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Phần 20
Chương 58
Tránh Né

T

hượng Quan Tễ Nguyệt nở nụ cười khiến lòng Úy Tuệ sáng lên, cho rằng

cuối cùng chờ được mây mờ trăng tỏ thấy ánh sáng, đồ ngốc này thông suốt rồi.
Nhưng chuyện kế tiếp lại khiến nàng gần như muốn nổi điên.
Cũng không biết Thượng Quan Tễ Nguyệt cố ý muốn tránh né nàng hay là
thật sự trùng hợp.
Mặc cho nàng cố gắng như thế nào, vẫn luôn không tìm được hắn.
Buổi sáng đến viện của hắn, trong phòng trống không, trong viện chỉ có hai
người hầu đang dọn dẹp, hỏi thì nói là sáng sớm Thượng Quan quản gia mang
theo tiểu thiếu gia, cũng không biết đi đâu.
Có lẽ là luyện công buổi sáng, nàng nghĩ, vậy thì chờ thôi, dù sao bọn họ
cũng phải ăn điểm tâm.
Nhưng gần đến thời gian cơm trưa cũng không thấy trở về.
Nàng nghĩ, dù sao bọn họ cũng phải ăn cơm trưa.
Sau buổi cơm trưa vẫn không thấy bóng dáng.
Vậy thì tìm thôi.
Tìm khắp trong phủ cũng không thấy bóng dáng hai người đâu.
Dù sao cơm tối vẫn phải trở về, Úy Tuệ canh giữ trong phòng Thượng Quan
Tễ Nguyệt, không tin hắn không trở lại.
về.

Nhưng chuyện không được như mong muốn của nàng, cơm tối vẫn chưa trở

Một ngày không thấy, trong lòng Úy Tuệ giống như mất cái gì, buồn bã ỉu
xìu trở lại viện của mình, ăn hai miếng cơm thì để bát đũa xuống, lại muốn đi
chờ.
Nàng lo lắng có phải tên ngốc Thượng Quan Tễ Nguyệt gặp chuyện không
may hay không? Chính là vừa ra khỏi cửa thì bị lạc đường, thiệt thòi mấy năm
nay hắn làm quản gia tại Úy phủ, đều là làm thế nào?
Úy Tuệ thật sự cảm thấy, sở dĩ Thượng Quan Tễ Nguyệt có thể làm đại quản
gia ở Úy phủ, hoàn toàn là nhờ khuôn mặt của hắn, mê hoặc Úy phủ từ trên
xuống dưới, vì vậy, cho dù hắn không biết gì, vẫn giữ lại như cũ.
Nhưng đợi khi nàng trở lại, trong nhà đèn sáng, trong phòng có tiếng
Thượng Quan Tễ Nguyệt dạy Úy Vân Nhạc đọc sách.
www.vuilen.com

