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Phần 15
Chương 43
Từ Chối

“Đ

ại tỷ tỷ cũng ở đây, lễ vật các ngươi tặng cho nàng đâu?”

“Cho nàng?” Vẻ mặt Úy Minh Châu như gặp quỷ, Vân Phượng Kiều vẫn là
thu lại bớt, chỉ là vẻ mặt có chút mờ mịt.
Đáy mắt Úy lão phu nhân xẹt qua ánh sáng u ám, chợt cười ha ha nói: “Có,
đều có. Thương ma ma, đi lấy đồ cho Đại tiểu thư.”
“Vâng” Thương ma ma đưa hộp gấm cho Úy lão phu nhân: “Đây là của Nhị
tiểu thư, nô tỳ đi lấy cho Đại tiểu thư .”
“Đi thôi.” Úy lão phu nhân phất tay.
Vân Phượng Kiều vô cùng biết nhìn mặt gửi lời, thấy lão phu nhân như thế,
cũng hí mắt cười nói: “Trong ngày thường, Đại tỷ tỷ không dễ dàng ra ngoài.
Muội muội ta vốn tính một lát nữa đưa lễ vật qua đấy.”
Nói xong, dùng cùi chỏ chọt Úy Minh Châu.
Úy Minh Châu không phục lắm, thứ tốt đều cho Úy Tuệ thì cũng thôi đi, dựa
vào cái gì ngay cả kẻ ngốc Úy Như Tuyết này cũng phải cao hơn nàng một cái
đầu chứ? Nàng làm mặt lạnh không lên tiếng.
Khóe mắt Úy lão phu nhân liếc nàng một cái, cực kì không vui, thầm nghĩ
đây là một kẻ không có tiền đồ, tương lai cũng không làm được chuyện lớn.
“Đến đây, Tuệ Nhi, nhìn xem tổ mẫu mang cho con cái gì nè?”
Ngay trước mặt Úy Tuệ, Úy lão phu nhân mở hộp gấm ra, lại cẩn thận mở
vải tơ màu vàng sáng bao bên ngoài ra, lộ ra một góc ngọc Kỳ Lân.
Ngọc Kỳ Lân này toàn thân màu đỏ, óng ánh trong suốt, giống như có tơ
máu đang chảy khắp thân thể.
“Huyết ngọc?” Úy Tuệ vô cùng kinh ngạc, ngay cả thường thấy thứ tốt như
Úy Như Tuyết cũng mở to hai mắt.
Ngọc tốt thì cũng thôi, nhưng mà, huyết ngọc... Lại còn là một miếng huyết
ngọc Kỳ Lân hoàn chỉnh được điêu khắc tinh xảo như vậy.
Đột nhiên nàng tò mò, làm thế nào mà Úy lão phu nhân có thể tìm được thứ
này? Mà còn không chút do dự đưa cho Úy Tuệ.
“Ừ.” Úy lão phu nhân có chút kinh ngạc nàng vậy mà lại nhận biết, thỏa mãn
gật đầu: “Tuệ Nhi của ta thật biết phân biệt hàng tốt xấu.”
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Phân biệt hàng tốt xấu có ích cái rắm, nghe nói huyết ngọc này đều lấy ra từ
trong đống xác chết thối rửa, bà ta đưa cái này cho mình làm gì? Úy Tuệ nhìn
thứ này đột nhiên có chút sợ hãi.
“Tổ mẫu, người muốn đưa thứ này cho con sao?” Đầu Úy Tuệ ngã về sau,
gần như tựa vào trên vai Úy Như Tuyết.
Úy Như Tuyết không cử động, chỉ nhìn chằm chằm thứ trong hộp gấm, thứ
này thật sự rất khó có được, nhưng khi lão phu nhân tháo vải tơ màu vàng ra,
đặt khối huyết ngọc Kỳ Lân có kích cỡ to bằng bàn tay ở trong lòng bàn tay thì
trong mắt Úy Như Tuyết bắn ra ánh sáng lạnh, nàng nhạy cảm phát hiện manh
mối, chỉ là im lặng không nói.
Úy lão phu nhân thấy Úy Tuệ giống như không muốn, như chê nàng không
hiểu chuyện liếc nàng một cái: “Hài tử ngốc, con cũng biết đây chính là bảo vật
bao nhiêu người mơ ước.”
“Bảo vật?” Được rồi, đúng là bảo vật vô giá đấy.
