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Phần 10
Chương 28
Mua Sách

Đ

ám người Úy Tuệ xuống xe ngựa, lửng thửng đi tới sân vắng bên cạnh

thúy hồ, nắng ấm mùa đông chiếu lên người, ấm áp, mặc dù có gió thổi qua,
cũng không cảm thấy lạnh.
Trên bãi cỏ trống trải, có không ít quầy hàng được bày bán, Úy Tuệ thích
nhất đi dạo những quầy hàng như vậy, coi như không mua, nhặt nhặt lựa lựa
cũng cực kì thú vị.
Trân bảo đồ cổ, nàng không hiểu, cũng không có hứng thú lắm, dù sao, mấy
ngày nay ở Úy gia thấy được quá nhiều thứ tốt, cũng có sức miễn dịch.
Duy chỉ cảm thấy hứng thú với những thứ giấy và bút mực, mua một túi lớn,
dự định trở về chia cho Thượng Quan Tễ Nguyệt và Úy Vân Nhạc.
“Tuệ muội muội, tại sao đột nhiên muội lại có hứng thú với mấy thứ này?”
Tiêu Diễm kinh ngạc nhìn nàng, đối với hành vi cổ quái của nàng cảm thấy
không hiểu.
Đào Nhi mím môi nở nụ cười: “Lục điện hạ, người chưa biết sao? Mấy ngày
qua tiểu thư nhà chúng ta bắt đầu đọc sách nhận biết chữ rồi, rất nghiêm túc
đó.”
“A?” Tiêu Diễm ngạc nhiên, là có người ép nàng làm chuyện không thích
sao?
Thấy hắn như vậy, Úy Tuệ cười: “Làm người nha, phải biết vươn lên, cái gọi
là sống đến già, học đến già, ta còn trẻ như vậy, không học thì sao trưởng
thành?”
Nói xong, nhét một túi lớn gì đó vào trên tay Đào Nhi, tự mình đi xem
những quầy khác, đột nhiên phát hiện dưới cây liễu, lại có cả quầy sách cũ, đại
khái người khác ghét bỏ sách cũ hoặc là không hợp thời gì gì đó, cũng không có
khách đến xem.
Úy Tuệ giống như nhặt được bảo vật, vội vàng chạy đến quầy sách cũ trước
mặt lựa chọn.
Kỳ thật, những thứ này bảy tám phần đều còn mới, mà còn được lau chùi rất
sạch sẽ, đều là các loại sách bí sử, phong nguyệt, thần thiên ma quái...
Trách không được không có ai mua, đã là tri thức nho nhã, sẽ không thèm
xem những loại sách này.
www.vuilen.com

