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Dã Man Vương Tọa
Chương 211 : Chương 211: Thần Vương Bất Diệt Kim Thân
Tới Mạt Tổ ma cung càng gần, Trương Đức Bưu phát hiện các tòa ma
cung càng khổng lồ. ngay cả một cái hắc tháp cũng cơ hồ cũng không
thua kém thượng cổ pháp sư tháp, về phần ma cung trung tâm lại càng
kinh người, chiếm diện tích rộng lớn.Quả thực chính là ngũ trụ đỉnh
thiên lập địa, từ đầu tới đuôi đều dựng thẳng tắp ở trong thiên địa. Cũng
chỉ có thế giới ma pháp mới có thể có được kiến trúc to lớn như thế.Hai
người rốt cục chạy đến dưới chân Mạt Tổ ma cung, nơi này thần uy đã
nồng đậm đến mức có thể so sánh cùng Minh Thần huyết, bàng nhiên
phái nhiên, trong đó hỗn loạn, tham lam, giết chóc, mơ màng, tàn bạo
các cảm xúc cực đoan cũng càng trở nên trầm trọng, nồng đậm, cũng
may tu vi tới trình độ như Trương Đức Bưu cùng A Lạp Cống, ý chí kiên
định, căn bản không bị các cảm xúc cực đoan ảnh hưởng.Nếu là người
thường. Chỉ sợ đã sớm bị cảm xúc cực đoan khống chế, làm trò hề."A
Man, đa tạ ngươi dẫn ta vào nơi này, lão tử đi trước một bước!"A Lạp
Cống đột nhiên cười ha ha, vọt người bay lên, hướng trên không Mạt Tổ
ma cung thẳng tắp bay đi, không có một chút nghĩa khí, trước tiến lên
cướp đoạt Mạt Tổ Thần Cách.Trương Đức Bưu giận tím mặt, lại không
thể nề hà, nếu đổi lại là hắn, khẳng định cũng muốn vứt bỏ A Lạp Cống,
chính mình tiến đến cướp đoạt bảo vật.Dù sao ở trong truyền thuyết, ăn
Thần Cách có thể trở thành thần linh vĩnh hằng bất tử, hấp dẫn lớn như
vậy đừng nói A Lạp Cống không thể chống cự, chỉ sợ bán thần cấp cũng
không nhịn được, muốn giết tới ngươi chết ta sống!"Bất quá kỳ quái
chính là, Mạt Tổ Thần Cách từ thời kì viễn cổ đã tồn tại, vì sao các viễn
cổ cường giả không có một ai đoạt nó đi?"Trương Đức Bưu trong lòng ẩn
ẩn cảm thấy được, Thần Cách có lẽ cũng không thần diệu giống như
trong truyền thuyết vậy, hắn cũng không cho rằng chính mình là diễn
viên duy nhất từ xưa đến nay, Mạt Tổ Thần Cách chỉ có chính mình mới
có thể lấy được, cường giả viễn cổ tinh thông Đấu Chiến Thắng Quyết,
người nào so với hắn càng thêm thần kỳ, càng thêm nghịch thiên?"Bọn
họ thậm chí ngay cả thần linh cũng có thể giết, vì sao lại lưu Thần Cách
ở chỗ này? Ăn Thần Cách sẽ trở thành thần linh. Chính là truyền thuyết
truyền lưu từ cổ chí kim, vị tất đã là thật sự" xem tại
TruyenFull.vnTrương Đức Bưu dọc theo thang lầu xoắn ốc hướng về phía
trước mà chạy như điên, thầm nghĩ: "Mặc kệ như thế nào, trước tiên
đem Mạt Tổ Thần Cách thu vào trong tay, còn có bảo vật trong ma
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cung, cũng không thể buông tha!"Hắn một đường chạy như điên, trong
chớp mắt liền chạy đi hơn mười dặm, thang lầu của hắc tháp hình xoắn