Nếu không thì lấy thôi.
Úy Tuệ động lòng, bản năng quay đầu chớp mắt với Úy Như Tuyết, nghĩ
thầm, bảo vật tới tay không lấy thì quá đáng tiếc, huống chi, nàng không dám
dùng, nói không chừng tương lai có thể bán lại cho người khác, cũng có thể
kiếm không ít.
Hì hì, đến lúc đó, thoát khỏi Úy gia, có thể cùng Thượng Quan huynh sống
những ngày vui vẻ hạnh phúc rồi.
Dĩ nhiên, nếu như tỷ tỷ đệ đệ còn có Công chúa mẫu thân bằng lòng, nàng
không ngại cả nhà ở chung một chỗ, ha ha, càng náo nhiệt.
Nàng nghĩ đến khiến trong mắt đều vui đến nở hoa, nào biết Úy Như Tuyết
lại hiện lên vẻ tàn khốc.
“Không cần?” Úy Tuệ dùng khẩu ngữ hỏi.
Úy Như Tuyết khẽ nháy mắt.
A! Trong lòng Úy Tuệ kêu rên, bỏ qua việc thứ đó lấy từ đống xác chết ra,
huyết Kỳ Lân này rất chọc người hiếm lạ đấy.
Chỉ là, cho rằng sát thủ tỷ tỷ sẽ không hại mình, Úy Tuệ vẫn nhẫn nhịn, quay
đầu lại cười nói với úy lão phu nhân: “Đã là bảo vật, tổ mẫu nên giữ lại, cho
cháu gái cũng không sợ bị làm hỏng sao.”
“Thứ cho con bị làm hỏng còn ít sao? Hiện tại ở trước mặt ta nói những lời
này.” Úy lão phu nhân cưng chìu cười nhạo nàng: “Con chỉ cần nói con thích
hay không, thích thì mau cầm đi. Con không biết chứ, đoạn đường này, hai tỷ
muội kia muốn nhìn thử, ta đều không cho.”
Thật sao? Trong lòng Úy Tuệ càng thêm hoài nghi, Vân Phượng Kiều là
ngoại tôn nữ thì coi như xong, suy cho cùng cũng là người khác họ, thế nhưng
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Úy Minh Châu là tôn nữ ruột của lão thái thái, cũng chính là, lão thái thái là mẹ
ruột của phụ thân Úy Minh Châu.
Bà thật sự có thể không phân biệt trong ngoài thân sơ sao?
Lại nói, lấy việc tốt quá hóa dở, chuyện làm quá mức chặt chẽ, ngược lại gây
ra nghi ngờ.
Dù sao, Úy Tuệ cũng không tin trong thiên hạ thật sự có người như vậy,
giống như hiện đại, mặc dù bà ngoại đối xử với nàng rất tốt, nhưng là, đó là
dưới tình huống anh họ không có ở đó, nếu có anh họ ở đó thì nàng cũng chỉ có
thể đứng sang một bên mà hóng gió.
Lẳng lặng nhìn chằm chằm huyết Kỳ Lân kia một lúc lâu, khi Úy lão phu
nhân nghĩ nàng đã cắn câu, hài lòng nhếch môi, phủ vải tơ lên, chuẩn bị để cho
Thọ Nhi cất kỹ.
Không ngờ Úy Tuệ lại nhẹ nhàng lắc đầu, nói một câu: “Không cần.”
“Ơ.” Tay Úy lão phu nhân run lên, thiếu chút nữa làm rơi hộp gấm xuống:
“Con nói cái gì?”
“Tôn nữ nói không cần.” Lưu luyến thu hồi tầm mắt, Úy Tuệ ngẩng đầu nhìn
vào mắt Úy lão phu nhân, lại nhạy bén bắt được đáy mắt của bà có sự bối rối và
tàn nhẫn, lúc này trái tim run lên, cho rằng sát thủ tỷ tỷ làm rất đúng.
“Tổ mẫu, trước kia là trước kia, hiện giờ tôn nữ đã lớn. Sẽ không náo loạn
giống như trước nữa. Huống chi, vạn vật đều có linh khí, đang rất tốt mà bị
người làm hỏng thì không tốt lắm?”
“Con?” Úy lão phu nhân nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc của nàng, tạm
thời nói không ra lời.