110

Tác Giả: Thất Trọng Sa Y

ĐỆ NHẤT NỮ PHỤ, VƯƠNG GIA ĐỨNG SANG MỘT BÊN

Nhưng Úy Tuệ không thì khác, nàng rất thích xem mấy loại loạn thất bát tao
(linh tinh) này, vội vội vàng vàng đưa tay chọn mấy quyển.
Tiêu Diễm đuổi tới, nhìn những loại sách này, khóe mắt giật giật, đây là cái
mà Tuệ muội muội nói là vươn lên? Muốn sống đến già học đến già gì đó?
Đào Nhi hiểu nàng, nhưng nhìn nàng mua mấy loại sách này trước mặt công
chúng mà xấu hổ đến mồ hôi rơi lộp độp: “Tiểu thư, hôm khác chúng ta lại mua
nhé?”
“Vì sao lại hôm khác? Gặp thì mua liền chứ.” Úy Tuệ không biết, niên đại
này mà mua loại sách này, cũng giống như ở hiện tại đi mua băng đĩa đồi trụy,
mặc dù không ảnh hưởng gì nhưng cũng thật không quá lịch sự.
Nhất là bị bàn tay trắng nõn nhỏ bé của nàng bới móc, một cuốn sách cấm lộ
hẳn ra ngoài từ trong đống sách.
Trên mặt bìa dùng nét bút đơn giản vẽ hai người trần truồng ôm nhau cùng
một chỗ, bên cạnh đánh dấu: “Đông cung bí tịch”.
Đông cung bí tịch? Úy Tịch lựa sách lựa đến mơ hồ, thấy bốn chữ này, phản
ứng đầu tiên trong đầu là bí tịch võ lâm người người muốn cướp đoạt trong tiểu
thuyết võ hiệp, vừa mới đưa tay muốn cầm đến xem thử, Đào Nhi bị dọa đến
thiếu chút nữa kêu to, Tiêu Diễm thần tốc một cước đá văng cuốn sách kia ra,
đưa tay chỉ vào hán tử trung niên bán sách kia.
“Ngươi không cần cái mạng này nữa sao? Giữa ban ngày ban mặt vậy mà
dám bán loại sách bẩn thỉu dâm tà này?”
Hán tử kia cả kinh, bị dọa không nói ra lời, vừa rồi thấy Úy Tuệ chọn vài
cuốn, còn tưởng rằng ngồi xổm hơn nửa ngày cuối cùng cũng có món tiền lớn,
cũng không ngờ bị người nói không cần mạng.
Hắn đâu có biết, chẳng qua những loại sách này là do Trương Tú trong thôn
bị bệnh nặng nhờ hắn bán đổi tiền bốc thuốc.
“Tiêu Diễm.” Thấy hán tử kia là một nông dân trung thực, Úy Tuệ vội vàng
kéo Tiêu Diễm, đỏ mặt nói: “Hắn ra ngoài bán sách cũng không dễ, đừng làm
khó dễ hắn. Ta muốn mấy cuốn này, Đào Nhi đưa bạc.”
Nói xong, cũng không lựa tiếp, lôi kéo Tiêu Diễm rời đi, kỳ thật vừa rồi
cuốn sách bị Tiêu Diễm đá vào trong hồ, cuối cùng nàng cũng hiểu được là cái
gì, không khỏi buồn cười chính mình trì độn.
Đào Nhi cũng bất chấp, vội vàng bỏ lại một thỏi bạc rồi bỏ chạy.
“Ơ, Úy Nhị tiểu thư này mua một túi gì đấy? Bút, còn có giấy? Nàng biết
viết chữ sao?” Nữ hài nói chuyện, giọng nói cay nghiệt chói tai, lập tức đưa tới
những người đi đường ghé chân.
“Hạ Hà, đừng nói lung tung.” Diêu Ngữ Dong tức giận liếc mắt nhìn nha
hoàn bên cạnh, ngược lại phúc thân với Tiêu Diễm, ôn nhu nói: “Gặp qua Lục
điện hạ.”
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Tiêu Diễm gật gật đầu, gia gia Diêu Ngữ Dong là Thái Phó của Thái tử, cũng
là lão sư của mấy Hoàng tử bọn hắn, đối với Diêu Ngữ Dong, hắn cũng không
xa lạ.
Ân cần thăm hỏi Tiêu Diễm xong, Diêu Ngữ Dong mới ném ánh mắt tới Úy
Tuệ cùng với sách trong tay nàng, mắt lộ ra ngạc nhiên: “Nhị tiểu thư cũng
thích đọc sách sao? Đều là sách tốt sao? Có thể cho ta xem thử hay không?”
“Không thể.” Đào Nhi ngăn trước mặt Úy Tuệ theo bản năng, tiểu thư mua
những sách này, nếu như bị người biết được, chẳng những sẽ bị nói thành không
học vấn không nghề nghiệp, thậm chí ngay cả danh dự cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Úy Tuệ cũng không phải lo lắng vấn đề của sách, chỉ là, nhớ tới sự kiện