219

Tác Giả: Thất Trọng Sa Y

ĐỆ NHẤT NỮ PHỤ, VƯƠNG GIA ĐỨNG SANG MỘT BÊN

Trong lòng Úy Tuệ vui vẻ, vội vàng đẩy cửa.
Đẩy không được, cửa được khóa từ bên trong.
“Mở cửa.” Nàng dùng sức gõ vài cái lên cửa, giống như phát tiết bực tức cả
ngày nay không được thấy hắn vậy.
Vậy mà, trong nhà lại truyền đến giọng nói lạnh nhạt của Thượng Quan Tễ
Nguyệt: “Khuya rồi, Nhị tiểu thư có chuyện gì thì ngày mai rồi nói sau.”
Nhị tiểu thư? “Này, Thượng Quan Tễ Nguyệt, huynh ra đây cho ta, ai cho
huynh lại kêu ta là Nhị tiểu thư nữa hả?”
Nói xong, nàng mạnh mẽ dùng sức vỗ vài cái lên cửa, rước lấy ánh mắt tò
mò của mấy bà vú, nhưng bởi vì tính tình ngày xưa của nàng, ai cũng không
dám tiến lên khuyên nhủ, chỉ đứng nhìn từ xa.
“Nhìn cái gì vậy? Đều trở về phòng đi.” Úy Tuệ bực bội gào thét với mấy
người này, mấy bà vú sợ hãi rụt đầu lại, vội vàng trở về phòng.
Lúc này Úy Tuệ mới gõ cửa kêu: “Thượng Quan Tễ Nguyệt, huynh có biết
ta đã chờ huynh một ngày không, hôm nay ta rất lo lắng huynh có biết không?”
Trong nhà, không có âm thanh, chỉ có ánh nến mờ nhạt chập chờn.
Úy Vân Nhạc tò mò nhìn Thượng Quan Tễ Nguyệt.
Hai con ngươi thâm thúy màu hổ phách của Thượng Quan Tễ Nguyệt một
đôi thâm thúy màu hổ phách con ngươi chỉ lẳng lặng nhìn ánh nến mờ nhạt, môi
mỏng mím thật chặt, từ đầu đến cuối cũng không mở miệng.
Không nghe được động tĩnh, Úy Tuệ tức giận, nhấc chân hung hăng đạp cửa:
“Thượng Quan Tễ Nguyệt, huynh không có lương tâm. Có chuyện gì cũng
không thể ra nói rõ ràng sao? Làm gì phải trốn trong phòng không chịu ra chứ?”
Kỳ thật, nàng cũng chỉ muốn hắn có thể ra ngoài nói cho nàng biết, cả ngày
hôm nay hắn có việc ra ngoài chứ không phải vì tránh nàng.
Nhưng nhìn cửa đóng chặt, rõ ràng đang nói cho nàng biết, tên ngốc bên
trong đang tránh nàng.
Đạp cửa vang ầm ầm, cũng không nghe thấy động tĩnh bên trong, Úy Tuệ
cực kỳ buồn bực, càng muốn đánh cược: “Thượng Quan Tễ Nguyệt, huynh
nghe rõ cho ta, bản tiểu thư đã nhìn trúng huynh rồi. Huynh trốn đi, ta xem
huynh trốn nhất thời, có thể trốn được cả đời hay không? Hừ.”
Bỏ lại một câu hung ác, Úy Tuệ thất vọng rời đi, lúc gần đi, ba bước thì quay
đầu lại, hi vọng cánh cửa đóng chặt kia có thể mở ra.
Chẳng lẽ, hắn thật sự không chút nào quan tâm nàng có bao nhiêu khổ sở
sao?
Hay là hắn để ý thân phận địa vị của hai người, cho nên mới như vậy?
Phải không?
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Thượng Quan Tễ Nguyệt sẽ là loại người bị tục lệ phong kiến trói buộc sao?
Không, thời gian dài như vậy, nàng nhìn ra hắn không phải loại người như vậy.
Đầu óc Úy Tuệ có chút loạn, kiếp trước kiếp này, đây chính là lần đầu tiên
khó khăn lắm nàng mới coi trọng một người nam nhân, cứ buông tha như vậy
sao?
Hiển nhiên không có khả năng, nàng quyết định phát huy tinh thần đánh
không chết của Tiểu Cường (con gián), truy đánh tới cùng, sớm muộn gì cũng
khiến cho tên ngốc này quỳ gối dưới váy màu thạch lựu của nàng.
Nhưng ai biết, nửa tháng liên tiếp, bất kể nàng chuẩn bị tỉ mỉ cỡ nào, Thượng
Quan Tễ Nguyệt đều có bản lĩnh né tránh nàng.