Thay đổi, thay đổi quá nhiều, nếu không phải vẫn là bộ dáng đó, bà thật nghi
ngờ có phải có người âm thầm tráo đổi Úy Tuệ hay không?
Úy cười hì hì, giúp cất kỹ Ngọc Kỳ Lân: “Tổ mẫu, đồ tốt như vậy, đặt ở chỗ
của người mới không phụ sự tồn tại của nó. Người cất thật kỹ. Phóng tầm mắt
nhìn, Úy gia chúng ta trừ tổ mẫu ra, ai cũng không xứng có đồ tốt như vậy.”
Rõ ràng là lời khen ngợi, nhưng Úy lão phu nhân nghe cảm thấy rất chói tai,
nếu như ngọc Kỳ Lân này là thật, cũng...
Úy Minh Châu thấy Úy Tuệ không cần, lúc này trong lòng nở hoa, lập tức
giúp đỡ khuyên nhủ: “Tổ mẫu, Nhị tỷ tỷ nói không cần, người hãy giữ lấy, cẩn
thận đừng để rơi.”
Nói xong, nàng còn muốn tiến lên cầm hộp gấm.
Nói thật ra, nàng chỉ nhìn thấy Kỳ Lân này một lần, nương nói đó là một vật
trân quý, có thể có linh khí, người bình thường rất khó có được, ai ngờ được, thế
nhưng bà già sắp chết này không nói hai lời đưa cho Úy Tuệ, quá đáng giận,
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cũng may, bao cỏ Úy Tuệ này không biết phân biệt tốt xấu, thế nhưng không
cần, thật tốt quá.
Chỉ cần đặt ở chỗ lão thái thái vậy tương lai nàng có cơ hội lấy được, chiếm
thành của mình.
“Đúng vậy, tổ mẫu, mau cất kỹ, vật này nên cầm nhẹ để nhẹ, không cẩn thận
va chạm bị hỏng, như vậy thật đúng là nghiệp chướng.” Úy Tuệ cũng nhân cơ
hội khuyên.
Khuôn mặt từ ái của Úy lão phu nhân cứng đờ trong chốc lát, cười càng
thêm miễn cưỡng, thậm chí còn mang theo tàn nhẫn: “A, a, đều là tôn nữ ngoan
của ta, biết nghĩ tới tổ mẫu rồi.”
“Đúng vậy.” Úy Tuệ cười càng thêm rực rỡ, phía dưới, bàn tay nhỏ không an
phận nhéo nhẹ vào lòng bàn tay của Úy Như Tuyết, nghiêng đầu nở nụ cười đắc
ý với nàng.
Úy Như Tuyết cong môi, khẽ nhướng đôi mày thanh tú.
Nhưng đợi thật lâu mà Thương ma ma cũng không thấy trở lại, xem ra nói
cho Úy Như Tuyết lễ vật thuần túy là nói dối.
Cũng may, Úy Như Tuyết cũng không thèm để ý mấy thứ này, Úy Tuệ cũng
có thứ tốt là minh châu và bức thêu, nghĩ lại giờ ở bên cạnh lão thái thái rất
không có ý nghĩa nên vội vàng cáo từ.
“Tổ mẫu, người đi đường vất vả mệt nhọc, không bằng về phòng nghỉ ngơi
trước, lúc khác Tuệ Nhi sẽ đi qua thỉnh an người.”
“Con gấp như vậy là muốn đi ra ngoài sao?” Úy lão phu nhân nhìn nàng sốt
ruột đứng lên, cười bất đắc dĩ.
“Đi gặp Thái tử ca ca sao?” Úy Minh Châu sốt ruột khó nén thốt lên, ánh
mắt của Vân Phượng Kiều bên cạnh nàng cũng lóe sáng, khuôn mặt bé nhỏ đỏ
bừng.
Dù sao Úy Tuệ cũng không phải là tiểu cô nương mười mấy tuổi, nàng có
linh hồn hiện đại hai mươi lăm tuổi, lúc này nhìn thấu tâm tư hai tiểu cô nương
này, cười ranh mãnh, trả lời: “Thời gian không sớm rồi, nán lại nơi này rất lâu
rồi, còn chưa có đi thỉnh an nương con nữa.”
Nói xong, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nàng kéo cánh tay của Úy
Như Tuyết, hai tỷ muội thân thân thiết thiết bỏ đi.