đụng xe lần trước, nàng không có hảo cảm với nữ nhân Diêu Ngữ Dong này:
“Hai ta quen thuộc sao? Ta thích hay không thích đọc sách, phải nói với
ngươi?”
Nói xong, mang theo Đào Nhi xoay người rời đi, Tiêu Diễm cũng không liếc
mắt nhìn Diêu Ngữ Dong một cái, lập tức đuổi theo.
“Thôi đi, chắc chắn không phải loại sách tốt lành gì.” Hạ Hà lại lớn tiếng kêu
to, bên cạnh, Diêu Ngữ Dong quát bảo nàng ngừng lại, tuy nhiên, trong ánh mắt
lại lộ ra mỉa mai, vừa rồi một màn Úy Tuệ lựa sách, nàng nhìn được toàn bộ,
trong lòng càng thêm khinh bỉ nàng, quả nhiên là bao cỏ không học vấn không
nghề nghiệp, chuyên coi những thứ hạ lưu.
Úy Tuệ mới lười để ý đôi chủ tớ kia, tâm tình tốt còn muốn đi dạo ở chỗ
khác, không chừng có phát hiện ngoài ý muốn đấy.
Đi tới đi lui, đột nhiên, phía trước xuất hiện một bóng dáng quen thuộc, tầm
mắt của nàng bị đứng hình.
“Tuệ muội muội.” Tiêu Diễm thấy nàng đột nhiên dừng lại, quan tâm đề
nghị: “Đi dạo khá lâu rồi, mệt không? Không bằng chúng ta tới thuyền hoa nghỉ
ngơi một chút.”
“A? A... Được.” Toàn bộ tinh thần của Úy Tuệ đều rơi vào trên thân người
kia, hoàn toàn không để ý tới Tiêu Diễm nói cái gì, đợi khi tâm tình hắn nhảy
nhót muốn ra trước dẫn đường, nàng lại nhét mấy cuốn sách vào trong lòng Đào
Nhi: “Hai người chờ một chút, ta đi nhà xí.”
Nói xong, không đợi người hỏi han, nàng co giò chạy mất.
Đào Nhi đuổi theo vài bước, không đuổi kịp.
Tiêu Diễm nghĩ muốn đuổi theo, nhưng cô nương người ta nói đi nhà xí, sao
hắn không biết xấu hổ đuổi theo? Chỉ là cuối cùng lo lắng nàng tìm không thấy
mà thôi.
Kỳ thật, Úy Tuệ chạy một đoạn đường, lại lắc mình một cái, chui vào trong
một quầy hàng, đôi mắt nhìn chằm chằm một nam hai nữ ở phía trước.
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Hai nàng, nàng không biết, nhưng người nam có hóa thành tro nàng cũng
nhận ra, hừ, khi không lại trói nàng một ngày, thực sự cho rằng tiện nghi như
vậy coi như xong?
Đang suy nghĩ phải làm thế nào để sửa trị người xấu này, đột nhiên, nhìn
thấy ba người đứng trước quầy hàng bán đồ cổ, Úy Tuệ nảy ra ý hay, khom
lưng nhào tới.
Chắc là những thứ trên quầy hàng này cũng không tệ lắm, rất nhiều người
đến xem, mà khí chất của ba người Quân Phi Sắc bất phàm, vừa thấy là biết
không phải người bình thường, vì vậy ba người vừa đến, mấy người khách khác
rõ ràng kính sợ bảo trì khoảng cách nhất định, chưởng quầy lại càng thay đổi
giọng hét to lúc trước, hơn nữa lấy ra đồ tốt được cất giấu, lời nói dịu dàng nhỏ
nhẹ giới thiệu cho bọn họ.
“Phi Sắc ca ca, huynh nói nhẫn ngọc này đẹp không?” Đỉnh đầu truyền đến
giọng nói giòn giã của nữ hài, lại mang theo mùi vị làm nũng, Úy Tuệ nghe thấy
hé miệng cười.
Xem ra, cô nương này tám phần là bị mê hoặc bởi sắc đẹp của người xấu kia,
hắc hắc, nàng làm như vậy nói không chừng còn có thể giúp nàng một tay đấy.
Nghĩ như thế, ánh mắt liếc nhìn khắp nơi, thấy không ai chú ý tới cái người
ngồi khom lưng là nàng, đưa tay ra, mau chuẩn ngoan độc bóp mông của cô
nương đang vặn eo làm nũng kia.
“Ai ôi.” Quân Tiên Nhi sợ hãi kêu một tiếng, toàn thân cứng ngắc, theo bản
năng ngẩng đầu nhìn ra sau, lại không có ai, chỉ có một cô nương gia đang ngồi
xổm ở đằng kia đang lật xem tranh chữ.
Không khỏi, nàng dời tầm mắt lên trên, bình tĩnh rơi vào trên dung nhan
tuyệt sắc, vẻ mặt hờn dỗi: “Phi Sắc ca ca, huynh... hư hỏng.”

