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G

ương mặt bị ngón tay lạnh như băng của Cố Nha Nha nắm, Lục Vô Song

giật mình, nghĩ tới điều gì, cả người sững sờ tại chỗ, một loại cảm giác xa lạ
quỷ dị chợt ập vào lòng.
Quen biết Uy Tuệ, cũng không phải là ngày một ngày hai, cho tới bây giờ
nha đầu kia mắt cao hơn đầu, cho dù nàng và Y Y cùng lớn lên với nàng, ở
trước mặt nàng, cũng chỉ là người hầu nhỏ bé mà thôi, thỉnh thoảng nàng có thể
hạ mình trò chuyện với các nàng vài câu, đó cũng là cho các nàng mặt mũi.
“Ặc, xấu hổ, tay ta lạnh, ha ha.”
Thấy nàng cứng đờ, Cố Nha Nha vội rút tay về, ở hiện đại, nàng và bạn khuê
mật rất thích bẹo má thân thiết, vừa rồi thấy Lục Vô Song trưng ra khuôn mặt
đáng yêu, nhịn không được liền giơ tay, khụ khụ.
“Muội đang xin lỗi ta?” Lục Vô Song càng khó tin nhìn nàng chằm chằm.
“Ừ.” Cũng coi như vậy, cổ nhân hơi cứng nhắc, không có thói quen thân mật
kiểu của nàng là cực kỳ bình thường.
Lục Vô Song vô tội chớp mắt, đột nhiên toàn thân không được tự nhiên,
không phải nằm mơ chứ? Người được gọi là hỗn thế ma nữ Úy gia Nhị tiểu thư
Úy Tuệ chỉ vì tay lạnh nhéo gương mặt của nàng mà nói xin lỗi?
“Sao vậy? Trên mặt ta dính gì sao?” Bị người nhìn chằm chằm như vậy, Cố
Nha Nha có chút chột dạ.
Lục Vô Song lắc đầu như trống bỏi, bộ dạng có chút nũng nịu: “Muội rất
tốt.” Hôm nay Y Y không đến thật sự là thiệt thòi lớn, nếu không nàng nhất
định sẽ không tin.
Cố Nha Nha suy nghĩ một chút, cười ha ha: “Đó chính là bị sắc đẹp của ta
làm cho kinh diễm phải không?”
Vừa rồi, cầm gương đồng nhỏ sửa sang lại tóc, nhìn ảnh ngược phản chiếu
trong gương, tự đáy lòng nàng thực kinh diễm giống như mùa xuân đột nhiên
tới, trong phút chốc phồn hoa nở rộ, đẹp không sao tả xiết.
Quả nhiên dung nhan nữ phụ có giá trị không sai.
Đừng thấy tuổi của nàng còn nhỏ, mười bốn tuổi, còn chưa cập kê, có một vẻ
đẹp khiến người vừa gặp qua là không quên được.
“...” Đầu Lục Vô Song giăng đầy hắc tuyến, tật xấu tự luyến này vẫn không
thay đổi chút nào.
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“Tiểu thư, nô tỳ giúp người chải tóc.” Đào Nhi buông khăn lông ra, cầm
lược muốn chải cho nàng một búi tóc đẹp.
“Được, a...”
Cố Nha Nha vừa mới ngồi ngay người lại, thình lình, sườn xe bị đụng, lắc lư
kịch liệt, cả người không ổn định, ngã xuống đất.
Lục Vô Song và Đào Nhi cũng sợ hãi ngã sấp xuống.
Ba người cuộn thành một đoàn trong xe ngựa nhỏ hẹp.
“A Đại...” Đào Nhi bấu víu vách xe, lớn tiếng kêu.
Nhưng, ngoài xe âm thanh la hét ầm ĩ rất lớn, hoàn toàn không nghe được
tiếng gào thét bên trong.
“Người nào to gan như thế, ngay cả xe của Úy gia Nhị tiểu thư cũng dám
đụng, không muốn sống nữa sao?”
“Úy gia Nhị tiểu thư thì sao? Mở to mắt chó của ngươi nhìn một chút, đây là
xe của Diêu gia.”
“Ơ, thì ra lại là tiểu tử không mở to mắt này...”
Rầm rầm rầm... mấy câu nói vừa rơi xuống, bên ngoài càng thêm rối loạn.
Ba người Cố Nha Nha khó khăn leo ra khỏi xe, chỉ thấy hai bên đường vây
quanh nhiều người, ngược lại tốt bụng giữ lại một khoảng đất ở giữa cho hai
bên đánh nhau.
“Đừng đánh, Nghiên Mực.”
Bên kia, bên trong một chiếc xe ngựa thanh lịch bên cạnh, nữ hài thanh nhã
như cúc, đỡ nha hoàn, vẻ mặt hốt hoảng kêu.
Nha hoàn kia lại không gấp, thờ ơ nhìn Cố Nha Nha, mỉa mai nói: “Tiểu thư,
người chớ để ý, đánh một trận, sợ cái gì? Có vài người nha, đó chính là thích ăn
đòn.”
“Ha ha, đừng nói ẩu.” Diêu Ngữ Dong giận liếc mắt nhìn nha hoàn, ngược
lại ánh mắt nhu nhược nhìn về phía Cố Nha Nha: “Nhị tiểu thư, van cầu người,
kêu bọn họ đừng đánh.”
Nói với mình sao? Cố Nha Nha mờ mịt hỏi Lục Vô Song: “Cô nương này là
ai vậy?”
Xì, Lục Vô Song cười xấu xa, bản lãnh giả ngu của Tuệ muội tử này ngày
càng cao.
“Ai biết được? A miêu a cẩu nào đó, cũng dám ở trước mặt chúng ta xưng
tiểu thư, ta nhổ vào.”
“Đúng vậy, ba ngày hai bữa lại xuất hiện, nàng không chán nhưng chúng ta
rất phiền đấy. Không phải là ghen tỵ tiểu thư người được Thái tử điện hạ yêu
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thích sao? Hừ, nếu nàng có bản lãnh, tự mình đến trước mặt Thái tử, cả ngày giả
bộ đáng thương vô tội với tiểu thư người, thật khiến người ta không vừa mắt.”
Đào Nhi cũng không tha, đột nhiên, nhìn thấy vai A Đại bị trúng một quyền,
sợ hết hồn, vội vàng hô to.
“A Đại, mau đánh hắn, đánh cho tên tôn tử (cháu trai) đó nằm sấp, cô nãi nãi
trở về hầm thịt cho ngươi ăn.”
Đào Nhi này đi theo Úy Tuệ, bình thường không có chủ tử bên cạnh, tác
phong làm việc cũng là dũng mãnh, chỉ là, lời vừa ra khỏi miệng, mới ý thức
được chủ tử bên cạnh, sợ rụt lại đầu lưỡi.
Cũng may Cố Nha Nha hoàn toàn không nghe nàng nói gì, nàng chỉ kỳ quái
nhìn chằm chằm nữ tử nhu nhược mỹ lệ đối diện, suy tư, trong quyển sách kia
sao chưa bao giờ nhắc tới nhân vật có hình dáng như vậy?
Rốt cuộc là mình hồ đồ, hay là, bởi vì mình xuyên qua mà thay đổi nguyên
tác trong sách?
Rầm..., vật nặng rơi xuống đất, ngay sau đó là từng tiếng kêu thảm thiết.
Cố Nha Nha kinh hãi phục hồi tinh thần, chỉ thấy phu xe A Đại của mình,
thân thể khôi ngô đè trên người một nam hài choai choai, một quả đấm không
chút khách khí rơi trên mặt tiểu tử kia, khiến cho khuôn mặt tiểu tử kia sưng
phù giống đầu heo, trở về sợ là ngay cả cha mẹ cũng nhận không ra.
“Này, đừng đánh.”
Nàng lên tiếng ngăn cản, quả nhiên A Đại thu quả đấm, đứng dậy, vẫn không
quên giơ quả đấm với tiểu tử đó, hài lòng: “Tiểu tử, lần sau muốn tìm phiền
phức, cần luyện cho thân thể cứng rắn thêm, đánh không đã chút nào.”
Nói xong, sải bước trở lại trước mặt Cố Nha Nha, trong nháy mắt vẻ mặt
cung kính: “Tiểu thư, tiểu nhân sẽ chuẩn bị tốt xe ngựa.”
“Ừ.” Cố Nha Nha gật đầu, bên cạnh, Lục Vô Song và Đào Nhi lặng lẽ giơ
ngón tay cái lên với hắn, chọc cho sắc mặt A Đại đỏ bừng, rồi lại bộ mặt tự hào.
Bên kia, nam hài bị đánh thật lâu mới bò dậy, lau máu trên lỗ mũi, nhếch
nhác quay lại trước mặt Diêu Ngữ Dong, không dám hé răng.
“Ngươi không sao chứ?” Diêu Ngữ Dong dịu dàng hỏi, nam hài kia nghẹn
ngào mấy tiếng, lắc đầu mấy cái.
Hạ Hà trừng mắt hắn, cắn răng mắng nhỏ: “Đồ vô dụng, trở về thu thập
ngươi.”
Nam hài cắn môi, cũng không dám lau máu trên mặt, chỉ run rẩy hai vai,
giống như gà con bị thua, khiến lòng người khó chịu.
Dựa vào vóc người A Đại khôi ngô giống quả núi nhỏ, nam hài thân thể còn
chưa trưởng thành, thua thiệt là tất nhiên.
“Đào Nhi, có bạc không?” Cố Nha Nha không lên xe.
www.vuilen.com