Chương 44
Khinh Bỉ

V

ừa ra ngoài, Úy Tuệ lập tức kéo Úy Như Tuyết hỏi: “Ngọc Kỳ Lân đó

thật tốt, sao không cho ta lấy?”
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“Giả.” Úy Như Tuyết liếc nàng một cái.
“Hả?” Úy Tuệ trừng to mắt: “Sao lại như vậy?”
Lão bà kia lại cho nàng một món đồ giả? Chẳng lẽ không sợ nàng phát hiện?
Hay là lão bà kia không biết phân biệt thiệt giả, bị người lừa?
“Thật sự bỏ được cho ngươi?” Dù chỉ ở lại một lát, Úy Như Tuyết cũng nhạy
bén cảm giác Úy lão phu nhân cũng không đối xử tốt với Úy Tuệ như lời đồn.
Trưởng bối từ ái với vãn bối, mặc dù Úy Như Tuyết chưa thể nghiệm qua,
nhưng nàng không phải kẻ ngốc, cưng chiều và từ ái hoàn toàn là hai việc khác
nhau.
Cái gọi là, cưng con như giết con, huống chi, Úy lão phu nhân hoàn toàn
không phải cưng chiều Úy Tuệ đơn giản như vậy.
Không duyên không cớ cho nàng đồ tốt như vậy, chẳng lẽ không sợ người
tôn nữ này rước lấy tai họa sao?
Úy Tuệ bĩu môi: “Đúng vậy, tốt với ta như vậy?” Trừ phi là bôi độc.
“Được rồi, ta còn có việc, ngươi không phải muốn đi thỉnh an nương ngươi
sao? Đi thôi.” Úy Như Tuyết quen lạnh lùng, biết nha đầu này biết được người
khác cho nàng hàng giả, kế tiếp sợ là oán giận lải nhải, nàng mới không thèm
khuyên giải an ủi, chỉ muốn tránh trước, để bên tai yên tĩnh.
“A.” Hiếm thấy, lần này Úy Tuệ cũng không kiên quyết kéo nàng, thấy nàng
đi, mình cũng mang theo hai tỷ muội Thọ Đào, cùng tới chỗ Công chúa Minh
Ca.
Chủ tớ ba người đi không bao xa, đụng phải đoàn người đi tới, Úy Tuệ
không nhận ra, cũng may có Thọ Nhi nhắc nhở.
“Thỉnh an Nhị lão gia Nhị phu nhân.” Đợi người tới gần, hai người Thọ Đào
thỉnh an.
Nam tử trung niên có hình dáng gầy yếu giống như có bệnh, chính là Nhị
thúc Úy Thiên Minh của Úy Tuệ, hắn nhẹ nhàng gật đầu với hai nha đầu:
“Đứng lên đi.”
Sau đó, ánh mắt sâu như giếng cạn nhìn về phía Úy Tuệ, nghi ngờ hỏi: “Tuệ
Nhi gặp qua tổ mẫu của con rồi hả?”
“Ừ.” Úy Tuệ cong môi, ngoan ngoãn hành lễ với hắn, cười nói: “Nhị thúc
tốt.”
Úy Thiên Minh hơi sững sờ, phụ nhân xinh đẹp bên cạnh hắn, chính là Nhị
thẩm Nghiêm thị của Úy Tuệ, giương môi cười: “A, nhiều ngày không gặp, Tuệ
Nhi biết lễ phép rồi.”
Sặc, đây là nói trước kia nàng không biết lễ phép? Úy Tuệ lờ nàng ta, bản
năng không có nhiều hảo cảm với Nhị thẩm có dung mạo xinh đẹp, ánh mắt
phức tạp này.
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Trái lại, Nhị thúc tiều tụy vì bệnh này lại làm cho nàng cảm thấy khá thân
thiết.
“Ừ, con vừa rời khỏi chỗ tổ mẫu. Muốn tới chỗ nương, nghe nói thân thể của
mẹ không tốt, tới xem thử.”
Trong mắt Úy Thiên Minh có sự kinh ngạc, nhưng cũng không rõ ràng, ngây