Đến cuối cùng, ngay cả sức lực tìm hắn nàng cũng không còn.
Có phải nàng cực kỳ nhàm chán hay không? Đuổi theo nam nhân đuổi đến
người ta lẩn trốn khắp nơi?
Đêm khuya một ngày kia, Úy Tuệ ngủ được một nửa, đột nhiên, chạy đến
chỗ Thượng Quan Tễ Nguyệt, dùng sức đạp cửa hai cái, kêu lên.
“Thượng Quan Tễ Nguyệt, huynh hãy nghe cho kỹ, bản tiểu thư đã chơi
chán trò mèo bắt chuột rồi. Thôi, thiên hạ này còn nhiều nam nhân tốt, bản tiểu
thư cũng không muốn treo cổ trên một thân cây. Từ nay về sau, huynh đi đường
Dương Quan của huynh, ta đi cầu Độc Mộc của ta, hai ta không ai nợ ai. Huynh
đừng trốn tránh nữa, bản tiểu thư cũng sẽ không tới quấy rầy huynh nữa đâu.”
Nói xong, nàng lại chạy một mạch trở về, về đến phòng, chui vào trong chăn
đi ngủ.
Một đêm này, nàng ngủ vô cùng không ngon, mối tình đầu còn chưa bắt đầu
nở hoa đã tàn lụi, ài.
Ngày hôm sau, nàng muốn tìm sát thủ tỷ tỷ uống rượu kể khổ, ai ngờ, hành
tung của sát thủ tỷ tỷ còn bất định hơn Thượng Quan Tễ nguyệt, theo nha hoàn
nói, mấy ngày nay chưa thấy qua, buổi tối cũng không thấy trở về.
Choáng, Úy Tuệ chạy vào trong phòng nàng nhìn một chút, trừ bỏ vài bộ y
phục trong tủ, thật đúng là nhìn không ra trong phòng này có người ở qua, thật
sự lạnh lẽo khiến người ta líu lưỡi.
Nàng không khỏi âm thầm buồn bực, sẽ không phải sát thủ tỷ tỷ âm thầm
lặng lẽ xuyên trở về hiện đại một mình chứ?
Lười nghĩ, nàng lại tìm bạn khuê mật của mình là Lục Vô Song và Lâm Y Y.
Hai cô nương này rất thành tâm, thấy vẻ mặt nàng cô dơn, chủ động bồi nàng
đi dạo phố, ăn cơm, uống rượu.
Ba cô nương bao một gian phòng của Túy Tiên lâu, liên tục kêu cạn.
Lại nói, người uống rượu dễ loạn tính.
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Hơn nữa còn là ba cô nương coi trời bằng vung, trước kia chỉ cần tụ ở một
chỗ, đều sẽ làm chút thủ đoạn khi dễ người, hôm nay cũng vậy.
Sau khi Úy Tuệ say rượu mơ màng nói, nam nhân nàng thích vẫn trốn tránh
nàng, khiến nàng đau lòng.
Hai người Lục Vô Song và Liễu Y Y thất tha thất thiểu dìu đỡ nhau, bảo là
muốn báo thù cho nàng, bảo là muốn tìm kẻ bạc tình kia tính sổ.
Hai người ôm bầu rượu nghiêng ngã lảo đảo ra cửa, trái lại Úy Tuệ vẫn ngồi
ở chỗ này tự rót rượu, vừa không ngừng khen ngợi hai nàng trọng nghĩa.
Nhưng trọng nghĩa cũng chỉ kéo dài đến cửa.
Thì ra là lúc Lục Vô Song xuống lầu, không nhịn được nôn ra.
Nôn ra không sao cả, quan trọng là nôn vào người một cô nương đang muốn
lên lầu.
Cô nương này chính là Quân gia Nhị tiểu thư Quân Tiên Nhi.
Nhìn y phục màu hồng nhạt bị vật ô uế làm dơ, tỏa ra mùi khó ngửi, khuôn
mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Quân Tiên Nhi lập tức trở nên dữ tợn.
“Sâu rượu này từ đâu tới? Thiếu giáo dục như vậy.” Nàng đưa tay đẩy Lục
Vô Song một cái.
Vốn Lục Vô Song say bí tỉ đứng không vững, bị nàng ta đẩy, cả người ngã
ngồi xuống cầu thang.
Liễu Y Y thấy tỷ muội bị đẩy ngã, không bỏ qua, tiến lên dùng sức đẩy Quân
Tiên Nhi ngã chỏng vó.
“Ngươi có giáo dục à? Nương ngươi dạy ngươi tùy tiện đẩy người sao?”