16

Tác Giả: Thất Trọng Sa Y

ĐỆ NHẤT NỮ PHỤ, VƯƠNG GIA ĐỨNG SANG MỘT BÊN

Đào Nhi gật đầu: “Có ạ.” Gỡ túi tiền bên hông: “Tiểu thư muốn mua cái gì?”
Cố Nha Nha cầm lấy túi tiền, cũng không trả lời, mà là đi tới phía Diêu Ngữ
Dong.
“Ngươi... Ngươi muốn làm gì?” Hạ Hà nhìn nàng chằm chằm, giọng nói đột
nhiên bén nhọn, kêu đám người đang định tản đi lại dừng bước.
Cố Nha Nha nhúng vai, vừa muốn giải thích, liền nghe Hạ Hà hoảng sợ la
hét.
“Không cần, van cầu ngươi, Úy Nhị tiểu thư, muốn đánh thì đánh nô tỳ là
được, thân thể tiểu thư yếu đuối, không chịu được roi của người nữa đâu, hu
hu.”
Nói xong, nàng dũng cảm che chở trước người Diêu Ngữ Dong, trong nháy
mắt đôi mắt hoảng sợ trào ra nước mắt.
Người vây xem, trải qua nàng kêu la, rối rít đưa ánh mắt nhìn về phía Cố
Nha Nha, vẻ mặt căm giận bắt đầu nghị luận.
“Thì ra, nàng chính là Úy gia Nhị tiểu thư, đúng là xinh đẹp.”
“Bộ dáng xinh đẹp thì thế nào, ngươi chưa từng nghe qua, mỹ nhân xà hạt
sao? Thích lấy roi đánh người.”
“Ngay cả tiểu thư Diêu gia cũng đánh, cô nương này thật là ác độc.”
“Đúng vậy đúng vậy, Diêu tiểu thư rất tốt.”
“Đừng nói Diêu tiểu thư là người ngoài, ngay cả tỷ tỷ ruột cũng bị nàng khi
dễ tới ngốc.”
“Người nào đang nói bậy? Đứng ra.” Đào Nhi không cam lòng rống lên một
tiếng.
“Chậc chậc, đây là muốn đánh người.” Đám người tự động lui về sau mấy
bước, vẻ mặt lại càng tức giận.
Thân thể Cố Nha Nha căng thẳng, bị ánh mắt oán giận của mọi người nhìn
như vậy có cảm giác sắp bị quần ẩu.
Cảm giác này thật là hết sức hỏng bét!