ngẩn một lúc mới gật đầu: “Cần phải vậy, đi thôi.”
“Nhị thúc, hẹn gặp lại.” Úy Tuệ cười phất tay với Úy Thiên Minh, dẫn hai
nha hoàn rời đi.
Úy Thiên Minh xoay người, nhìn chằm chằm bóng lưng vui vẻ của nàng, chỉ
cảm thấy ngây thơ hồn nhiên, tốt hơn so với quá khứ, trong mắt không tự chủ
xuất hiện sự dịu dàng.
Nghiêm thị nhìn chằm chằm phu quân bên cạnh, ý cười nơi đáy mắt đã sớm
đông lạnh: “Hừ, thấy ngươi nhìn đến nuốn rớt tròng mắt ra ngoài. Châu nhi
Long nhi của ta, chưa từng gặp qua ngươi như vậy, chẳng lẽ nàng ta là cốt nhục
của ngươi?”
“Khốn kiếp.” Bị một câu cuối cùng của nàng chọc giận, Úy Thiên Minh ho
khan dữ dội, sắc mặt càng thêm kém.
“Hừ.” Nghiêm thị chán ghét lướt mắt nhìn hắn, lập tức vịn nha hoàn rời đi,
chỉ chừa lại một mình Úy Thiên Minh ho khan hồi lâu.
Lúc này, Úy Tuệ tới chỗ Công chúa Minh Ca, còn chưa vào cửa, chỉ nghe
thấy bên trong có tiếng đồ vật bị ném bể, còn pha lẫn tiếng quát bất mãn của
nam nhân.
“Ta thấy ngươi không phải thật tốt sao, bệnh? Bị bệnh còn có thể đánh đàn?
Còn có thể đọc sách?”
“Đại lão gia, mấy ngày nay cơn đau thắt cơ tim của phu nhân lại tái phát, ăn
không vô ngủ không được, đánh đàn đọc sách cũng là vì muốn thư giãn một
chút, nếu không thì thật không có biện pháp.” Trương ma ma thận trọng giải
thích.
“Đau thắt cơ tim? Bà hỏi nàng ta thử xem vì sao tim lại đau? Hay là trong
lòng nàng hoàn toàn không muốn gặp ai, lúc này mới cả ngày giả bộ bệnh, trốn
ở trong phòng.” Nam nhân lớn tiếng gầm thét, Úy Tuệ nhìn thấy nha đầu vội
vàng chạy ra ngoài trốn dưới mái hiên, lại nghe tiếp.
Úy Tuệ cau chặt mày, kêu hai người Thọ Đào ngừng lại, một mình từ từ đi
vào trong nhà.
Phía sau tiếng gầm gừ của nam nhân, cuối cùng nàng nghe được giọng nói
của Công chúa mẫu thân.
“Úy Thiên Phong, ở nơi này của ta đùa bỡn tỏ ra uy phong đủ rồi thì đi đi.”
Lạnh lùng, cao quý, như băng như tuyết, có một loại tính tình lạnh nhạt không
sợ người khác hiếp bức (uy hiếp áp bức).
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Úy Tuệ thả đôi mày đang cau chặt ra, khóe môi không tự giác giương lên nụ
cười, đã nói tính tình Công chúa mẫu thân cao ngạo thanh lãnh (trong trẻo mà
lạnh lùng), người bình thường không có biện pháp với nàng.
Ngươi càng nôn nóng, nàng càng thanh lãnh, đến cuối cùng giống như đập
mạnh một quyền vào trong miếng bông.
Nhìn đi, trong phòng im ắng không tiếng động, nàng đều có thể tưởng tượng
ra, phụ thân tiện nghi bị Công chúa mẫu thân nói những lời này có cảm giác
buồn bực muốn làm thịt người, lại không tìm thấy dao hoặc là không thể xuống
tay.
Hắc hắc.
Âm thầm cười hai tiếng, Úy Tuệ vén rèm vào phòng.
