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Phần 29
Chương 85
Ai Xinh Đẹp?

L

ướt qua đám người kia, ánh mắt Quân Tiên Nhi chuẩn xác rơi vào trên

người nam nhân vô cùng tuấn mỹ kia.
Quân Phi Sắc, hắn thật sự tới đây.
Thật tốt quá.
Trong mắt Quân Tiên Nhi hiện lên sự vui vẻ, tâm tình của các cô nương
khác cũng kích động không thua gì nàng.
Lập tức, nhìn thấy nhiều mỹ nam quý tộc xuất hiện như vậy, tất cả đỏ mặt
ngượng ngùng, trong mắt hoa đào sáng lạng, ngay cả hô hấp cũng nhanh hơn.
Gần, gần, thấy bóng dáng bọn họ ngày càng gần, thậm chí có nữ hài kích
động hít thở khó khăn, gần như té xỉu.
Úy Tuệ nghe tiếng hít khí lạnh bên cạnh, không khỏi nâng trán.
Chuyện truy tinh (theo đuổi thần tượng) như vậy, quả nhiên không hạn chế
thời gian địa điểm và thời đại mà.
“Này, nước miếng chảy xuống kìa.” Nàng khẽ đụng vào Lục Vô Song, nhìn
nha đầu này cũng không biết là nhìn vị công tử ca nào, ánh mắt nhìn thẳng, cái
miệng nhỏ khẽ nhếch, mắt thấy nước miếng sắp chảy ra rồi.
“Ừm, Tuệ, là Quân tướng quân.” Lục Vô Song còn chưa phản ứng kịp,
ngược lại Lâm Y Y kích động trước nắm tay Úy Tuệ, lại bấm rồi bóp, trong đôi
mắt kia tràn đầy ánh sáng nóng bỏng.
Úy Tuệ ngạc nhiên nhìn nàng, vậy mà còn dám nói không muốn gả cho nam
thần Tướng quân người ta? Gạt quỷ hả? Ách, không đúng, sao lại lôi mình ra
mắng chứ? Phi phi phi, nàng mới không phải là quỷ đâu.
“Y Y, thích thì lớn mật thổ lộ, thật sự? Nếu không, đến cả mảnh vụn cuối
cùng ngươi cũng không vớt được, chỉ có thể nhìn mà thèm phần của người khác
thôi.” Thấy những nữ hài khác đều có vẻ mặt muốn nuốt người, Úy Tuệ khuyến
khích Lâm Y Y.
Nào biết Lâm Y Y chỉ ngượng ngùng cười, nhỏ giọng nói thầm một câu: “Sẽ
không, người ta có người trong lòng rồi.”
“Hả? Không phải chứ? Người nào?”
Úy Tuệ chợt nắm tay của nàng, trả lại toàn bộ sức lực lúc nãy bị nàng bấm
bóp khi kích động.
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“Suỵt, nhỏ tiếng chút.” Hình như sợ người nghe được, Lâm Y Y vội vàng
dùng tay ra hiệu với nàng.
Một bên, Lục Vô Song cũng nghe thấy động tĩnh, vội vàng gia nhập, còn vui
vẻ lên tiếng bát quái về Lâm Y Y: “Tuệ, muội không biết sao? Y Y đã tới nhà
hắn hai lần rồi đấy, hắc hắc, bà bà (mẹ chồng) tương lại cũng rất thích nàng.”
“Hử...” Úy Tuệ xoay người lại, bất mãn trừng to mắt: “Nói như vậy, ngươi
sắp xuất giá rồi sao?”
“Còn chưa có nhanh như vậy.” Lâm Y Y vội vàng kéo nàng ngồi xuống, lại
có chút lo lắng nói: “Còn chưa trao đổi bát tự nữa.”
Ngay cả nhà trai cũng đã gặp qua, vậy coi như không trao đổi, theo nàng
thấy, cũng đã đâu ra đấy rồi.
Úy Tuệ cũng không bàn cãi khi nào thì nàng xuất giá, chỉ quan tâm: “Vậy
nói mau, nam nhân kia là ai? Có dễ nhìn hơn so với Quân tướng quân hay
không?”
“Cái này làm sao có thể so sánh?” Lâm Y Y quái dị nhìn nàng: “Quân tướng
quân là thiên thần hạ phàm, chúng ta là nữ tử phàm trần, há có thể xứng đôi?