Chương 5
Đánh Trả

“I

m miệng.” Thấy mọi người nghị luận ngày càng càn rỡ, Úy Tuệ cũng

không rút roi ra ngăn cản, Lục Vô Song không nhịn được, chỉ tay vào mọi
người, uy hiếp nói: “Các ngươi ai dám nói thêm câu nữa, bản tiểu thư không
ngại cầm châm may miệng của hắn.”
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Lần này quả nhiên hữu dụng, ngay lập tức những người châu đầu ghé tai xì
xào bàn tán lúc trước ngậm chặt miệng, sợ bị người khâu lại.
Thấy thế, Lục Vô Song đắc ý nhếch miệng cười với Cố Nha Nha.
Cố Nha Nha cũng cười, nhưng là cười bất đắc dĩ, lần này thì càng rước thêm
tiếng xấu cho nàng rồi, chỉ là, nghĩ đến nữ phụ Úy Tuệ đã sớm nổi tiếng xấu xa,
nàng giải thích thêm cũng vô dụng, nói không chừng còn bị người cho rằng cố ý
diễn trò nữa.
Thôi, nàng cũng không phải người thích giải thích, tiến lên một bước, nàng
muốn đưa túi tiền cho nam hài bị đánh: “Tiểu đệ đệ, cái này ngươi cầm...”
Lời còn chưa dứt, Diêu Ngữ Dong không muốn thấy nàng lại gần, nhu nhược
vô tội kêu.
“Nhị tiểu thư, Nghiên Mực vẫn còn nhỏ, lại bị thương nặng như vậy, người
đừng đánh hắn.”
“Ai nói ta muốn đánh hắn?” Cố Nha Nha lạnh đến buồn nôn.
Diêu Ngữ Dong cũng không tin lời của nàng, đôi mắt to xinh đẹp chứa đầy
lệ quang, khẩn cầu: “Đều là vì ta mới đụng phải Nhị tiểu thư, nếu trong lòng
người chưa hết giận, thì đánh ta thêm vài roi đi.”
Cô nương này có phải mắc chứng cuồng ngược đãi không? “Yên tâm, ta
không đánh ngươi.” Huống chi, trên người nàng cũng không có roi.
“Không cần.” Diêu Ngữ Dong chỉ lắc đầu khóc, thật giống như nàng đã quất
roi lên người nàng ta.
“Tiểu thư.” Hạ Hà thấy thế, che chở Diêu Ngữ Dong, tức giận nhìn chằm
chằm Cố Nha Nha: “Muốn đánh thì đánh ta, đừng làm khó tiểu thư nhà ta.”
Nghiên Mực gặp tình hình này, thật sự nghĩ Cố Nha Nha muốn làm khó
Diêu Ngữ Dong, cũng sợ té quỵ xuống đất, khóc rống nói: “Đều tại tiểu nhân,
tiểu nhân không nên lái xe đụng người, hôm nay, cứ đánh cứ phạt tiểu nhân.”
Đào Nhi ở một bên nhìn, hết sức hả giận: “Hừ, biết lợi hại chưa?”
Vẻ mặt Cố Nha Nha không biết nói gì, nguyên chủ trước kia rất hung ác,
nhìn, dọa sợ gia chủ nô bộc.
Vẫn là tranh thủ thời gian vứt túi tiền vào trong ngực Nghiên Mực, giọng nói
nhu hòa, tận lực không cần hù tiểu bằng hữu này: “Thương thế của ngươi không
nhẹ, trở về tìm một đại phu giỏi nhìn xem, đừng lưu lại di chứng mới tốt.”
Dứt lời, vội vàng lôi hai người Đào Nhi và Lục Vô Song vẫn chưa hồi thần,
tránh cho người khác lại nghĩ nhiều.
“Muội đưa bạc cho tiểu tử kia?” Lục Vô Song cảm thấy hồ đồ.
“Nếu không thì làm sao? Bọn họ sợ ta như vậy, nếu ta muốn mang hắn đi
xem đại phu, nhất định hắn cũng không chịu.” Hơn nữa không chừng còn nói
bụng dạ nàng khó lường đó.
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“...” Lục Vô Song nghẹn, vừa rồi nàng muốn hỏi hoàn toàn không phải ý
này, chỉ nghe sau lưng vang lên một tiếng cạch.
“Thu hồi tiền dơ bẩn của ngươi, Diêu gia chúng ta có nghèo đi chăng nữa,
cũng không hiếm lạ.” Bên kia nha hoàn Hạ Hà bén nhọn kêu la.
Cố Nha Nha quay đầu lại, nhìn túi tiền bên chân, lại nhìn sắc mặt Hạ Hà dữ
tợn, mặt mũi Nghiên Mực bầm dập, cuối cùng, tầm mắt rơi vào trên mặt tràn
đầy bi thương của Diêu Ngữ Dong.
Ánh mắt cũng dần dần sắc bén, chủ tớ này muốn gây chuyện sao? Tay nàng
chỉ Nghiên Mực, từng chữ từng câu nhắc lại: “Chưa nói cho Diêu gia các ngươi,
đây là cho nam hài bị đánh kia, dùng để tìm đại phu.”
“Đánh một trận, lại cho quả táo ngọt sao? Nghĩ thật tốt đẹp.” Hạ Hà bĩu môi,
không cam lòng la hét: “Ta biết rõ, Úy gia các ngươi gia tài bạc vạn, khi dễ
người, đánh người cho đến chết, sau đó tùy tiện ném hai đồng, là muốn mua
mạng người sao?”
“Đừng không biết phân biệt, Tuệ muội muội cho hắn bạc trị thương, đó là
coi trọng hắn, nếu không, một trận roi, mặc dù quất chết thì như thế nào?” Lục