Chương 59
Đánh Nhau

Q

uân Tiên Nhi ngã trên mặt đất, lại nghe Liễu Y Y làm nhục mình như

thế, vô cùng tức giận, lập tức trách móc nha hoàn sau lưng.
“Các ngươi đều là người chết à?”
Hai nha hoàn lập tức tiến lên đỡ Quân Tiên Nhi, hai người khác hung hăng
nhào tới Liễu Y Y muốn bắt nàng.
Liễu Y Y là hậu nhân tướng gia, mặc dù bình thường quần là áo lượt, nhưng
vẫn có chút bản lĩnh, lúc này lại có thêm hơi men, càng thêm càn rỡ.
Ngay tại trong tửu lâu tràn đầy khách nhân, trước mặt dân chúng đánh nhau
với hai nha đầu của Quân Tiên Nhi.
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Mà hạ nhân Quân gia ai cũng đều biết chút bản lĩnh, hơn nữa đi theo sau
lưng Nhị tiểu thư Quân Tiên Nhi đều đã được huấn luyện nghiêm chỉnh.
Vì vậy, còn chưa qua mấy chiêu, Liễu Y Y đã rơi xuống hạ phong, trên
người bị đánh trúng mấy cái, cả người bị đánh nằm sấp trên đất, sau đó bị hai
nha đầu đè lên, đợi chủ nhân Quân Tiên Nhi xử lý.
Lục Vô Song bên cạnh nhìn trợn tròn mắt, bình thường ba tỷ muội bọn họ
hoành hành ngang ngược, hôm nay cũng có lúc gặp hạn, nàng muốn giúp một
tay, thế nhưng chân nhũn, lại ngã ngồi trên cầu thang.
Lúc này, nàng nhớ tới Úy Tuệ trên phòng bao, vội vàng kêu lên: “Tuệ, cứu
mạng.”
Úy Tuệ? Vốn Quân Tiên Nhi định ở trước mặt mọi người dạy dỗ Liễu Y Y
một chút, thu lại mặt mũi vừa rồi bị đẩy ngã.
Vừa nghe tiếng la của Lục Vô Song, tầm mắt không khỏi nhìn lên, khóe môi
lộ ra nụ cười lạnh.
Nữ tử không biết xấu hổ thật sự ở trên? Thật đúng là oan gia ngõ hẹp mà.
Mà trên lầu, Úy Tuệ đang uống đến choáng váng, đột nhiên nghe thấy tiếng
hô cứu mạng phía dưới, còn tưởng là ảo giác, nhưng liên tục nghe vài tiếng như
thế, hơn nữa còn phát ra từ miệng của Lục Vô Song.
Nàng kinh ngạc, tỉnh rượu hơn phân nửa, vội vàng tóm lấy vò rượu, lảo đảo
đi ra ngoài.
Vừa tới lan can cầu thang, chỉ thấy phía dưới vây đầy người.
Nàng nheo mắt lại, lấy lại bình tĩnh, cuối cùng nhìn rõ hai người Lục Vô
Song và Liễu Y Y, lúc này đang bị nữ tử xa lạ bắt lại, dáng vẻ hết sức nhếch
nhác.
“Tuệ, bọn họ khi dễ người.” Nhìn thấy Úy Tuệ, Lục Vô Song uất ức khóc
lên.
Bên cạnh Liễu Y Y trừng mắt nhìn nàng: “Khóc cái gì?” Sau đó nhe răng
cười, khinh thường nhìn chằm chằm Quân Tiên Nhi: “Hừ, hôm nay bản tiểu thư
uống khá nhiều, nếu không, sao lại mắc bẫy của ngươi?”
Quân Tiên Nhi mới lười để ý tới hai người này, chỉ ngửa đầu nhìn lầu hai,
ánh mắt tràn ngập đắc ý và khiêu khích.
“Ơ, thì ra thật sự là Úy Nhị tiểu thư. Không trách được, dám uống rượu gây
sự, trừ ngươi ra cũng thực khó tìm được người thứ hai rồi.”
“Ta nhổ vào, người nào gây sự, là ngươi đánh Lục muội muội trước.” Liễu Y
Y không phục phun nước miếng.
Sắc mặt Quân Tiên Nhi càng thêm khó coi, chỉ vào Lục Vô Song: “Chứ
không phải nàng nôn lên người ta à.”
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“Ai bảo ngươi không có mắt, muốn thừa dịp ta nôn mà chạy tới.” Lục Vô
Song cũng nghẹn ngào phản kích.
“Các ngươi?” Quân Tiên Nhi hung hăng trừng mắt nhìn các nàng, thở sâu
một hơi, lạnh giọng cười nói: “Ta không tính toán với các ngươi.”
Dứt lời, lại nhìn trên lầu: “Úy Nhị tiểu thư, có phải hai vị này là tỷ muội tốt
của ngươi không? Ta cho ngươi biết, các nàng đắc tội với ta, ngươi muốn giải
quyết như thế nào?”
Úy Tuệ đỡ tay vịn cầu thang, từ từ đi xuống, đẩy đám người ra, đi tới trước
mặt Quân Tiên Nhi, ánh mắt mê man dùng sức nhìn chằm chằm gương mặt
nàng ta.
“Ngươi là ai? Ngăn cản trước mặt bản tiểu thư để làm gì? Bộ dạng xấu cũng
không cần ra ngoài dọa người có được không?”