ốc, từ tầng dưới chót đến đỉnh tầng, chỉ sợ đến trăm dặm.Trương Đức
Bưu đột nhiên nhíu nhíu mày, hắn mới đi một phần mười. thần uy từ
trong Mạt Tổ ma cung phát ra liền gia tăng gấp mấy lần. Thần linh uy
áp lại có thể quấy nhiễu Đấu Khí vận chuyển trong cơ thể hắn, xuất hiện
cảm giác trì trệ rất nhỏ!"Càng lên cao. Thần uy càng nặng, chỉ sợ tới
đỉnh tầng, thần uy trầm trọng, không có bao nhiêu người có thể sử xuất
toàn lực! Ha hả, A Lạp Cống khẳng định gặp tai ương "Hắn vừa mới nghĩ
đến đây, đột nhiên đỉnh đầu truyền đến một tiếng hét thảm, vội vàng
ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên thấy A Lạp Cống từ trên cao rơi xuống,
mới kêu thảm thiết mấy cái, đã rơi xuống nền đá bên dưới, đầu cắm sâu
vào trong đất..Trương Đức Bưu ghé vào vòng bảo hộ từ trên nhìn xuống
phía dưới, chỉ thấy Ngang Cách Lợi tộc Kiếm Thánh giờ phút này chỉ còn
một đôi chân lộ ra bên ngoài. Trong lòng sảng khoái vô cùng: "Lão hỗn
đản này, cư nhiên dám bỏ ta, xứng đáng bị như thế! Đáng tiếc tảng đá
phía dưới còn không có cứng băng đầu hắn, nếu không thật có thể khiến
lão gia hỏa này đầu rơi máu chảy"Đúng lúc này, đột nhiên nghe thấy
một thanh âm kiêu ngạo xa xa truyền đến: "Oa ca ca, rốt cục đã đi ra!
Vong linh lão quỷ, ngươi nên cảm tạ ta, nếu không có ta, ngươi đã sớm
chết ở hỗn độn hôi tẫn di, đây là Mạt Tổ ma cung sao?"Không cần nhìn,
Trương Đức Bưu cũng biết lao ra khỏi hỗn độn hôi tẫn khẳng định là
Thái Ca đại nhân, nghênh thanh nhìn lại, chỉ thấy Lục Dực Kim Quang
Hống đột nhiên đem theo Zaid trên lưng, lỗ mãng lao đến, há mồm
phun ra một cái Hắc Ám đại quang cầu, oanh ở trên người Zaid còn
chưa kịp phản ứng, đem vong linh Thánh Ma Đạo Sư đáng thương tạc
đắc bay lên, một lần nữa rơi vào trong hỗn độn hôi tẫn!"Thái Ca việc
này không phúc hậu a, bất quá đổi lại là ta, cũng sẽ bảo nó làm như vậy
"Trương Đức Bưu tròn mắt cứng lưỡi, chỉ nghe chích lão hổ kia hưng
phấn oa oa kêu to, sáu cánh dùng sức vỗ mạnh. Gió lốc dựng lên, nhằm
vào giữa Mạt Tổ ma cung."Ma Thần Mạt Tổ Thần Cách, là của lão hổ
Thái Ca ta, ai dám tranh với Thái Ca, Thái Ca liền diệt!"Trương Đức Bưu
vỗ vỗ cái trán, không đành lòng nhìn lại.Quả nhiên, chích lão hổ kia vọt
tới nửa đường, thần uy mênh mông cũng khiến ma pháp lực của nó
nhiễu loạn, sáu cánh vô lực, rốt cuộc không khống chế được thân thể
khổng lồ, từ không trung rơi xuống.Giờ phút này, A Lạp Cống đã thanh
tỉnh, chính mình rút ra từ trong Nham Thạch giống như nhổ cải củ, lắc
lắc cái đầu nặng nề. Đột nhiên nghe thấy trên đỉnh đầu có tiếng xé gió
truyền đến, trong lòng giận dữ: "Ai dám đánh lén ta?"Ngang Cách Lợi
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tộc Kiếm Thánh ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một cái bóng to như ngọn