Vô Song tức giận nói.
“Đúng vậy, đừng thấy cho chút mặt mũi mà lên mặt.” Đào Nhi cũng nổi
giận, hôm nay tiểu thư nàng khó có được nhân từ, chủ tớ mấy người này chẳng
những không cảm kích, ngược lại gây khó khăn, thật là đáng ghét, tốt nhất tiểu
thư phát tác tính tình, nàng thưởng mỗi người mười mấy roi, đánh đến kêu cha
gọi mẹ cầu xin tha thứ, khi đó mới tốt.
Nghĩ vậy, Đào Nhi vô cung chờ mong nhìn Cố Nha Nha, chỉ mong tiểu thư
có thể thi triển oai phong thường ngày.
Cố Nha Nha không biến sắc, hai mắt bình tĩnh nhìn Diêu Ngữ Dong: “Vị này
là Diêu cô nương hả? Xin hỏi, lời nói của nha hoàn kia vừa rồi, cũng là ý của
người?”
Diêu Ngữ Dong ngẩn ra: “Này?”
“Mặc kệ chuyện tiểu thư nhà ta, đều là chủ ý của ta.” Hạ Hà vội nói.
“Hỗn láo.” Sắc mặt Cố Nha Nha lạnh lẽo, trầm giọng nói: “Chủ tử nhà ngươi
chưa lên tiếng, ngươi lại gây sự trước. Diêu cô nương, nếu nha đầu này nói đều
là ý tứ của nàng, vậy ta hỏi ngươi, ý của ngươi thế nào? Hay cũng giống như
nha đầu nhà ngươi từng nói, cho là bản tiểu thư ỷ thế hiếp người, lại lấy bạc ra
để dàn xếp chuyện đây?”
“...” Sắc mặt Diêu Ngữ Dong cứng lại, bằng sự hiểu biết của nàng với Úy
Tuệ, chuyện hôm nay, không phải chỉ đánh Nghiên Mực là có thể giải quyết,
nàng không vung roi trên phố thì thật có lỗi với danh tiếng hỗn thế ma nữ của
nàng.
Nhưng lần trước nàng nhận một trận roi, trùng hợp không có chỗ tố.
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Hôm nay, trước công chúng, chủ yếu nhất là, người đó ở ngay phụ cận, nàng
muốn cho hắn nhìn thấy bộ mặt thật của ma nữ, không ngờ, Úy Tuệ quá tinh
ranh, bất kể bọn họ khiêu khích cỡ nào đều không ra tay, ngược lại dùng lời nói
làm nàng nghẹn.
Thấy chủ tớ ba người Diêu Ngữ Dong ngẩn ngơ không nói gì, Đào Nhi và
Lục Vô Song đắc ý ồn ào.
“Đúng vậy, Diêu tiểu thư, ngươi cũng nói một chút, Nhị tiểu thư chúng ta
khi dễ ngươi lúc nào? Sao lại bắt nạt ngươi rồi hả? Là mắng ngươi hay là đánh
ngươi?”
Sắc mặt Diêu Ngữ Dong xanh trắng, cắn môi dưới, bộ dáng lã chã chực khóc
chọc người đau lòng: “Thật xin lỗi Nhị tiểu thư, người không có khi dễ ta, là
ta...”
“Đừng đừng đừng, Diêu cô nương muốn nói chuyện thì nói cho bình thường,
bộ dạng muốn khóc lại không khóc, khiến cho người ta nhìn thấy dễ hiểu lầm.”
Cố Nha Nha vội khoát tay, ánh mắt phức tạp nhìn nàng.
Phải nói vừa xuống xe nhìn thấy Diêu Ngữ Dong, chỉ cảm thấy cô nương
này có dáng dấp nhã nhặn lịch sự tao nhã, ai ngờ vừa tiếp xúc thời gian ngắn,
liền phát hiện đóa Bạch Liên Hoa tâm cơ thâm trầm.
Mình nhẫn nhịn khắp nơi, chỉ muốn chuyện nhỏ hóa không, không nghĩ nàng
lại để nha hoàn thêu dệt chuyện, không phải là quậy lớn chuyện sao.
Vậy coi như không trách nàng bạo phát tính tình rồi.
Lập tức nét điềm đạm đáng yêu trên mặt Diêu Ngữ Dong bị rạn nứt: “Nhị
tiểu thư.”
“Xem ra, ý tứ của Diêu cô nương cũng giống nha đầu kia.” Nói xong, ngón
tay Cố Nha Nha còn chỉ chỉ Hạ Hà, khiến cho người ta vừa nghe liền hiểu rõ,
chủ tớ hai người này có suy nghĩ giống nhau, hơn nữa, vừa rồi nha đầu kia vừa
nói đều là chủ ý của nàng.
Diêu Ngữ Dong cắn mạnh môi, hình như không thể giải thích, chỉ cúi đầu
thật thấp nước mắt ròng ròng, hoàn toàn một dạng Cố Nha Nha nói gì thì là cái
đó, nàng chỉ có thể chịu đựng.
Đối với điều này, Cố Nha Nha khinh thường, càng tỏ vẻ không vừa mắt.
“Nếu, Diêu cô nương cho rằng bản tiểu thư khi dễ ngươi, vậy ta cũng muốn
hỏi rõ ràng một chút.” Đôi mắt Cố Nha Nha sáng như sao nhìn thoáng qua hai
chiếc xe ngựa, cong môi cười, tiếp tục nói: “Các vị hương thân phụ lão, cố gắng
mở to mắt nhìn một chút, chiếc xe ngựa của bản tiểu thư chạy con đường chính,
mà xe của Diêu tiểu thư là từ ngõ hẻm bên kia chạy ra, đúng không, Diêu tiểu
thư?”
Diêu Ngữ Dong cắn môi, nhẹ nhàng gật đầu, thầm rủa Úy Tuệ óc heo sẽ nói
không ra cái dạng gì.
www.vuilen.com