Vừa tiến vào đã nhìn thấy, Công chúa mẫu thân ngồi ngay ngắn trước cổ
cầm bên cạnh cửa sổ, một bàn tay vẫn còn nhẹ nhàng đặt trên dây đàn.
Mà sau lưng nàng chính là phụ thân tiện nghi chưa từng gặp mặt Úy Thiên
Phong.
“Phụ thân, cha đã về.” Úy Tuệ cố ý vui mừng chạy vào, mềm mại kêu, khi
chạy tới phát hiện mảnh sứ vỡ trên mặt đất thì sửng sốt: “Sao lại như vậy?”
Úy Thiên Phong quay đầu, thấy khuê nữ ruột, sắc mặt tức giận ngột ngạt khẽ
chuyển biến tốt lên.
“Tuệ Nhi, sao con lại tới đây? Không đi gặp tổ mẫu con sao?”
“Gặp rồi.” Úy Tuệ nhảy qua mấy mảnh vụn kia, lao thẳng tới trong lòng Úy
Thiên Phong, làm nũng nói: “Nhưng mà con cũng nhớ phụ thân nha.”
Một câu nói khiến Úy Thiên Phong mềm lòng ngay lập tức, nhìn khuôn mặt
nhỏ nhắn của nàng giống như đúc Công chúa Minh Ca lúc còn trẻ, trong lòng
hắn đau xót chua chát khó nhịn, đã từng, Công chúa Minh Ca cũng giống như
nàng, ngây thơ, đơn thuần, đáng yêu khiến cho người ta nâng niu trong lòng bàn
tay sợ tan.
Cũng không biết từ khi nào thì nàng thay đổi, thay đổi không thích cười,
không thích nói chuyện, thậm chí...
Nghĩ đến nhiều năm như vậy, nữ nhân này cũng không cho hắn chạm vào,
trong lòng Úy Thiên Phong không nén được giận, biết Úy Tuệ là thịt trong tim
của Công chúa Minh Ca, hắn không để cho mẹ con các nàng sống chung với
nhau, lôi kéo Úy Tuệ đi ra ngoài.
“Đi, nương con bị bệnh, phụ thân dẫn con đến chỗ của tổ mẫu con.”
“Phụ thân.” Chú ý tới bóng lưng cứng đờ của Công chúa mẫu thân, Úy Tuệ
túm chặt tay Úy Thiên Phong, sẳng giọng: “Phụ thân, không phải con vừa mới
nói, mới từ chỗ tổ mẫu qua đây sao, lúc này lại qua đó làm gì? Hơn nữa, nương
con bị bệnh, con càng phải ở lại chăm sóc cho nàng mới đúng.”
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Dứt lời, chỉ thấy ngón tay đặt trên dây đàn của Công chúa Minh Ca hơi run
rẩy, nhưng nàng càng mím chặt môi hơn nữa.
Một bên, Trương ma ma vui mừng nhìn Úy Tuệ, Nhị tiểu thư trưởng thành,
thật sự trưởng thành rồi.
Úy Thiên Phong ngạc nhiên: “Con nói là, con phải ở lại chăm sóc nàng?”
“Nàng cái gì? Nàng là lão bà của cha, là mẹ ruột của con. Nhìn cha nói giống
như người ngoài vậy.” Úy Tuệ bất mãn, thật muốn gõ gõ cái đầu của phụ thân
tiện nghi này, lớn tiếng nói cho hắn biết, vợ con là người thân, tổ mẫu kia chỉ là
mẹ kế của ngươi, có quan hệ cái rắm nào với ngươi?
Úy Thiên Phong kinh ngạc nói không ra lời.
Úy Tuệ thấy hắn như thế, nói tiếp: “Không chỉ có con, phụ thân, cha cũng
nên ở lại. Nữ nhân của cha bị bệnh, cha không chăm sóc lại còn không ở lại, đây
cũng không phải là một người nam nhân nên làm. Cha dám đi, con sẽ khinh bỉ
cha.”