Hiện giờ có thể nhìn hắn từ xa, trong lòng ta đã rất thỏa mãn, không nghĩ tới
những cái khác.”
“Ách? Vậy à.” Hình như Úy Tuệ có thể lĩnh hội cảm nhận của nàng, cũng
như ở hiện đại, nàng thích nam thần một người lại một người, từ Tô Hữu Bằng
đến Tiểu Oa (Chung Hán Lương á), từ Tiểu Oa đến Nguyên Bân, Song Seung
Heon...
Mỗi lần nhìn thấy, trong đôi mắt cũng sẽ phóng ánh sáng sắc lang, nhưng
thật sự có cơ hội nghịch thiên có thể gả cho bọn họ, phỏng chừng nàng cũng
phải cân nhắc thật kỹ rồi.
Dù sao, không phải cùng một loại người, vẫn nên lẳng lặng quan sát thì tốt
hơn.
“Vậy ngươi nói nhanh lên, rốt cuộc vị kia của ngươi là ai?” Lúc này Úy Tuệ
thật muốn trông thấy nam nhân mà Lâm Y Y yêu sẽ có dạng gì.
Ôi, cô nương bên cạnh nàng cuối cùng cũng có mục tiêu xác định, thật tốt.
Hai gò má Lâm Y Y đột nhiên đỏ bừng, cúi đầu nói: “Chàng... Chàng là
người rất tốt.”
Chỉ cần vẻ mặt này, một câu nói người rất tốt cũng có thể nhìn ra địa vị của
nam nhân kia trong cảm nhận của nàng rồi.
Tình yêu, đây mới là tình yêu, mặc dù lúc trước nhìn Quân Phi Sắc giống
hoa si, nhưng cũng chỉ giống như dạng nam nhân thích nhìn mỹ nữ thôi, thật ra
cũng không bỏ thêm bao nhiêu tình cảm vào, mà hơn hẳn đó là bản năng của
giống đực, mà đại khái Lâm Y Y cũng chỉ là bản năng giống cái, lúc này nhắc
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tới nam nhân kia, nàng luôn luôn hào phóng cởi mở thế mà lại xấu hổ đỏ mặt,
đây mới phản ứng bình thường của tình yêu.
“Người rất tốt.” Úy Tuệ bắt được câu này, nháy mắt vài cái với Lục Vô
Song, sau đó bắt lấy Lâm Y Y, cố gắng bát quái từ trong miệng nàng, người rất
tốt là người như thế nào.
Bên này, ba tiểu cô nương, ba cái đầu nhỏ chụm lại một chỗ, tha thiết trò
chuyện bát quái.
Úy Vân Kiệt cũng không đi nơi khác, mang theo hai thái y trẻ tuổi kiểm tra
thực hư lúc trước, dứt khoát ngồi vào bàn của Úy Tuệ.
Cũng may, ánh mắt của mọi người đều chú ý tới trên người của một đám
công tử mới đến, không ai chú ý tới bên này.
Quân Tiên Nhi cứ lẳng lặng đứng ở vị trí bên cạnh, kích động chờ nam nhân
trong lòng đến gần, khuôn mặt nhỏ nhắn càng phát ra sắc xuân phơi phới.
Chỉ là, nàng không ngờ tới chính là, tỷ tỷ Quân Thi Âm bên cạnh nàng, tuy
mặt không chút thay đổi, nhưng trong đôi mắt xinh đẹp giống như băng tuyết
tràn ra dày đặt nhu tình, lúc này, mặc dù không muốn nhưng đôi mắt của nàng
ta vẫn không tự giác nhìn về phía người nọ.
Tim đập thình thịch, may mắn, đoàn người rất đông, hoàn toàn không phân
biệt được rốt cuộc nàng nhìn người nào.
Nhưng đương sự (người có liên quan) vẫn có chút chột dạ, Quân Thi Âm lén
liếc nhìn Hoàng thượng, chỉ thấy hắn cười khanh khách nhìn người tới, nàng
biết Hoàng thượng yêu quý Thái tử, thấy nhi tử yêu thương tới, tất nhiên vui vẻ,
nàng không lí do nhẹ nhàng thở ra.