Nói xong, chán ghét phất tay, đưa tay đẩy Quân Tiên Nhi ra, đi tới trước mặt
Liễu Y Y và Lục Vô Song.
Ánh mắt bị rượu nhuộm đỏ mang theo vài phần âm lãnh (âm u lạnh lẽo), âm
trầm nhìn chằm chằm bốn nha hoàn: “Buông ra.”
Bốn người đều nhìn về Quân Tiên Nhi.
Quân Tiên Nhi quay đầu, nhìn Úy Tuệ không có sợ hãi, tức giận mi tâm
nhảy dựng.
Dám giả bộ không biết nàng? Còn nói nàng xấu?
“Úy Nhị tiểu thư, ngươi là người mù hay là kẻ điếc? Không nghe rõ lời ta
mới vừa nói sao? Hai người tỷ muội này của ngươi mạo phạm ta, muốn thả
người? Hừ, có thể, trừ khi ngươi có thể ở trước mặt mọi người dập đầu với ta ba
cái, bản tiểu thư người lớn không chấp nhặt lỗi lầm của người nhỏ, thả các
nàng.”
“Ta nhổ vào.”
“Ngươi nằm mơ.”
Liễu Y Y và Lục Vô Song đồng thanh mắng.
Úy Tuệ nở nụ cười cổ quái, quay đầu nhìn Quân Tiên Nhi, khóe môi hơi
nhếch: “Ta nói, ngươi là ai? Đắc tội có thể dập đầu?”
Lời còn chưa dứt, đập bình rượu trong tay về phía Quân Tiên Nhi.
Quân Tiên Nhi tránh theo bản năng, bình rượu kia đập lên cái bàn bên cạnh,
bể thành mảnh vụn.
“Ngươi?” Quân Tiên Nhi hoảng hốt.
Nhưng không ngờ động tác của Úy Tuệ cực nhanh, thân thể nhảy lên, một
tay túm cái cổ của Quân Tiên Nhi, tay kia cầm mảnh sứ vỡ đặt trên cái cổ mềm
mại của nàng ta.
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Khi mảnh sứ vỡ sắc bén dán trên cổ của mình thì da đầu Quân Tiên Nhi run
lên, giọng nói cũng run rẩy: “Úy Tuệ, ngươi muốn làm gì?”
“Làm gì?” Dường như Úy Tuệ có chút mơ hồ: “Lão tử muốn làm gì? Lão tử
muốn đánh ngươi, có được hay không?”
Nói xong, chụp một cái tát vào cái ót của Quân Tiên Nhi, một cái tiếp một
cái, lại vừa mắng.
“Không phải lão tử thất tình sao? Không phải lão tử muốn sảng khoái uống
rượu sao? Không phải lão tử muốn yên lặng nhớ về mối tình còn chưa kịp nở đã
héo tàn sao? Mẹ nó lại muốn xuất hiện làm mất hứng. Còn bắt lấy hai tỷ muội
của lão tử, thảm hại như vậy? Lão tử không đánh ngươi, ông trời cũng nhìn
không được nữa.”
“Ngươi, Úy Tuệ, ngươi buông ra. A, Minh Nguyệt Thải Hà, các ngươi đều là
người chết đúng không? Còn không mau kéo người đàn bà chanh chua này ra
cho ta?”
Tóc của Quân Tiên Nhi bị Úy Tuệ túm trong lòng bàn tay, chỉ cần giãy giụa
thì da đầu bị kéo đau, mà bàn tay của nàng ta vẫn còn đánh vào trên đầu nàng,
mặc dù không phải rất nặng, nhưng quá mất mặt rồi.
“Thả tiểu thư của chúng ta, nếu không đừng trách chúng ta không khách
khí.” Minh Nguyệt buồn bực trừng mắt Úy Tuệ như nổi điên.
Kỳ thật không phải đánh không lại, mà là trong tay Úy Tuệ còn cầm mảnh
sứ vỡ, vẫn đặt trên cổ Quân Tiên Nhi, nàng lại đang trong trạng thái điên cuồng,
nếu có sai lầm, cắt trúng tiểu thư, vậy thì phiền phức to rồi.
“Ơ, không khách khí? Thế nào là không khách khí?” Lòng bàn tay Úy Tuệ
đều đau, lúc này mới lắc lư mảnh sứ vỡ, khoa tay múa chân trên mặt Quân Tiên
Nhi.
“Khuôn mặt này thật là khó coi, theo bản tiểu thư thấy, hủy dung cũng tương
đương với chỉnh dung (giải phẩu thẫm mỹ), không bằng bản tiểu thư chỉnh cái
mặt cho ngươi, có được không?” Đột nhiên Úy Tuệ ấn Quân Tiên Nhi xuống
ghế, đè nửa người lên, mảnh sứ vỡ trong tay muốn rạch xuống mặt nàng ta.
“A.” Quân Tiên Nhi sợ hãi hét thảm một tiếng, trước mặt bỗng tối sầm, hôn
mê.
“Tiểu thư.” Bốn nha hoàn vội vàng buông người trong tay ra, nhào tới.
Úy Tuệ vô tội vọt qua một bên: “Như vậy đã sợ đến hôn mê rồi à? Không
mạnh mẽ gì cả.”
“Tuệ.” Hai người Liễu Y Y và Lục Vô Song chạy tới, cười hì hì nhìn nàng.
Úy Tuệ cũng nhếch miệng cười: “Thôi, chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh uống
tiếp đi?”
www.vuilen.com