Chương 45
Hả Giận

“K

hinh bỉ vi phụ?” Úy Thiên Phong không hiểu ý, nhưng nhìn nét mặt

Úy Tuệ, dĩ nhiên cũng biết không phải từ gì tốt.
Úy Tuệ thấy hắn không hiểu, giải thích rõ ràng: “Chính là xem thường, biết
không? Phụ thân, ngay cả nữ nhân của mình cũng không thể chăm sóc, chính là
khiến cho người khác xem thường.”
Giọng điệu nói chuyện của nàng ngang ngược trước sau như một, nhưng lần
đầu tiên không có khiến mọi người chán ghét.
Trái lại, Công chúa Minh Ca và Trương ma ma nghe được lời này, đều
không khỏi nhìn về phía Úy Tuệ, trong đôi mắt trừ bỏ vui mừng, còn có một vẻ
cảm động khác.
Một người nam nhân, nếu như ngay cả nữ nhân của mình cũng không chăm
sóc được, chính là khiến cho người khác xem thường.
Lời này, vẫn là lần đầu tiên các nàng nghe được, nhưng đều là những nỗi đau
trong lòng.
Nếu không phải chủ tử ở đây, Trương ma ma gần như muốn vỗ tay khen hay
rồi.
Những năm nay, trong miệng Đại lão gia nói rất hay, Công chúa là người ở
trong lòng hắn, nhưng trên thực tế, hắn đã làm được những gì với Công chúa?
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Vì tác thành hiếu đạo của hắn, Nhị tiểu thư vừa sinh ra đã bị ôm đến chỗ Úy
lão phu nhân để nuôi dạy.
Về sau, tiểu thiếu gia sinh non, Úy lão phu nhân lấy lý do Công chúa ốm
yếu, lại muốn ôm đi, Công chúa không tiếc lấy mạng ra uy hiếp, mới đổi lấy hài
tử ruột được ở lại bên cạnh mình.
Nhưng sau đó thì sao, vốn là tiểu thiếu gia hoạt bát đáng yêu, vì sao thành bộ
dáng hiện tại chứ?
Trong lòng mọi người đều nghi ngờ, nhưng vì sao không tra xét? Có lẽ, kết
quả cuối cùng sẽ làm tổn thương đến tình cảm mẹ con của bọn họ?
Điều này cũng thôi.
Hai hài tử ruột thịt, một luôn làm trái ý mình, coi mình như kẻ thù, một nhát
gan tự bế, thấy không chịu nói chuyện, nếu không phải nhờ Thượng Quan quản
gia, mạng của hài tử kia đã sớm không còn.
Có thể coi là như vậy, người Úy gia còn cho rằng tất cả đều là lỗi của Công
chúa, trước mặt không nói, sau lưng lại truyền ra Công chúa là một người không
may mắn, khắc người, khắc tàn nhẫn nhất là hài tử ruột của nàng.
Bởi vì hài tử thân thiết với nàng nhất.
Đầy những lời đồn độc ác, thử hỏi trên đời này có người mẫu thân nào có thể
chịu được chính mình hại con ruột của mình chứ.
Về sau Công chúa tâm tàn ý lạnh, Nhị tiểu thư không cần mình trông nom,
tiểu thiếu gia dứt khoát giao cho Thượng Quan quản gia nuôi nấng, lại có, đã
từng nhặt được Đại thiếu gia, cũng cố ý xa lánh.
Ai, đối với những thứ này, Đại lão gia đã từng quan tâm tới chưa? Hỏi tới
chưa? Đã từng điều tra lời đồn này vì sao mà có chưa?
Không có, cái gì Đại lão gia cũng không làm, hắn chỉ trách Công chúa lạnh
nhạt với hắn, xa lánh hắn, lần lượt nổi giận, thậm chí, về sau, dưới sự an bài của
Úy lão phu nhân, nạp một người lại một người di nương vào hậu viện.
Ngẫm lại, Trương ma ma lại nhìn Công chúa Minh Ca, trong đôi mắt khô
khốc có hơi nước lưu động.
Mấy năm nay, Công chúa khổ cũng chỉ có nô tỳ là bà nhìn ở trong mắt, đau
ở trong lòng.
Nhưng hôm nay, những lời này của Nhị tiểu thư cũng xem như làm ấm trái
tim lạnh lẽo mấy năm nay của Công chúa.
Thế mà, Úy Thiên Phong nghe nói, nhưng không có sắc mặt hòa nhã, hắn
không hiểu vì sao đột nhiên Úy Tuệ lại nói chuyện dùm Tiêu Minh Ca.
Nhưng trong mắt hắn Úy Tuệ là một hài tử, hơn nữa, nàng luôn luôn ngang
ngược hung ác thì có thừa, thông minh lanh lợi thì không đủ, hơn nữa há miệng
www.vuilen.com

