng ít đi và có nguy cơ tuyệt chủng,
một lần nữa những nhà khoa học xác sống lại cho ra đời một phát minh mang tính thế kỷ - máu nhân tạo
và thịt nhân tạo có vị con người.
Tuy rằng máu nhân tạo và thịt nhân tạo có thể đánh lừa vị giác, cho xác sống nghĩ rằng chúng đang ăn thịt
người nhưng rốt cuộc nó cũng chỉ là những thực phẩm được sản xuất trong phòng thí nghiệm, nó không
phải một con người sống, nó không thể cung cấp tinh thần lực mà xác sống cần.
Cho nên tối bước đường cùng nhóm chuyên gia lại nghiên cứu ra thuốc tiêm, tiêm thẳng trực tiếp vào cơ
thể xác sống.
Mới đầu nhìn chúng ta có thể thấy cuộc sống đang ngày càng tốt đẹp, các thành phố đang dần dần hồi sinh.
Nhưng thực tế trong đó chúng ta cũng hiểu được rằng, kỷ nguyên của con người đã là quá khứ, chúng ta
bước đầu chào đón một kỷ nguyên mới – kỷ nguyên ma pháp mà kỷ nguyên ở quá khứ được người ta nhắc
lại với cái tên ” Văn minh tình cảm”.
Những xác sống sau khi khôi phục lý trí đều đánh mất tình cảm, có thể hình dung chúng đang sống như
những cái máy, ở chúng không có tồn tại bất cứ cảm xúc hay tình cảm nào, nó là điều thừa thải ở chúng.
Điều duy nhất đáng cho những xác sống thấy hứng thú chính là...... chúng nó không còn mất hứng như
trước.
Nếu không phải như vậy thì sau này khi không có con người để đuổi bắt săn giết, cuộc sống của chúng sẽ
trở nên nhàm chán biết chừng nào....
Về phần con người.....
Đã có thông báo cấm bắt giết, có thể nói với toàn thể xác sống đây là một chuyện không có chút gì vui vẻ
cả. Chúng nó bắt đầu thành những thương gia – mua con người về thả trong nhà để ngắm chơi cho thèm
chảy nước miếng chứ chẳng thể làm gì được họ.
Nếu xác sống nào bắt hoặc giết con người, một khi bị phát hiện, xác sống đó không cần chờ tòa án phân xử
trực tiếp bị xẻ đầu lấy tinh hạch ra.
Con người đã trở thành những vật hi hữu hiếm thấy, gần như có nguy cơ tuyệt chủng, nhưng không phải vì
vậy mà những xác sống đó nương tay, chúng biến con người thành nô lệ.
Trong xã hội xác sống có ba quy định:
Thứ nhất: Không được ăn thịt người sống, một khi bị phát hiện, lập tức móc ra tinh hạch.
Thứ hai: Ngươi hỏi điều thứ hai là gì ư?
Điều thứ hai quy định: Tìm một người tên là Lê Hạ, nếu xác sống nào tìm được nàng ta sẽ được xác sống
lãnh chúa cho hắn một ước nguyện, chỉ cần không trái với những điều luật được đưa ra, thì Kỷ Lê nhất định
sẽ giúp hắn hoàn thành..
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Năm 2024, xác sống trong cả nước tổ chức quốc khánh.
Kỷ Lê tìm được Lê Hạ, hơn nữa hai người các Nàng còn tổ chức một hôn lễ linh đình....

13. Chương 13: Phế Chương
� nhật báo xác sống • Chương: Xác sống nổi tiếng �
Tiểu biên: đây là nhật báo xác sống kể từ khi thành lập tới nay có được buổi phỏng vấn một trong những
nhân vật nổi tiếng. Và lần này, chúng ta rốt cuộc có thể gặp gỡ và trò chuyện với xác sống lãnh chúa thứ
ba – Kỷ Lê và phu nhân của ngài ấy, dưới đây để tiện cho việc xưng hô chúng ta sẽ gọi là Kỷ và phu nhân.
Bản báo: từ lúc mới thành lập tới nay, tất cả xác sống trong cộng đồng đều biết điều thứ hai trong quy luật
tuyệt đối của xã hội xác sống là gì, tuy rằng hiện tại nó đã trở nên dư thừa, nhưng nếu xét lại thời điểm đó
thì thực rung động, vậy nên chúng tôi muốn hỏi một chút, tình cảm của hai vị trong lúc đó là thật sao?
Phu nhân: Đúng vậy.
Bản báo: Nhiều đọc giả muốn biết, hai vị gặp nhau lần đầu trong hoàn cảnh nào? Gặp ở đâu?
Kỷ: Chuyện này nói tới thì rất dài dòng... là ở thành phố mặt trăng, nơi đã từng là mái ấm của chúng ta.
Phu nhân: Ừ. Sau khi con người trở thành một món hàng hóa bị mua bán, ta cũng bị mua qua bán lại vài
lần, sau đó tranh thủ lúc chủ nhà sơ ý ta nhân cơ hội đó chạy thoát, lúc đó quả thật mà nói cực kỳ khó
khăn, luôn bị những xác sống khác khinh khi, hiếp đáp, nhưng cuối cùng cũng thực may mắn....chúng ta
vẫn gặp lại nhau.
Kỷ: lời này lại nói tiếp cũng rất dài quá... Là ở nguyệt thị, chúng ta từng đích gia.
Kỷ (hát): chung quy đợi được ngươi--- thật may là tôi không buông tay....
(Nhân nhắc tới thành phố mặt trăng thì chúng ta cũng không thể không nói về nó một chút. Căn nhà nơi
hai vị ở trước đây đã trở thành điểm du lịch thu hút nhất của thành phố mặt trăng, chính bản thân tờ báo
của chúng tôi cũng có một chi nhánh ở đó. Hơn nữa dân chúng cũng dựa theo hình dạng và vị trí nơi ở của
hai vị trước đây mà hợp thức hóa nhà ở, từ đơn giản tới phức tạp. Cuối cùng hình thành trào lưu căn hộ
theo ”Phong cách Lê thức”.)
Bản báo: A, lần này có một đọc giả gọi tới đặt câu hỏi, câu hỏi của họ là - - tình yêu của hai vị..... Tôi
cũng xin hai vị thứ lỗi trước nếu có gì không phải. Tình cảm của Kỷ lãnh chúa và phu nhân có thể nói là
trước nay chưa từng có. Tình cảm giữa một xác sống với một con người, cho nên mọi người không khỏi có
chút tò mò.
Kỷ: Khụ,.....
Phu nhân: rất hòa hợp, phần lớn đều là ta chủ động
Kỷ:...
Bản báo: vậy người có thể nói cho độc giả biết người thích đối phương ở điểm nào? (thành thật xin lỗi, xác
sống không có văn hóa thế nhưng vẫn tò mò, thế nên chúng đem ra một trăm câu hỏi tại sao đối với cặp đôi
nữ nữ mà hỏi.)
Kỷ: tất cả.
Phu nhân:... Chính là sự ngu ngốc của Nàng.
Kỷ: bản lãnh chúa kháng nghị!!
Phu nhân: kháng nghị không có hiệu quả, tiếp theo là... ừ, vấn đề kế tiếp là gì
Hoàn
Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/tang-thi-luyen-ai-nhat-ky
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