225

Tác Giả: Thất Trọng Sa Y

ĐỆ NHẤT NỮ PHỤ, VƯƠNG GIA ĐỨNG SANG MỘT BÊN

“Chạy đi đâu?” Đám người Minh Nguyệt đợi Quân Tiên Nhi yếu ớt tỉnh lại,
bốn người tản ra, vây ba người Úy Tuệ lại.
“Mẹ nó, còn muốn đánh nhau?” Liễu Y Y nóng nảy đạp cái ghế bên chân,
vung quả đấm lên, muốn giải quyết một lần, rửa sạch nhục nhã lúc trước.

Chương 60
Thật

Q

uân Tiên Nhi nhếch nhác từ trên ghế bò dậy, cũng bất chấp hình tượng

thục nữ ở trước mặt mọi người chỉ vào Úy Tuệ mắng.
“Bắt tiện nhân này lại cho ta, hôm nay bản tiểu thư nhất định phải dạy dỗ
nàng.”
“Vâng” Đám người Minh Nguyệt nghe thế, không nói lời nào, lao thẳng tới
Úy Tuệ.
Hôm nay Nhị tiểu thư bị uất ức, nếu không bắt Úy Tuệ cho nàng xả giận,
chờ sau khi hồi phủ các nàng đừng hòng có quả ngon để ăn.
Bốn người dùng hết sức lực, một lòng muốn bắt Úy Tuệ tới lập công chuộc
tội.
Mà ba người Úy Tuệ, trừ Liễu Y Y học qua chút võ công ra, hai người còn
lại đều là cọp giấy, trong ngày thường ỷ vào bối cảnh gia tộc và quyền thế, ở
bên ngoài hoành hành ngang ngược, nhưng hôm nay đụng tới cô nương Quân
Tiên Nhi cũng có bối cảnh như vậy, mà thực lực đối phương còn bỏ xa các
nàng.
Mấy vị cô nương này gặp xui xẻo rồi.
Liễu Y Y một quyền khó địch bốn tay, huống chi, với chút bản lĩnh đó của
nàng, ngay cả một nha hoàn trong đó cũng cố đánh hết sức nữa là.
Mà hai người Úy Tuệ và Lục Vô Song càng chỉ có bị đánh.
Mắt thấy bị người đánh cho mặt mũi bầm dập, bị người đánh muốn gục
xuống, Úy Tuệ nổi điên dứt khoát ôm lấy hai chân Minh Nguyệt, dùng hết sức
lực kéo nàng ta té xuống đất, sau đó cả người lấy tư thế ngàn cân áp đỉnh (một
tư thế võ thuật) nhào tới trên người nàng ta.
Quả đấm không có bao nhiêu mạnh mẽ, Úy Tuệ lại mở hàm răng sắc bén,
mặc kệ nơi nào trên người của Minh Nguyệt, giống như con thú nhỏ cắn xé.
Cắn Minh Nguyệt đến gào khóc, muốn đánh nhưng nằm ngửa như vậy,
không vung quyền được, đá chân lại càng không tới.
Bất đắc dĩ, Minh Nguyệt nắm chặt tóc Úy Tuệ muốn kéo nàng ra.
Nhưng miệng của Úy Tuệ vẫn cắn chặt cổ tay của nàng ta.
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Cắn nàng ta càng thêm gào khóc.
Hai người Lục Vô Song và Y Y cũng muốn bắt chước đối phó với những
người kia, nhưng bị đánh đến không còn hơi sức, muốn cắn người cũng không
cắn nổi.
Mà đầu kia, Minh Nguyệt bị cắn đến nóng nảy, tru lên muốn xé nát Úy Tuệ.
Úy Tuệ cưỡi trên người nàng ta, đưa tay lau vết máu trên khóe miệng, cười
lạnh: “Bản tiểu thư xé nát ngươi trước.”