20

Tác Giả: Thất Trọng Sa Y

ĐỆ NHẤT NỮ PHỤ, VƯƠNG GIA ĐỨNG SANG MỘT BÊN

Thấy nàng đáp lời, Cố Nha Nha nói tiếp: “Ngõ hẻm này bị khuất, cũng là nơi
dễ phạm sai lầm nhất, đã là đánh xe thì cũng nên hiểu, đây là con đường đông
đúc nhiều người nhiều vật linh tinh, nên giảm tốc độ từ từ.”
Giảm tốc độ, mọi người chưa từng nghe qua từ này, nhưng mà ý tứ cũng dễ
hiểu, rất nhanh, đã có người gật đầu phụ họa: “Đúng đúng đúng, cần phải vậy.”
Trong lòng Diêu Ngữ Dong trầm xuống, ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn Cố Nha
Nha, trong lòng có dự cảm không tốt.
Còn không ngốc lắm, Cố Nha Nha cười lạnh nhìn mắt nàng, tay chỉ đường
vết xe từ ngõ hẻm kia trượt đến nơi này: “Mọi người có thể nhìn tỉ mỉ một chút,
vết xe thẳng tắp, không thấy bất kỳ dấu vết rẽ ngoặt nào, hơn nữa tốc độ tương
đối nhanh, vả lại, dưới tình huống bình thường, từ trong ngõ hẻm kia ra ngoài,
không phải bên trái thì là bên phải, dù sao thì xe ngựa cũng không thể muốn vào
trong Vinh Hoa lâu uống rượu chứ?”
Vừa nói xong, những người vây xem cũng nở nụ cười, đúng rồi, đối diện ngõ
hẻm chính là Vinh Hoa lâu, xe ngựa chỉ có thể rẽ trái hoặc rẽ phải, như vậy, vừa
ra khỏi chỉ có thể rẽ ngoặc.
Nhìn vết xe thẳng tắp mà nói, rõ ràng xe ngựa Diêu Ngữ Dong chính là đụng
thẳng vào Vinh Hoa lâu.
Mà có điên mới đi đụng Vinh Hoa lâu.
Cho nên, người hơi có đầu óc, cũng sẽ nghĩ ra, xe ngựa của nàng vốn là cố ý
vọt tới xe ngựa Cố Nha Nha vừa lúc đi ngang qua.
Nghe âm thanh mọi người nghị luận rõ ràng nghiêng về mình, Cố Nha Nha
lại bồi thêm một câu: “Mới vừa rồi, xe ngựa bản tiểu thư bị đụng ngã xuống đất,
mọi người cũng thấy chứ? Diêu tiểu thư, ngươi có thừa nhận là xe ngựa của
ngươi đụng ta không?”