núi nhỏ nện xuống đầu."Tên Man Tử kia quả nhiên đủ ngoan, lại đem
con Hống của hắn ném ra, trở thành ám khí đánh lén ta."Thái Ca rơi
xuống, choáng váng đầu óc, mơ mơ màng màng nói: "Khi ta hạ xuống,
giống như rơi trúng cái gì đó, hơn nữa nghe được một tiếng kêu thảm
thiết, thê lương"Lão hổ nâng mông lên, nhìn xuống phía dưới, lắc đầu
nói: "Như thế nào không có? Chẳng lẽ là ảo giác" Mạt Tổ ma cung thần
uy quá nặng, xem ra vẫn là thành thành thật thật tiêu sái đi lên."Thái
Ca đứng dậy hướng một tòa hắc tháp đi đến, đại móng vuốt của nó
nhấc lên, chỉ thấy A Lạp Cống in hình chữ "Đại" khảm ở bên trong nham
thạch, lão Kiếm Thánh thất khiếu đổ máu, sau một lúc lâu mới hồi phục,
trong lòng oán hận không thôi: "Lão tử từ lúc chào đời tới nay, đây là lần
thứ ba chịu nhục! Lại nói tiếp, ba lượt đều là do một đôi chủ tớ này!
Chẳng lẽ bọn họ là khắc tinh của ta "Ngay tại lúc này, Trương Đức Bưu
đã nhanh chóng chạy được một nửa hắc tháp, đỉnh tháp ẩn ẩn hiện ra.
Trong lòng không khỏi mừng rỡ.Mà các cường giả tiến đến thám hiểm
tầm bảo, cũng lần lượt đi vào trung tâm hỗn độn hôi tẫn, nhìn thấy Mạt
Tổ ma cung vô cùng đồ sộ to lớn, người nào có thể nhịn được lòng
tham? Một đám đều hướng ma cung trung gian bay đi, không ngờ
không ai có thể tiếp cận ma cung kia, đều té ngã, từ không trung rơi
xuống dưới.các cường giả mặc dù thần thông quảng đại, nhưng sau khi
ăn đau khổ, cũng không thể không thành thành thật thật đi thang
lầu.Trương Đức Bưu tranh thủ lúc rảnh rỗi, đại khái sổ sổ, trong lòng
khiếp sợ không thôi: "Hai mươi ba tên cao thủ Thánh cấp, còn có rất
nhiều gương mặt, không ít Thánh cấp ma thú cũng đến góp vui, xem ra
cường giả trên đại lục đều chiếm được tin tức, đến hỗn độn hôi tẫn! Nếu
các cao thủ đều lên đến, làm sao còn có phần của ta?"Nghĩ đến đây,
Man Tử sinh lòng ác độc, Man Đấu Khí vọt tới dưới chân, chân trước đi
qua, thang lầu xoắn ốc sau lưng liền lập tức sụp xuống. Đem thang lầu
phá hủy.Mà ở các toà hắc tháp khác người thứ nhất trèo lên thấy vậy,
cũng đồng dạng học theo, làm đúng cách, hủy diệt thang lầu xoắn ốc,
thậm chí Thái Ca đã ở trên một tòa hắc tháp khác phá hư bốn phía, đám
cường giả đi theo phía sau bọn họ tức giận, mắng không dứt, chỉ phải
lấy ra tự thân vũ khí, cắm vào vách đá phía trên hắc tháp, mà leo
lên.Trương Đức Bưu nhún nhún vai. Đối với những người này nhục mạ
mắt điếc tai ngơ, thầm nghĩ: "Tuy rằng phá đi thang lầu vẫn không làm
khó được các gia hỏa cường hãn, nhưng tốt xấu gì cũng có thể ngăn cản
bọn họ một chút. một lát công phu này, liền đủ cho ta đem Mạt Tổ ma
cung cướp sạch không còn!"Rốt cục, hắn dẫn đầu đi lên đỉnh hắc tháp,
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nhất thời cảm giác được Đấu Khí trở nên trầm trọng, vận chuyển trì trệ.