Chương 29
Huynh Muội

“S

ao vậy?” Quân Phi Sắc nghi hoặc nhìn Quân Tiên Nhi.

Quân Tiên Nhi hoảng hốt mở to mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ càng thêm
đỏ, đều nói làm lính ba năm, heo mẹ còn hơn Điêu Thuyền! Khó trách Phi Sắc
ca ca sốt ruột khó kiềm chế như vậy.
Vừa nghĩ đến điều này, nhanh chóng liếc mắt nhìn Quân Phi Sắc, tâm càng
rối loạn, trong lúc này không biết thế nào cho phải, mặt đỏ ửng, hờn dỗi một
tiếng: “Không thèm nghe huynh nói nữa.”
Rồi xoay người bỏ chạy.
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Quân Phi Sắc nheo mắt, bên cạnh Lan Chỉ Nhu cầm chiếc nhẫn ngọc màu
lục kêu: “Quân cô nương, cái này ngươi không cần nữa hả?”
Vừa hỏi vừa để đồ xuống: “Chưởng quầy, chúng ta không mua nữa.”
Một chiếc nhẫn mà thôi, phẩm chất không cao mà tới hai mươi lượng? Đó
không phải là cắt cổ sao?
“Ai nha.” Phía trước, Quân Tiên Nhi chạy một đoạn đột nhiên dừng lại, quay
đầu ngượng ngùng liếc Quân Phi Sắc, nhẹ nhàng dậm chân: “Huynh còn không
mau chút, cẩn thận muội trở về nói với nương.”
“Nói gì?” Lan Chỉ Nhu nhìn vẻ mặt nhộn nhạo của tiểu cô nương, trong lòng
phiền chán.
Quân Phi Sắc nheo hai mắt lại, đột nhiên nhìn về phía Úy Tuệ đứng bên
cạnh quầy.
Úy Tuệ đang trông mong nhìn Quân Tiên Nhi phía trước, ngầm tiếc nuối da
mặt cô nương kia thật mỏng, không phải nàng nên cho nam nhân kia một cái tát,
lại khóc nháo muốn phụ trách hay sao? Sao lại bỏ chạy rồi?
Trong lúc đang lắc đầu thở dài, ánh mắt của người nọ chợt phóng tới, khiến
cho nàng không kịp tránh, tầm mắt hai người giao nhau giữa không trung.
Ánh mắt người nọ thâm thúy, băng lãnh, còn có một cỗ lệ khí sơn vũ dục lai
(giông tố sắp đến).
Úy Tuệ rụt cổ lại, vẻ mặt hơi tiếc nuối và bỉ ổi lúc trước biến đổi, bĩu môi
hồng, lập tức giống như con nai ba bi, trong con ngươi ngập nước là mờ mịt, vô
thố, lại vô tội, sau đó nhanh chóng cúi đầu, lặng lẽ đếm kiến, trong lòng lại tính
toán, người này trừ phi mắt mọc sau mông, nếu không sẽ không biết chuyện gì
phát sinh.
Nhưng, nàng lại có một cái tật cực kì nguy hiểm, làm chuyện xấu nhất định
sẽ chột dạ đỏ mặt.
“Ngươi?”
Quân Phi Sắc liếc nàng, vừa mới mở miệng, một tiếng kêu lo lắng ngắt lời
hắn.
“Tiểu thư, sao người lại ngồi xổm ở đây? Hại nô tỳ tìm hơn nửa ngày.” Đào
Nhi bổ nhào qua, không biết cảm động hay nôn nóng mà đôi mắt hồng hồng.
Úy Tuệ vội vàng đưa mắt ra hiệu cho nàng, nàng đang chuẩn bị giả trang
thành thiếu nữ vô tri mà, Đào Nhi vừa kêu một tiếng liền lộ tẩy, quả nhiên, ánh
mắt kia càng phát ra khó chịu muốn đâm người rồi.
“Quân tướng quân?” Tiêu Diễm chạy theo tới, sau khi thấy sắc mặt của
Quân Phi Sắc, trong nháy mắt sắc mặt không tốt.
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Lại nhìn tiếp, Úy Tuệ đáng thương ngồi xổm trên mặt đất, Tiêu Diễm lập tức
phát tác, chất vấn Quân Phi Sắc: “Sao ngươi lại ở đây? Ngươi đã làm gì Tuệ
muội muội?”
“Lời này ngươi nên hỏi nàng mới đúng, rốt cuộc đã làm chuyện xấu gì?”
Quân Phi Sắc lạnh nhạt nhìn lướt qua Úy Tuệ, cũng không giải thích gì thêm,
mang theo Nhu Chỉ Lan muốn rời đi.