174

Tác Giả: Thất Trọng Sa Y

ĐỆ NHẤT NỮ PHỤ, VƯƠNG GIA ĐỨNG SANG MỘT BÊN

thì cực kì ngu dốt, cho nên, nhất định là có người ở sau lưng dạy nàng nói
những lời này.
Không nhịn được, Úy Thiên Phong quay đầu lại trừng mắt về phía Tiêu
Minh Ca, trên gương mặt tuấn tú xuất hiện sự trào phúng, cười lạnh: “Quả nhiên
nương nói không sai, chó cắn người thường không sủa. Không ngờ ngươi lại sử
dụng loại ám chiêu này, sau lưng xúi giục Tuệ Nhi.”
Công chúa Minh Ca nghe nói, trong phút chốc ánh mắt lạnh như băng, trên
khuôn mặt xinh đẹp cũng lộ nụ cười mỉa mai nói: “Lời này, ngươi nên nói cho
lão nương có tâm địa tốt của ngươi nghe.”
“Bà cũng không phải là nương của ngươi?” Úy Thiên Phong bất mãn quát
lên.
Công chúa Minh Ca ngẩng đỉnh đầu xinh đẹp lên, vẻ mặt cao ngạo, cười
lạnh: “Mẫu thân của Bản công chúa, hiện giờ là Thái hậu nương nương trong
điện Đức Huyên.”
“Ngươi?” Úy Thiên Phong tức giận nắm chặt quả đấm.
Úy Tuệ buồn bực nhìn, vỗ nhẹ cánh tay Úy Thiên Phong: “Ai, con nói phụ
thân, cha làm cái gì vậy? Con chỉ là nói một câu, cha vô duyên vô cớ bắt lỗi
nương con làm gì? Còn nữa, ở trong mắt cha con thật sự đần độn như vậy,
không biết nói cái gì, cần người khác tới dạy sao?”
Úy Thiên Phong bị nàng hỏi liên tục, hơi sững sờ: “Tuệ Nhi, không phải con
vẫn luôn hận nàng nhất sao?” Lúc hỏi câu này, khóe mắt hắn hung ác nhìn về
phía Công chúa Minh Ca.
Nam nhân này...
Đột nhiên Úy Tuệ cực kì chán ghét hắn, tại sao lại có người phụ thân hi vọng
nữ nhi của mình hận mẫu thân của nàng chứ?
Ở hiện đại, phụ mẫu nàng đều bộc trực, ngày nào không ầm ĩ vài câu, buổi
tối đi ngủ đều không thoải mái, nhưng bọn họ vẫn ân ân ái ái như cũ qua mấy
chục năm.
Ngày nào đó, nếu nàng ghét bỏ lão mẹ lải nhải, hoặc là chống đối mấy câu,
nhất định lão cha cho nàng mấy cái cốc đầu, với sức lực của cái thìa xào rau
cũng đủ cho nàng đau một lúc lâu.
Nếu nàng ghét bỏ lão cha thô lỗ không tốt, lão mẹ cũng có thể cầm cây chổi,
đuổi theo nàng qua mấy con phố.
Nhưng như vậy, nàng không phản cảm, ngược lại cảm thấy thích thú.
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Cuộc sống nha, lăn qua lăn lại cũng có chút thú vị.
Nhưng bây giờ cuộc sống ở Úy gia rõ ràng rất không bình thường, nhìn khóe
mắt đỏ hoe của Công chúa Minh Ca, còn có gương mặt dữ tợn của Úy Thiên
Phong, Trương ma ma sầu khổ không thể tả, trên đất bừa bãi.
Đột nhiên Úy Tuệ nở nụ cười, chỉ là nụ cười có chút lạnh bạc (nguội lạnh
nhạt nhẽo).
“Con cười cái gì?” Úy Thiên Phong bất mãn hỏi, hắn hi vọng Úy Tuệ có thể
gật đầu, có thể nói theo mình, nói hận, như vậy, nữ nhân kia mới sẽ không dễ
chịu.
Nhưng mà hắn thất vọng rồi, Úy Tuệ đẩy tay của hắn ra, nhìn ánh mắt của
hắn, không còn tình cảm ngưỡng mộ ban nãy nữa.
“Đại lão gia, câu hỏi này của ông thật là kỳ lạ, nàng là ai? Nàng là mẹ ruột
hoài thai mười tháng, mạo hiểm sinh mạng sinh ra ta đấy.” Vẻ mặt khi Úy Tuệ
nói chuyên hết sức đau lòng: “Đại lão gia, tổ mẫu bà cũng không phải mẹ ruột
của ông, ông còn hiếu thuận như vậy. Huống chi là ta? Trước kia ta còn quá nhỏ
không hiểu chuyện, thường chọc mẫu thân tức giận. Hiện tại, ta biết sai rồi.
Cũng mặc kệ là lúc trước ta không hiểu chuyện, hay là hiện tại, hoặc là tương
lai, ta đều sẽ không hận mẹ ruột của ta. Ta đối với nàng chỉ có cảm kích, chỉ
có...”
Phía sau, nàng nghẹn ngào không nói ra được, quay đầu nhìn thoáng qua
Công chúa Minh Ca, lúc này nàng giống như cọc gỗ ngồi ngay ngắn trên ghế
không nhúc nhích, thế nhưng trên gương mặt xinh đẹp lặng lẽ không tiếng động
chảy xuống hai hàng lệ nóng.
Úy Tuệ nhìn mà lòng chua xót, nhớ lại mấy năm nay nguyên chủ làm không
ít chuyện khiến Công chúa mẫu thân đau lòng, không khỏi thở dài, đột nhiên
ngẩng đầu, nhìn bộ dạng kinh ngạc của Úy Thiên Phong, tức giận phát hỏa lên
trên người hắn.
“Phụ thân, cha hư hỏng, cha xem cha vừa về đến đã chọc cho nương khóc.”
Nói xong, đôi tay Úy Tuệ vung ra ngoài, cào Úy Thiên Phong.
Úy Thiên Phong không đề phòng, trên mặt trên cổ bị nàng cào chảy mấy vệt
máu, không khỏi tức giận run người, hét lớn: “Láo xược.”
“Láo xược thì láo xược, cha dám khi dễ nương con, con liền đánh cha.” Úy
Tuệ phát cáu giống như sói con, một trận tay cào chân đá vào Úy Thiên Phong,
khiến cho nam nhân luôn luôn nho nhã đứng đắn vô cùng thảm hại.
Nhưng mặc kệ hắn quát thế nào, Úy Tuệ cũng nhất định không nghe.
Hắc hắc, dù sao, danh tiếng của nàng vốn không tốt, hoàn toàn không ngại
có thêm tội bất hiếu.
Mà loại nam nhân cặn bã này, trước đánh cho hả giận rồi lại nói.
www.vuilen.com

176