Tu vi thẳng tắp giảm xuống!Thần uy đã xa xa vượt qua uy áp của Minh
Thần huyết, khủng bố đến cực điểm, trầm trọng đến cực điểm, lấy trình
độ Đấu Khí tinh thuần của hắn, thế nhưng cũng bị áp chế một nửa tu
vi!"Trình độ tinh thuần Đấu Khí của ta, tuy rằng so ra kém A Nhĩ Đan,
nhưng so với những người khác muốn cao hơn rất nhiều, ta bị áp chế
một nửa tu vi, cường giả khác khẳng định không chịu nổi. Khó trách
thánh cấp cao thủ này, bay đến nơi này liền rơi xuống."Trương Đức Bưu
thầm nghĩ.Đi đến đỉnh tháp. Phía trước là một cái thông đạo sâu thẳm,
đi thông tới trung tâm hắc tháp, phía trên thông đạo viết mấy cao đẳng
Tinh Linh ngữ cổ đại.Trương Đức Bưu ở trong tinh để học viện từng học
qua loại ngôn ngữ này, tinh tế đọc, nhẹ giọng nói: "Bố Lạp Sĩ thần tướng
bảo hộ cung.""Xem ra, nơi này là cung điện của Bố Lạp Sĩ thần tướng
mộ trong tám đại thần Mạt Tổ ma cung. Bố Lạp Sĩ thần tướng, hẳn là đã
chết không biết bao nhiêu vạn năm, nói vậy trong cung điện bảo tồn
không ít thứ tốt."Trương Đức Bưu nhấc chân đi vào trong thông đạo, chỉ
thấy trong thông đạo có chút ánh sáng. Cũng không có âm u như trong
tưởng tượng, vách tường phía trên thông đạo được khảm một viên khối
thánh thú chi nhãn. cách mỗi mười bước có một viên.Thời kì Viễn cổ
thánh thú nhiều hơn hiên nay nhiều, nói vậy đây đều là Ma Thần Mạt Tổ
cùng tám đại thần ăn thịt thánh cấp ma thú sau đó lưu lại thánh thú chi
nhãn, đem mắt khảm ở bên trong ma cung, để chiếu sáng và trang
trí."Nhiều mắt thánh thú như vậy, bốn tòa thần tướng bảo hộ cung cùng
Mạt Tổ ma cung, chỉ sợ cũng đủ cho Bích Tỷ Đao của ta tiến hóa thành
thần khí!"Man Tử ý tưởng cướp đoạt, đem tất cả thánh thú chi nhãn
mình nhìn thấy tháo xuống, đều khảm lên Bích Tỷ Đao, chỉ thấy nơi hắn
đi qua, nguyên bản thông đạo sáng ngời nhất thời trở nên một mảnh u
ámĐã làm chuyện xấu, phải làm đến cùng, bịt kín thông đạo, khiến các
cường giả đi sau không có đường đi Mạt Tổ ma cung!"Trương Đức Bưu
nghĩ đến đây, lập tức động thủ, một quyền oanh ở trên vách đá thông
đạo. Nào biết một quyền này hạ xuống, vách thông đạo kia nhiều thêm
một cái quyền ấn, cũng không bị vỡ ra."Kỹ xảo luyện kim thật cứng rắn!