Tiêu Diễm ngăn hắn lại: “Không được đi, ngươi nói rõ ràng.”
“Khụ, Tiêu Diễm.” Úy Tuệ vội vàng đứng lên, kéo Tiêu Diễm: “Vừa rồi ta
ngồi xổm ở đây là thắt dây giày, không có liên quan gì đến người ta.”
Sao Tiêu Diễm có thể tin tưởng lời nói dối kiểu này, hắn đau lòng nhìn nàng,
nhưng vẫn nghe lời nhường đường.
“Tướng quân, cô nương kia là ai?” Lan Chỉ Nhu đi tới vài bước, lại quay đầu
nhìn Úy Tuệ, cô nương này thật xinh đẹp, còn đẹp hơn tiểu tiên nữ Quân gia ba
phần.
Sắc mặt Quân Phi Sắc không chút thay đổi: “Không biết.”
Không biết? Phía sau Úy Tuệ nghe thấy lời ấy, trong lòng lại giận dữ, dựa
vào, ngày đó không nói một lời, trước mặt dân chúng trói nàng lại, lại nhốt nàng
vào phòng củi hết một ngày, đói bụng một ngày, bây giờ lại làm như không có
chuyện gì nói không biết?
Bên này, Tiêu Diễm nghe nói cũng căm tức, lại càng thêm đau lòng Úy Tuệ:
“Muội nghe chưa? Hắn nói không biết muội.” Cho nên, Tuệ muội muội đừng
quấn quít người ta nữa, ài, thì ra ngày đó nói với hắn là không thích Đại tướng
quân, hoàn toàn là gạt hắn.
“Thật không biết, ta chỉ đi ngang qua, nhìn thấy hắn... Ài, bảo ta nói ra
miệng như thế nào đây?” Úy Tuệ bĩu môi, ánh mắt như lửa nhìn chằm chằm tư
thế oai hùng thẳng tắp của nam nhân phía trước, bên trong lóe lên sự giảo hoạt.
“Sao vậy?” Lập tức gợi lên lòng hiếu kỳ của Đào Nhi.
Úy Tuệ cố ý hừ lạnh, khinh thường nói: “Biết người biết mặt không biết
lòng, có vài người bên ngoài là hình dạng con người, nội tâm lại bẩn thỉu bỉ ổi.”
“Tiểu thư, rốt cuộc là chuyện gì?” Đào Nhi gấp gáp.
Bàn tay nhỏ bé chỉ về phía trước, hô to một tiếng, gọn gàng linh hoạt: “Hắn
sờ mông tiểu cô nương phía trước.”
Rầm, đột nhiên người ở xung quanh giống như bị làm ma pháp, mọi người
dừng lại, ánh mắt đều kinh ngạc nhìn theo ngón tay Úy Tuệ, ổn định rơi vào
trên người Quân Phi Sắc.
Lan Chỉ Nhu cũng bị giọng kêu to kia làm hoảng sợ, ngơ ngẩn nhìn Quân
Phi Sắc, lại mờ mịt nhìn Quân Tiên Nhi đỏ mặt phía trước, rốt cuộc cũng hiểu
nguyên nhân vì sao tiểu cô nương đột nhiên khác thường rồi.
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“Này, ngươi đừng nói lung tung.” Quân Tiên Nhi tỉnh lại, trước hết chỉ trích
Úy Tuệ, mặc dù Phi Sắc ca ca nhất thời khó kìm lòng nổi, nhưng lúc đó hai
người bọn họ chỉ thân mật một chút, sao có thể bị vạch trần trước dân chúng?
“Tiên Nhi, vừa rồi có người khinh bạc muội hả? Nói cho Nhị ca biết.” Vẻ
mặt Quân Phi Sắc bình tĩnh hỏi.
Hai gò má Quân Tiên Nhi đỏ ửng, không dám nhìn mắt hắn: “Phi Sắc ca ca,
muội không trách huynh.”
“A, đó không phải là Thần Võ Đại tướng quân sao?” Trong đám người có
người nhận ra Quân Phi Sắc, rất nhanh, cũng có người nhận ra tiểu tiên nữ Quân
gia, nhận ra Úy Tuệ.
Bởi vậy, nháy mắt tình thế nghịch chuyển, lúc trước dân chúng cho là có thể
xem trận đùa giỡn phong hoa tuyết nguyệt, đảo mắt lại trở nên oán hận Úy Tuệ.
Ba người tỷ đệ Quân gia có danh tiếng rất tốt ở dân gian.
Quân gia Đại tiểu thư Quân Thi Âm, dung mạo như thiên tiên, tài hoa hơn
người, hiền lương thục đức, là Quý phi có địa vị cao quý, năm năm vinh sủng
không suy.