“Các ngươi nhanh đi giúp Minh Nguyệt.” Nhìn Liễu Y Y và Lục Vô Song bị
trừng phạt không sai biệt lắm, Quân Tiên Nhi vội phân phó mấy nha hoàn khác.
Úy Tuệ tai thính mắt tinh, liếc mắt một cái nhìn thấy Quân Tiên Nhi đang
cách mình không xa, ngay tại lúc ba người kia muốn quay qua đánh mình, đột
nhiên nàng nhào tới đẩy Quân Tiên Nhi ngã xuống đất, sau đó cắn lên động
mạch cổ của nàng ta.
“A.” Quân Tiên Nhi sợ hãi thét chói tai.
Kỳ thật Úy Tuệ không sử dụng nhiều sức lực, nàng chỉ muốn dọa mấy nha
hoàn kia sợ hãi mà thôi, quả nhiên, mấy nha hoàn kia không dám nhúc nhích
nữa.
“Úy Nhị tiểu thư, đừng...”
“Hừ.” Úy Tuệ ngẩng đầu lên, đôi tay xoa lên mặt Quân Tiên Nhi, móng tay
sắc nhọn đối diện với da thịt mịn màng của nàng ta.
“Các ngươi nghe kỹ cho ta, nếu còn dám làm bậy, bản tiểu thư cũng không
phải ngồi không. Hừ, hơn nữa cô nương này, mặc dù bộ dạng không đẹp mắt,
nhưng làn da quả thật rất trơn mềm, hắc hắc, không biết, một trảo này cào
xuống, lưu mấy dấu tay trên gương mặt này, sẽ như thế nào nhỉ?”
“Đừng.” Tim Quân Tiên Nhi co rút, trong mắt có lệ.
Úy Tuệ cũng không dễ dàng mềm lòng như vậy, tay nhỏ vỗ nhẹ trên mặt
nàng: “Đừng cái gì?”
“Đừng cào ta.” Lỗ mũi Quân Tiên Nhi khẽ hít, nước mắt rơi xuống, rốt cuộc
cũng chỉ là tiểu cô nương mười mấy tuổi, không sợ bị người đánh, chỉ sợ khuôn
mặt xinh đẹp bị người phá hủy.
Ánh mắt Úy Tuệ hung tợn: “Nha đầu chết tiệt kia, biết sai rồi chưa?”
Quân Tiên Nhi cắn răng, oán hận trừng mắt nhìn Úy Tuệ, không hề mở
miệng.
“A, rất cứng đầu.” Móng tay nhọn hoắt của Úy Tuệ nhẹ nhàng vẽ hai cái trên
khuôn mặt mềm mại của nàng ta, từ từ muốn dùng sức.
Quân Tiên Nhi giật mình, lập tức thét chói tai: “A, sai rồi, ta sai rồi.”
“Sai ở chỗ nào?” Úy Tuệ hỏi.
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Quân Tiên Nhi nghẹn ngào: “Ta không nên gây sự.”
“A, hiện tại thừa nhận ngươi gây sự?” Úy Tuệ hừ cười, lại vỗ xuống mặt của
nàng: “Vậy thì ở trước mặt mọi người, xin lỗi bản tiểu thư, còn có hai vị tỷ tỷ
bên kia nữa.”
“Ta...”
“Xin lỗi hay không?” Úy Tuệ dùng móng tay bấm mạnh, trên khuôn mặt nhỏ
nhắn trắng nõn lập tức xuất hiện dấu móng tay thật sâu.
Quân Tiên Nhi giật mình, bật thốt lên kêu: “Ta sai rồi, thật xin lỗi, hu hu...”
“Ngươi biết là tốt rồi.” Úy Tuệ cũng không buông nàng ra, nói tiếp: “Nghe
cho kỹ, ác danh của bản tiểu thư cũng không phải là giả. Về sau nhớ kỹ, gặp bản
tiểu thư phải đi đường vòng, hiểu chưa? Còn nữa, hôm nay bản tiểu thư người