một quyền này của ta có được lực lương của một con rồng, cho dù là vũ
khí cấp truyền kỳ cũng bị đánh thủng. thông đạo này chỉ sợ che kín
luyện kim ký hiệu. Nhất thời không thể phá hủyTrương Đức Bưu buông ý
tưởng tha này, tháo xuống hơn ba mươi khối thánh thú chi nhãn, rốt cục
đi vào trong Bố Lạp Sĩ thần tướng bảo hộ cung. Chỉ thấy bảo hộ cung là
một hình bán nguyệt thật lớn, trên trần nhà, thánh thú chi nhãn giống
như sao trời, sáng ngời loá mắt.Trực diện thông đạo chính là một pho
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tượng ngai vàng, cực kỳ lộng lẫy xa hoa, cơ hồ có thể so sánh với Thánh
Nguyên vương tọa!Phía sau ngai vàng chính là đường đi thông Mạt Tổ
ma cung, chỉ cần đi qua là có thể tiến vào Mạt Tổ ma cung!Trương Đức
Bưu nhìn thánh thú chi nhãn trên trần nhà, trong lòng ngỗ phanh loạn
khiêu, nhưng không lập tức động thủ, ngược lại lập tức ngưng tụ Ma
Thần Chân Thân, cầm trong tay năm thanh vũ khí, cẩn thận vạn phần.Ở
trong Bố Lạp Sĩ thần tướng bảo hộ cung, cũng không chỉ có một mình
hắn!phía trước ngai vàng to lớn trong điện phủ, có một người khổng lồ
đang quỳ, người nọ mặt hướng ma cung, quì một gối, phảng phất như
hướng Ma Thần Mạt Tổ mà cầu nguyện, lại tựa hồ bảo hộ con đường đi
thông ma cung.Ma Thần Chân Thân của Trương Đức Bưu tuy rằng cũng
được xưng là người khổng lồ, nhưng so sánh với hắn, quả thực chỉ là
một hài đồng chưa lớn!Chung quanh người khổng lồ này, rơi rụng vô số
cự kiếm long lánh, các cự kiếm đã trải qua hơn mười vạn năm, nhưng
vẫn tản ra từng trận hàn khí. Sát khí tràn ngập!Các cự kiếm phẩm chất
đều cao đến đáng sợ, mỗi một thanh cơ hồ đều tiếp cận vũ khí cấp
truyền kỳ, thậm chí có mấy thanh kiếm có thể so sánh cùng vũ khí cấp
truyền kỳTrương Đức Bưu con mắt híp lại, âm thầm đánh giá người
khổng lồ này, chỉ thấy người này báo đầu quyên cánh, nhân thân điểu
vĩ. Hai cánh gắt gao khép kín, dán tại phía sau, rõ ràng là một quái vật
nửa người nửa thú!Đông. Đông, đông, "Trái tim quái vật nửa người nửa
thú này vậy mà còn chậm rãi nhảy lên, máu chảy xuôi, mỗi lần trái tim
nhảy lên một chút, hơn một ngàn thanh cự kiếm cũng reo lên theo, đinh
linh linh rung động.Từ trên người hắn tản ra hung uy làm cho người ta
hít thở không thông, cuồng bạo, giết chóc, huyết tinh, thậm chí không
đứng trực diện với người này, cũng đủ để kẻ khác phát cuồng, phảng
phất chỉ cần có người dám can đảm đi qua bên người hắn, hắn liền lập
tức bạo khởi giết người!Loại hung uy này. Trương Đức Bưu chưa bao giờ
gặp qua!"Chẳng lẽ người này chính là Bố Lạp Sĩ thần tướng bảo hộ cung
điện này? Hắn không phải đã chết sao."Trương Đức Bưu trong lòng
khiếp sợ không hiểu, hắn có thể nhìn ra được, vị Bố Lạp Sĩ thần tướng
này sớm bị các viễn cổ cường giả giết chết. Bất quá tuy rằng hắn đã
chết đi, nhưng thân thể hắn đã tu luyện đến một loại cảnh giới huyền