Quân gia Đại thiếu gia Quân Phi Sắc, thiếu niên anh tài, bình định phản loạn,
xua Thác Lỗ, bảo vệ lãnh thổ, càng là anh hùng trong lòng dân chúng.
Quân gia Tam tiểu thư Quân Tiên Nhi, xinh đẹp ngọt ngào động lòng người,
thích làm người khác vui vẻ, ngày lễ ngày tết, đặc biệt mang theo gia nô phân
phát vật phẩm cho dân chúng, là cô nương đặc biệt chọc người yêu thích.
So sánh mà nói, Úy Tuệ là ác danh lan xa, ức hiếp dân chúng, sa hoa dâm
đãng, thủy tính dương hoa (lẳng lơ).
Liên hệ với chuyện nàng dùng khổ nhục kế tiếp cận Đại tướng quân mấy
ngày trước, hôm nay dân chúng thật hiển nhiên lên án nàng, lý giải nàng ác ý vu
cáo hãm hại, không ăn được nho thì nói nho còn xanh.
Chỉ là, thủ đoạn của Úy Tuệ này cũng quá vụng về, muốn phá hư danh dự
của Đại tướng quân, cũng phải chọn đối tượng cho tốt, nói Đại tướng quân sờ
mông Tam tiểu thư? A phi, ở đâu ra ca ca làm vậy với muội muội chứ?
Dân chúng nghị luận khiến cho Úy Tuệ vừa bực vừa giận, nàng đâu biết tiểu
cô nương kia và kẻ xấu kia là người một nhà? Mà còn, biểu hiện của nàng rõ
ràng là thiếu nữ hoài xuân say mê hắn khiến đầu óc choáng váng.
“Thân ca ca thì sẽ không sao? Có người trời sinh biến thái thì sao?” Úy Tuệ
không phục than thở.
Lời này người khác không nghe thấy, nhưng trời sinh Quân Phi Sắc có nhĩ
lực kinh người lại nghe thấy rõ ràng, trong con ngươi thâm thúy xao động ánh
sáng u ám.
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“Các vị hương thân, bỏ đi, ta nghĩ có lẽ vị cô nương này...” Nói đến đây,
Quân Phi Sắc bất đắc dĩ cười: “Hẳn không phải cố ý, mọi người đừng so đo
nữa.”
Nói xong, chắp tay với mọi người, dẫn hai nữ nhân rời đi.
Một phen muốn nói là lại thôi, khiến cho dân chúng càng thêm liên tưởng,
càng thêm hèn mọn trừng mắt nhìn Úy Tuệ, nhìn đi, Đại tướng thật khoan dung
độ lượng, nếu gặp phải người khác bị vu tội như vậy, không biết sẽ thế nào nữa?
Hừ, Úy gia Nhị tiểu thư khó ưa không biết xấu hổ, hết lần này đến lần khác
quấy rầy Đại tướng quân, thấy Đại tướng quân bị quấn lấy mà cười bất đắc dĩ,
bọn họ nhìn thấy cũng chua xót trong lòng.
Đột nhiên Úy Tuệ cảm thấy hàm răng rất ngứa, thầm hận trộm gà không
được còn mất nắm gạo, sao lại là huynh muội? Bộ dạng không giống chút nào.
May mà đều sợ hãi tính tình tàn nhẫn của Úy Tuệ, người vây xem rất nhanh
cũng tản đi, chỉ là, sau khi rời khỏi đây, chuyện hôm nay truyền đi không biết sẽ
thành cái dạng gì nữa.
Mà việc ngày hôm nay khó có được Tiêu Diễm không nói giúp nàng một
câu, thật sự là quá nhiều vết xe đổ, hắn cũng muốn để cho nàng chịu khuất
phục, buông tha cho nam nhân kia.
“Đi thôi, chúng ta về nhà.” Trải qua chuyện này, Úy Tuệ giống như cà nhiễm
sương.
Còn chưa kịp bước đi, bên tai vang lên giọng nói quen thuộc.
“Nhị tiểu thư? Lục điện hạ?”
Tìm theo tiếng người, là người hầu Phúc Yên của Thái tử điện hạ.
Mà phía sau hắn có một đám người đang lững thững đi tới.
Trong này trừ bỏ Tiêu Dục, chủ tớ Diêu Ngữ Dong, còn có mấy công tử văn
nhã và giai nhân xinh đẹp, còn có một nhân vật quen thuộc khiến cho Úy Tuệ
muốn rớt tròng mắt.
Úy gia Đại tiểu thư, Úy Như Tuyết.