lớn không chấp nhặt lỗi của người nhỏ, tha cho các ngươi một mạng, nếu ngươi
vẫn không biết điều, cho mấy tên chó săn tới kiếm chuyện. Bản tiểu thư dám lột
sạch y phục của ngươi, treo ngươi lên trên cửa thành, đến lúc đó còn vẽ hai con
rùa lớn trên mặt của ngươi, cho ngươi cả đời không có mặt mũi ra ngoài gặp
người, nghe rõ chưa?”
Trong lòng Quân Tiên Nhi vô cùng oán hận, lại khóc gật đầu.
Lúc này Úy Tuệ mới đứng lên khỏi người nàng ta, mấy người Minh Nguyệt
lại muốn nhào qua.
“Đứng lại.” Úy Tuệ hung tợn nhìn chằm chằm các nàng: “Những lời vừa rồi
của bản tiểu thư, các ngươi không nghe thấy sao? Nếu như muốn tìm phiền
phức, đừng trách bản tiểu thư đùa giỡn ngoan độc với các ngươi.”
Mấy người Minh Nguyệt liếc nhìn nhau, cuối cùng nuốt bực tức, đến đỡ
Quân Tiên Nhi vẫn nằm khóc trên đất.
Úy Tuệ tiến lên đỡ Liễu Y Y và Lục Vô Song, ba người lảo đảo nâng đỡ
nhau đi ra khỏi tửu lâu.
“Tuệ, muội thật lợi hại.” Lục Vô Song xoa khóe miệng đau đớn, vẫn không
quên khen ngợi Úy Tuệ.
Liễu Y Y cũng cho nàng ánh mắt tán thưởng.
Úy Tuệ cũng đắc ý: “Đương nhiên, bắt giặc phải bắt vua trước nha, cái này
gọi là sách lược.”
Nói xong, cười khà khà, không ngờ khẽ động đến vết thương ở khóe miệng,
đau đến run rẩy: “Mẹ nó, thật đúng là đau.”
“Ha ha ha.” Liễu Y Y nhịn không được cười, không ngờ cũng kéo vết
thương trên mặt, cũng run rẩy một trận.
Ba cô nương cứ cười lăn cười bò như vậy, lại thỉnh thoảng kêu đau.
“Ơ, đây là muội muội xinh xắn của ta sao? Sao lại giống như đầu heo vậy?”
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Đột nhiên, đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười trêu tức.
Ba người Úy Tuệ chợt ngẩng đầu, chỉ thấy trước mặt đứng bốn năm sáu
bảy... Tổng cộng tám nam tử có thân hình cao lớn, tuấn lãng (khôi ngô sáng sủa)
bất phàm.
Trong đó, chói mắt nhất chính là ca ca yêu nghiệt của Úy Tuệ, lúc này hắn
đang híp đôi mắt hoa đào, cẩn thận đánh giá nàng.
“Đây là cách trang điểm thịnh hành trong năm nay sao? Sao lại dọa người
như vậy?”
Hắn quan sát một hồi, mắt lộ ra nghi ngờ, dứt khoát đưa tay nhéo vài cái trên
khuôn mặt bầm dập của Úy Tuệ.
“Ơ, làm giống thật đấy, nhìn máu ứ đọng này, còn sưng lên nữa.”
“Ai da.” Hai ngón tay của yêu nghiệt vừa vặn đặt trên quai hàm bị thương
của nàng, đau đến nước mắt của Úy Tuệ trào ra, đẩy mạnh tay hắn ra, rống to
với hắn.
“Mắt huynh mù à, không thấy đây là thật sao, lão tử bị người đánh đó.”
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