Chương 6
Đổi Tính

“M

ới vừa rồi, xe ngựa bản tiểu thư bị đụng ngã, mọi người cũng thấy

chứ? Diêu tiểu thư, ngươi có thừa nhận là xe ngựa của ngươi đụng ta không?”
Tức thì Diêu Ngữ Dong cứng họng, nước mắt to như hạt đậu rớt xuống theo
khuôn mặt: “Thật xin lỗi, là ta đụng phải Nhị tiểu thư.”
“Ngươi biết là tốt rồi.” Cố Nha Nha thờ ơ nhìn nàng, lần này khóc là thật sự
biết sai rồi, hay vẫn tranh thủ đồng tình thêm một chút?
“Nếu là xe ngựa Diêu tiểu thư đụng vào người trước, theo lý thuyết, ngươi là
cô nương hiểu lý lẽ như vậy, trước tiên nên xuống nói xin lỗi.”
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“Ta...”
“Mặc dù không xin lỗi nhưng cũng không nên dung túng nô bộc đánh nhau
nha.” Cố Nha Nha tiếc nuối lắc đầu.
Diêu Ngữ Dong vô tội rơi lệ, hốt hoảng không biết làm sao lắc đầu: “Ta
không có, ta kêu bọn họ đừng đánh, nhưng bọn họ...”
“Không nghe ngươi?” Cố Nha Nha chê cười; “Nói thế nào ngươi cũng là chủ
tử, ở đâu ra có hạ nhân không nghe chủ tử. Hay là nói vốn là chủ ý của chủ tử?”
Một câu hỏi khiến sắc mặt Diêu Ngữ Dong trắng bệch, sâu trong đôi mắt đầy
nước mắt là hận ý dày đặc.
Người vây xem rối rít đưa ánh mắt về phía Diêu Ngữ Dong, ánh mắt phức
tạp, tự nhiên, những người lương thiện sẽ không nghĩ tới chuyện xảy ra, vốn là
một tay cô nương nhu nhược bày ra, chẳng qua bọn họ cảm thấy Diêu đại tiểu
thư quá hèn nhát, không thể hiện được uy nghiêm chủ tử.
Như thế, lại nhìn Úy Tuệ, đột nhiên cảm thấy Úy gia Nhị tiểu thư cũng
không quá quắt như lời đồn, ít nhất nàng xử sự không kiêu ngạo không tự ti,
những thứ khác không nói, chỉ nói chuyện hôm nay, nàng thật sự không có khi
dễ người, cho tới lúc này, cũng chỉ có bày ra sự thật nói đạo lý, làm cho người
ta cảm giác một loại hơi thở cao quý, không hổ là người xuất thân thế gia vọng
tộc.
Dừng một chút, thấy nàng không nói, Cố Nha Nha lại nói: “Tạm thời không
nói những thứ này, chỉ nói, bản tiểu thư muốn dàn xếp ổn thỏa, thấy đứa trẻ kia
đáng thương, muốn cho hắn ít bạc để tìm đại phu, có lỗi sao? Hay là, trên mặt
Diêu cô nương rộng lượng, nhưng trong lòng hoàn toàn không tha thứ cho đứa
bé kia đánh thua, làm mất mặt ngươi?”
Cố Nha Nha một lời trúng đích, rất không nể mặt.
Diêu Ngữ Dong tức giận run môi: “Nhị tiểu thư, ta biết chuyện hôm nay là ta
không đúng, nhưng, ta tuyệt đối không phải như ngươi nói...”
“Đúng vậy, đừng tưởng ngươi cho bạc thì chính là người tốt, Úy gia các
ngươi không có một người tốt. Buổi sáng Úy gia Đại thiếu gia còn cường đoạt
dân nữ ở trên đường, lúc này, ngươi lại làm khó dễ sỉ nhục tiểu thư nhà ta. Coi
như hôm nay không đánh, lần trước quất roi tiểu thư chúng ta thì không phải
chúng ta oan uổng ngươi.” Thấy tiểu thư nhà mình rơi xuống hạ phong, Hạ Hà
không đắn đo châm chọc.
Úy gia Đại thiếu gia cường đoạt dân nữ? Cố Nha Nha nhạy bén chỉ lựa nửa
câu đầu để nghe, đột nhiên, nghĩ đến cái gì, trong bụng hoảng hốt, cũng không
muốn dây dưa với Diêu Ngữ Dong ở nơi này, chỉ ném một câu.
“Hừ, tất cả đều nhớ kỹ cho ta, Úy Tuệ ta muốn khi dễ người, thì sẽ làm công
khai, cần gì phải che che giấu giấu?”
Sau đó, kéo hai người Lục Vô Song và Đào Nhi lên xe ngựa.
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Bên cạnh, những người vây xem, cho đến khi xe của nàng đi rất xa, tầm mắt
vẫn không thu về như cũ.
“Vừa rồi người kia thật sự là ma nữ Úy gia tiểu thư sao? Sao lại không
giống?” Có người nghi ngờ.
Có người chê cười: “Sao lại không giống? Trừ Úy gia Nhị tiểu thư, còn ai có
thể xinh đẹp như vậy?”
“Chính là nàng, lần trước cưỡi ngựa đạp quán bánh bao của nhà Tôn Nhị, ta
nhớ rõ ràng, lúc ấy thật cảm thấy cô nương này là tiên nữ từ trên trời xuống
trần, chỉ là, điệu bộ đó, chậc chậc...”
“Như thế nào?”
“Đạp đỗ hơn mười lồng hấp bánh bao mới ra lò của người ta không nói, vợ
Tôn Nhị tiến lên nói lý lẽ, vẫn bị đánh roi, cho đến bây giờ trên mặt vẫn còn sẹo
đấy.”