diệu thần kỳ. Mặc dù ý thức biến mất, thân thể lại như còn sống.Hơn
nữa khối thi thể không có linh hồn này, chấp niệm khi còn sống bảo hộ
ma cung đã in thật sâu vào bên trong thân thể, do đó nổi lên một cỗ sát
khí, ai dám từ nơi này thông qua, sẽ lọt vào công kích cường đại nhất
của hắn sau khi chết!Một chiêu!Chỉ có một chiêu!Một chiêu công kích
cường đại nhất, sau đó Bố Lạp Sĩ thần tướng sẽ hoàn toàn hao hết sát
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khí, chấp niệm biến mất, do đó mới chân chính là tử vong!"Đem tinh
thần, thân thể cùng ý chí rèn luyện đến cường đại như thế, thực là một
đối thủ khả kính mà đáng sợ."Trương Đức Bưu im lặng. Lúc này hắn mới
chú ý tới sát khí của Bố Lạp Sĩ thần tướng cũng không phải nhằm vào
hắn, mà là nhằm vào hai người khác trong điện phủ, trong đó một người
là người quen của hắn, nhân thân long vĩ Hầu Nhân Ma Ni, hoặc phải nói
là Đồ Thản Cố Đô Tư, Thần Vương điện Vu Yêu trưởng lão!Trương Đức
Bưu ánh mắt đảo qua trên người Đồ Thản Cố Đô Tư, sau đó lập tức dừng
lại trên người tên còn lại, đồng tử không khỏi kịch liệt thu nhỏ lại!Đó là
một gã trẻ tuổi phong thần sâu sắc, dung mạo tuấn mỹ, cử chỉ tao nhã,
một loại khí tức âm nhu tự nhiên từ trong thân thể toát ra, thậm chí
ngay cả tao nhã Tinh Linh trong truyền thuyết, đặt ở trước mặt hắn
cũng sẽ ảm đạm thất sắc.Sát khí của Bố Lạp Sĩ thần tướng đúng là
nhằm vào hắn mà đến, hiển nhiên là người này tính toán đi qua, cho
nên xúc động sát khí của hắn!Giờ phút này gã trẻ tuổi kia sắc mặt dần
dần ngưng trọng, chậm rãi hướng Bố Lạp Sĩ thần tướng đi đến, rõ ràng
là muốn cùng Bố Lạp Sĩ lấy cứng chọi cứng. Lấy cường phá cường, mạnh
mẽ tiếp một kích cực mạnh sau khi chết của hắn!Trương Đức Bưu nhìn
thấy gã trẻ tuổi bước từng bước một tới gần Bố Lạp Sĩ thần tướng, cước
bộ hạ xuống, thân thể cũng bắt đầu biến hóa. Một lớp vảy tinh mịn từ
dưới làn da bắn ra. Nhanh chóng bao phủ khắp thân hình hắn, thậm chí
hai má cùng mi mắt, cũng che kín tế lân màu vàng!Thân thể hắn cũng
dần dần biến hóa, "rắc rắc" sinh trưởng rất nhanh, sau mười bước,
ngưng tụ thành một pho tượng Ma Thần chi khu. So với Ma Thần Chân
Thân của Trương Đức Bưu còn khổng lồ hơn, thẳng bức Bố Lạp Sĩ thần
tướng!Lược sát, lược sát. Một cái cánh tay từ dưới nách gã trẻ tuổi kia
dài ra, cùng sở hữu tám cái cánh tay, huyết nhục chi khu. Phía sau một
cái đuôi đen xì mấp máy không ngớt, càng ngày càng dài, hình thành
một cái đuôi rắn, dáng vẻ khí thế vô cùng độc ác, nhất thời quét sạch vẻ
tao nhã của hắn, trở nên dữ tợn vạn phần!Trương Đức Bưu sắc mặt kịch
biến: "Thần Vương Bất Diệt Kim Thân!"
LINK Truyện:
Dã Man Vương Tọa https://truyenhayhoan.com/doc-truyen/da-manvuong-toa-3252908.html
LINK Chương này:
Chương 211: Thần Vương Bất Diệt Kim Thân
https://truyenhayhoan.com/doc-truyen/da-man-vuong-
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