Chương 30
Tụ Tập

M

ới có mấy ngày không gặp, Úy Như Tuyết thay đổi rất lớn.

Khuôn mặt nhỏ nhắn mượt mà, ngọt ngào, vóc người cũng cao hơn, cả người
nàng mặc y phục màu đỏ lại có khí chất lãnh diễm nói không nên lời, cho dù
ngũ quan không phải rất đẹp, nhưng thần thái phấn chấn vẫn cực kì hấp dẫn
người khác.
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Ngay cả Diêu Ngữ Dong xinh đẹp như hoa sen đứng bên cạnh nàng, cũng bị
nàng đè xuống ba phần.
Trong lòng Úy Tuệ tắm tắc ngợi khen, nữ chủ quả nhiên là nữ chủ, bản lĩnh
biến mục nát thành thần kỳ thật sự lợi hại, lần đầu tiên gặp mặt nhếch nhác,
hình như chỉ là hình ảnh mơ hồ trong trí nhớ, mà nay, cô nương lãnh diễm tự tin
bộc lộ khí phách này mới rực rỡ chói mắt nhất.
“Nhị tiểu thư, thật khéo, chúng ta lại gặp mặt.” Ước chừng bị xem nhẹ quá
khổ, Diêu Ngữ Dong nhịn không được nói chen vào.
Úy Tuệ mới không muốn để ý nàng, nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một cái,
chỉ hành lễ với Thái tử, ngược lại nhìn về phía Úy Như Tuyết, giương môi cười,
vô cùng thân thiết gọi: “Như Tuyết tỷ tỷ.”
“Ngoan.” Úy Như Tuyết khẽ gật đầu với nàng, hiển nhiên rất hài lòng với sự
lấy lòng của nàng.
Úy Tuệ ác hàn, nhưng mà, nàng vẫn nhạy cảm cảm giác được, vị tỷ tỷ sát thủ
này cũng không có địch ý với nàng như lần đầu tiên, nay rất tốt.
“Các người vừa ra ngoài dạo chơi sao? A, muội và Lục điện hạ đều đã đi dạo
hơn nửa ngày, hơi mệt, muốn về phủ nghỉ ngơi trước.”
Úy Như Tuyết không nói gì, chỉ là ánh mắt liếc nhìn Thái tử Tiêu Dục.
Mâu sắc (ánh mắt và sắc mặt) Tiêu Dục mất tự nhiên tối sầm, môi mỏng khẽ
mở, nói với Tiêu Diễm: “Lục đệ, những ngày gần đây không thấy bóng dáng
của đệ, bận rộn chuyện gì à?”
Tiêu Diễm cười khan một tiếng, hắn có thể bận rộn chuyện gì? Quốc gia đại
sự không tới phiên Vương gia bao cỏ hắn tới quản: “Tứ ca gần đây rất bận, vi đệ
cũng không tiện làm phiền mới đúng.”
“Tốt lắm, mấy ngày không gặp, huynh đệ chúng ta vừa lúc có thể ngồi
xuống nói chuyện thật tốt. Cùng nhau đi thôi.” Nói xong, Tiêu Dục đi trước,
đám người cũng lập tức đuổi theo.
Tiêu Diễm giật mình, Tứ ca và hắn có thể nói cái gì đây? Tình huynh đệ?
Phốc... Hai người ở chung mười mấy năm, hắn không phải là người nói nhiều.
Như thế, chỉ có một khả năng, hắn nhìn Úy Tuệ theo bản năng, trong lòng lại
cả kinh, chẳng lẽ Tứ ca đột nhiên lại có hứng thú với Tuệ muội muội? Nếu
không thì, Tuệ muội muội nói muốn đi, hắn không phải mong chờ mình đưa
người đi sao? Tại sao lại giữ mình lại?
“Tuệ muội muội?” Tiêu Diễm nhìn Úy Tuệ.
Úy Tuệ thoải mái cười: “Không có việc gì, huynh đi đi, ta và Đào Nhi tự
mình ngồi xe hồi phủ cũng được.”
“Nhị tiểu thư cũng đi theo đi, Bản Thái tử có một chuyện muốn nói rõ ràng
với ngươi.” Phía trước, vang lên giọng nói lạnh nhạt của Thái tử Tiêu Dục.
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Úy Tuệ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy người nọ cũng không quay đầu lại mà đi
thẳng về phía trước, thế nhưng lời này có ý gì? Giữa bọn họ có chuyện gì cần
nói rõ ràng?
Lúc này Tiêu Diễm càng khẳng định trong lòng Tứ ca có quỷ, chỉ là, Tứ ca
luôn luôn phiền chán Úy Tuệ, hôm nay như thế? Nếu muốn nói thật sự để ý Úy
Tuệ, hắn cũng không tin.
Đột nhiên, phía trước phát sinh một màn thiếu chút nữa làm hỏng mắt hắn.
Đoàn người Tiêu Dục đang chuẩn bị bước lên thuyền hoa bên hồ, mắt thấy
đoàn người đã bước lên boong tàu, cũng không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên
Diêu Ngữ Dong lung lay hai cái, sợ hãi kêu lên rơi vào trong hồ, mà trong nháy
mắt rơi xuống, theo bản năng một tay túm chặt tay áo Úy Như Tuyết đứng bên
cạnh.
Cả người Úy Như Tuyết mất ổn định cũng té vào trong hồ, nói thì chậm mà
xảy ra thì nhanh, mắt thấy bóng dáng màu đỏ kia sắp sửa chìm vào đáy hồ, thế
nhưng Thái tử Tiêu Dục xoay người bay xuống, đưa tay kéo nàng lên khỏi mặt
hồ.