“A, vết sẹo trên mặt vợ Tôn Nhị ta cũng nhìn thấy qua, rất dọa người, thì ra
là cô nương này đánh à?”
“Vẫn không chỉ những thứ này...”
Ngay sau đó, đã không còn trò hay để xem, mọi người rối rít bao vây người
kể chuyện, không khí xoay chuyển, mới vừa rồi còn cảm thấy Úy Tuệ xinh đẹp,
lúc này, giống như là mở hội phê phán nàng, đám người ta một câu ngươi một
câu nói đến chỗ sai của nàng.
Bên ngoài đoàn người, nhận được ánh mắt của người kể chuyện bên trong,
Hạ Hà đắc ý cong môi, hai tay đỡ Diêu Ngữ Dong, nhỏ giọng nói: “Tiểu thư,
đều làm tốt lắm.”
Diêu Ngữ Dong ung dung thản nhiên, đỡ nha đầu, run rẩy lên xe ngựa,
khuôn mặt thanh nhã lập tức lạnh lùng sắc bén: “Người nọ có thể tin được
không?”
“Tiểu thư yên tâm, ta đã cho bạc.” Hạ Hà an ủi: “Hôm nay Thái tử điện hạ ở
Vinh Hoa lâu tiếp khách, cũng do người nọ báo tin.”
Diêu Ngữ Dong gật đầu không nói, tay nhỏ bé nhẹ nhàng vén một góc rèm
xe lên, nhìn về phía lầu hai, có thể là do trời lạnh, tất cả cửa sổ trên lầu đều
đóng, cũng không biết người nọ chú ý đến chuyện tình bên dưới hay không.
“Thôi, chúng ta trở về phủ.”
“Vâng.” Hạ Hà kêu Nghiên Mực đánh xe phía trước: “Trở về phủ.”
Xe ngựa chậm rãi chạy đi, Hạ Hà nhớ tới chuyện xảy ra lúc nãy, nghi ngờ
hỏi: “Tiểu thư, tại sao hôm nay tiểu ma nữ kia lại đổi tính?”
Ánh mắt Diêu Ngữ Dong sắc lạnh, liếc Hạ Hà: “Ngươi biết hắn đang trên
lầu, thì sao nàng không biết được?”
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“À?” Hạ Hà nghe vậy, tức giận cắn răng: “Không trách được, chỉ với tính
tình của nàng, hôm nay lại nhịn được.”
“Thôi.” Sắc mặt Diêu Ngữ Dong tái nhợt, giống như hết sức mệt mỏi dựa
vào trên đệm êm, trong đầu hồi tưởng lại tình cảnh vừa rồi, thầm cắn nát răng
ngà.
Úy Tuệ, chúng ta còn nhiều thời gian, ai có thể cười đến cuối cùng còn chưa
biết!
Người trong cuộc hai bên tản đi, người vây xem tìm thú vui, sau khi ba hoa
khoác lác chuyện của người khác, đột nhiên phát hiện, mình còn có việc bận, rối
rít tản đi, ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình.
Chuyện hôm nay cũng không ảnh hưởng bao nhiêu đến bọn họ, chỉ hơn
chuyện trà dư tửu hậu (lúc rảnh rỗi) thôi.
“Tứ ca, không ngờ mấy năm không thấy, tiểu ma nữ Úy gia kia tiến bộ
không ít...”
Trong một gian phòng lầu hai Vinh Hoa lâu, tay Bách Lý Tuấn Dật cầm
chén ngọc, tựa vào bên cửa sổ, một đôi mắt hoa đào câu nhân, mãi đến khi
không còn thấy xe ngựa Cố Nha Nha nữa, lúc này mới chuyển trở về, sáng rực
nhìn chằm chằm Tiêu Dục, ánh mắt tràn ngập ý tứ trêu ghẹo.
“Ài, rốt cuộc như thế nào? Bên kia Thái hậu không chịu nhượng bộ? Theo đệ
thấy, huynh cưới luôn hai tỷ muội về. Một số mệnh Phượng hoàng, một xinh
đẹp như hoa. Một hỗ trợ nghiệp lớn của huynh, một giúp huynh ấm chăn, chậc
chậc, thiên hạ bao nhiêu người nằm mộng cũng muốn có diễm phúc như thế,
huynh cũng đừng ở trong phúc mà không biết hưởng.”
Tiêu Dục cầm ly rượu, liếc xéo hắn: “Ngươi cũng hâm mộ?”
“Khụ...” Bách Lý Tuấn Dật nghẹn lời, giống như xấu hổ đưa tầm mắt nhìn ra
ngoài cửa sổ, vừa vặn rơi xuống trên người Diêu Ngữ Dong, tức thì ánh mắt
sáng mấy phần.
“Cô nương này có bộ dáng không tệ, xem ra nước Đại Chu chúng ta có thủy
dưỡng tốt, lần này trở về, trong mắt đều là tiểu nữ nhi (cô nhóc) xinh đẹp, nhìn
thôi cũng khiến xương cốt mềm nhũn, thực con mẹ nó tuyệt diệu.”
“Đi ra ngoài mấy năm, lại vẫn tiền đồ như vậy?” Tiêu Dục không có bao
nhiêu hứng thú với phân tranh phía dưới, chỉ là nghe Bách Lý Tuấn Dật thuật
lại, lại liên hệ với chuyện phát sinh trong vườn lúc trước, hắn càng cảm thấy kỳ
quái, đến cùng trên người hai tỷ muội Úy gia đã xảy ra chuyện gì? Hay là, Úy
gia có hành động mới?
“Khụ khụ...” Bị người nói móc như vậy, Bách Lý Tuấn Dật cũng không lấy
làm hổ thẹn, ngược lại còn cho rằng quang vinh, híp mắt hoa đào đi tới trước
bàn, hí mắt trêu đùa.
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ĐỆ NHẤT NỮ PHỤ, VƯƠNG GIA ĐỨNG SANG MỘT BÊN

“Ai, đệ cũng muốn giống như huynh, trong phủ có mười mấy cơ thiếp dung
mạo như tiên trên trời hầu hạ, còn có nhiều thiên kim danh môn đánh vỡ đầu
muốn bổ nhào lên người huynh như vậy, ta cũng sẽ không thấy nữ nhân liền
muốn lên.”
Nói xong, hắn quăng cái chén, trực tiếp cầm bình rượu hung hăng uống một
hớp: “Mẹ nó, Tắc Bắc kia không phải là nơi nam nhân nên ở.”
“Vậy ngươi lại chậm chạp không trở về? Còn tưởng rằng bị một cô nương
nào đó vướng chân, không nỡ bỏ lại.” Thấy hắn như vậy, Tiêu Dục cười giễu
cợt.
Ánh mắt Bách Lý Tuấn Dật lóe lên, vội vàng uống một hớp lớn, lúc này mới
cười ha hả: “Trên đời này cô nương có thể lưu đệ lại, sợ rằng vẫn còn trong
bụng mẹ chưa ra đấy.”
Nói xong, hắn lại tới gần, cười đùa nói: “Huynh biết không, nữ nhân nước
Đại Chu chúng ta mới gọi là nữ nhân, nhìn khuôn mặt lung linh như nước, dáng
vẻ kia...”
Tiêu Dục liếc nhìn hắn, Bách Lý Tuấn Dật thức thời chớp chớp mắt: “Thôi
thôi thôi, nếu huynh ở lại địa phương quỷ quái kia một năm, ngày ngày nhìn nữ
nhân còn khỏe mạnh hơn so với bọn Phúc An, huynh sẽ hiểu rõ cảm thụ bây giờ
của tiểu gia.”
Ánh mắt Tiêu Dục trầm xuống, giơ cái chén, ở trên chén hắn cụng xuống,
sau đó, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
Bách Lý Tuấn Dật sững sờ, trên mặt lộ ra nụ cười thoải mái, ngửa đầu, cầm
bầu rượu mạnh mẽ rót vào miệng, trước ngực hắn nhiễm ướt một mảng lớn
rượu mát lạnh.
“Đã trở lại, thì an tâm ở lại, những chuyện khác đã có Bản Thái tử.”
“A.” Bách Lý Tuấn Dật giễu cợt nhếch môi: “Đệ lại quên, bây giờ huynh là
Thái tử cao quý, quan tâm một tên bạn cũ nghèo túng...”
“Ngươi say.” Tiêu Dục để ly rượu xuống.
Lông mày bên phải Bách Lý Tuấn Dật nhếch lên giễu cợt, đặt bầu rượu
xuống, móc một khối lệnh bài màu đen trong ngực ra, đặt trên bàn, khóe môi
hơi cong, đôi mắt hoa đào tà mị hiện lên chút ý cười: “Cho huynh, lễ ra mắt.”
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