Ôm nàng vào lòng, mang nàng bay lên boong tàu, tầm mắt hai người giao
nhau, dường như thời gian vì vậy mà ngừng lại.
Những người khác đều trợn mắt nhìn.
Không phải Thái tử rất chán ghét vị hôn thê này sao? Nhưng hôm nay chẳng
những xả thân cứu giúp, lúc này theo bọn họ thấy, hắn ôm cô nương người ta, rõ
ràng không có ý muốn buông tay.
Ánh mắt Úy Tuệ phát sáng, kịch bản phim truyền hình buồn nôn thường thấy
đang được trình diễn ngay trước mắt, mà lại cảm thấy hết sức lãng mạn, chỉ là
không biết Thái tử và sát thủ tỷ tỷ khi nào thì thân thiết như vậy? Vậy mà khó
xa khó rời vậy rồi?
Nàng nhất thời hào hứng, kéo Tiêu Diễm và Đào Nhi đi cùng: “Đi, đi xem
một chút.”
Mà bên kia, trong hồ nước lạnh lẽo, Diêu Ngữ Dong khó khăn nhô đầu ra,
hét lên giống như con gà mái: “Cứu mạng, cứu...”
Phỏng chừng lại uống nước lạnh, không phát ra tiếng được.
Lúc này mọi người mới phản ứng có người rơi xuống nước, may mà người
chèo thuyền dùng sào kéo nàng ta lên.
Sau khi được kéo lên, Diêu Ngữ Dong mệt mỏi không chịu nổi, tựa vào
trong lòng Hạ Hà, không ngừng nôn mửa, đáy mắt lóe ánh sáng độc ác.
Úy Tuệ liếc thấy ánh mắt của nàng, cảm thấy rùng mình, chẳng lẽ cô nương
này rơi xuống nước không đơn giản như vậy? Nàng không khỏi nhìn về phía Úy
Như Tuyết.
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Lúc này, nàng thoát ra khỏi lồng ngực của Tiêu Dục, hai người đưa lưng về
phía đối phương, một người vân đạm phong khinh, một người sắc mặt âm lãnh,
thật giống như một màn ôm nhau vừa rồi hoàn toàn là tưởng tượng.
Mấy vị xem kịch vui cũng không dám nói gì, lập tức đi vào trong thuyền
hoa.
Úy Tuệ cũng theo vào, vừa vào tới, mi tâm không khỏi nhảy lên.
Bên trong trang trí rất đẹp, quả thực giống như cung điện của Hoàng tử trong
truyện đồng thoại, chỉ là, trong cung điện xinh đẹp này, vì sao còn có oan gia
của nàng?
Nhưng hắn rõ ràng nhìn thấy, Úy Tuệ dám khẳng định, nàng vừa tiến vào, rõ
ràng thấy thằng nhãi này đưa mắt nhìn, lướt qua mọi người, rơi trên người nàng,
chỉ là rất nhanh lại dời đi, nhanh đến mức làm cho người ta không kịp thấy rõ
biểu cảm của hắn.
Nhưng mà, khẳng định không phải ánh mắt tốt đẹp gì.
“Sao ngươi lại tới đây?” Quân Tiên Nhi cũng liếc mắt một cái nhìn thấy Úy
Tuệ, tức giận chỉ vào nàng hỏi.
Vẻ mặt Úy Tuệ vô tội, ngón tay chỉ Thái tử Tiêu Dục: “Hỏi hắn đó, hắn nói
có việc nói rõ ràng với ta.”
Vừa nhắc tới Thái tử, Quân Tiên Nhi nghẹn lời, rất nhanh lộ ra vẻ mặt hèn
mọn, đều nói Úy gia Nhị tiểu thư này là kẻ dính chặt Thái tử như thuốc cao bôi
da chó, hôm nay vừa thấy quả nhiên như thế, thậm chí càng không biết xấu hổ,
tự mình kề cận người ta, lại dám nói người ta cho nàng đi cùng.
Thái tử ngồi vào ghế chủ vị, trước hàn huyên vài câu với Quân Phi Sắc:
“Vừa rồi gặp một chút chuyện, để cho Quân tướng quân đợi lâu, bản Thái tử tự
phạt một ly trước.”
Nói xong, cầm lấy ly rượu trên bàn, uống một hơi cạn sạch.
“Thái tử nói quá lời, trái lại là bản Tướng quân đã tới quấy rầy Thái tử uống
rượu rồi.” Quân Phi Sắc nói xong, cũng giơ ly rượu, uống một hơi cạn sạch.
A? Hai người này quen nhau à? Vậy mà có thể tụ lại một chỗ uống rượu?
Thật hiếm lạ.
Úy Tuệ nhớ đến trong tiểu thuyết viết về hai người này, đều là kẻ thù hận
không thể bằm thây đối phương thành ngàn khúc, hơn nữa vì nữ nhân kia lúc
đó...
Nữ nhân? Úy Tuệ không khỏi nhìn về phía Úy Như Tuyết ngồi ở vị trí bên
trái phía dưới Tiêu Dục, mi tâm lại nhảy dựng, vị trí kia, trừ phi là người thân
cận, nếu không ai có thể công khai ngồi xuống như vậy?
Như thế, quan hệ của nàng và Thái tử đã phát triển nhanh như vậy rồi hả?
Cao thủ, đáy lòng Úy Tuệ đối với nàng bội phục sát đất.
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Nhưng đột nhiên, Úy Như Tuyết ngẩng đầu lên, giơ cái ly trong tay lên,
đúng là đưa về phía nàng, nhẹ nhàng giơ lên, ánh mắt ý bảo: “Mời.”
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