Mà phía bên kia của Hoàng thượng, khi Hoàng hậu trẻ tuổi Thư Dao nhìn
thấy những người đó, nhất là nam nhân có khí chất xuất chúng, dung mạo tuấn
mỹ nhất trong đó thì đôi mi thanh tú nhăn lại, khóe môi giống như chán ghét mà
nhếch lên.
Quân Phi Sắc, không phải ngươi ghét nhất những yến hội nông cạn náo nhiệt
này sao? Sao hôm nay lại chạy tới tham gia bữa tiệc nàng thiết đãi đám nữ nhân
dung tục này hả?
Hừ!
Dưới ánh mắt khác nhau của mọi người, đám người Thái tử đến gần, mọi
người khom người hành lễ với Hoàng thượng, Hoàng hậu, Quý phi nương
nương.
Hôm nay thật là náo nhiệt, ngay cả Thái tử lãnh tình cũng tới đây, Hoàng
thượng vui vẻ không ngậm miệng được, lập tức sai người bày thêm vị trí.
Đám người Thái tử ngồi xuống vị trí ngay bên dưới Hoàng thượng, như thế,
vị trí của cô nương Thủy Linh Nhi và Vân Phượng Kiều buộc lòng phải dịch ra
sau.
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Nhưng các nàng cũng rất vui vẻ, khoảng cách nam nhân phía trước càng gần
thì ít nhất các nàng có thể nhìn bóng dáng của bọn họ, cảm nhận hơi thở của
bọn họ, thậm chí nếu có khả năng, chỉ cần bọn họ vừa quay đầu lại thì sẽ có thể
nhìn thấy các nàng, mà còn ở khoảng cách gần như vậy, ánh mắt giao tiếp, tầm
mắt quấn quýt, tự nhiên tình ý triền miên.
Các cô nương vui vẻ không thôi, dường như tâm tình của đám người Thái tử
cũng không tệ.
Vừa ngồi xuống, Tiêu Diễm đưa mắt nhìn bốn phía, hắn biết Úy Tuệ đến
đây, hơn nữa hình như đã xảy ra chuyện gì, lúc này hắn mới vội vã theo Thái tử
ca ca cùng qua đây, muốn xem nàng thế nào rồi.
Nhưng một đường đi tới, bên trong đám cô nương này hắn đều nhìn mấy lần
cũng không thấy Úy Tuệ.
Trái tim của hắn cũng sắp tiêu rồi.
Ngay lúc hắn kiềm chế không được muốn đứng dậy tự mình tìm kiếm thì đột
nhiên bên cạnh Úy Vân Kiệt có ba cái đầu nhỏ đang chụm lại một chỗ khiến
cho trái tim Tiêu Diễm giật mình.
Gần như theo bản năng hắn đứng lên.
“Lục đệ, đệ làm gì vậy?” Tiêu Dục kinh ngạc nhìn hắn.
Lúc này Tiêu Diễm mới ý thức được có chút luống cuống, vội vàng nói: “Tứ
ca, gặp được người quen, đi chào hỏi.”
Nói xong, không để ý vẻ mặt ngạc nhiên của Thái tử, vội vàng rời chỗ ngồi,
đi tới chỗ Úy Tuệ.
Tên Úy Vân Kiệt này cũng tới đây? Kỳ quái, không phải Tuệ muội muội rất
sợ người ca ca này sao? Thường ngày trốn cũng không kịp nữa là, sao hôm nay
lại ngồi chung một chỗ?
A, đúng rồi, trách không được, từ đầu tới cuối cũng không dám ngẩng đầu
lên.
Tuệ muội muội đáng thương.
Nghĩ tới, bước chân Tiêu Diễm không khỏi tăng nhanh.
“Tuệ muội muội.” Bước nhanh tới gần, Tiêu Diễm vội vàng kêu lên: “Muội
không sao chứ?”
Giọng nói quen thuộc truyền vào tai, Úy Tuệ nâng khuôn mặt đỏ bừng lên,
nhìn thấy Tiêu Diễm, con ngươi sáng lên, vui vẻ chào hỏi: “Là huynh à, huynh
cũng tới đây sao?”
Là tới chung với những người đó à? Ha ha, vừa rồi chỉ lo nhìn Thái tử và
Quân Phi Sắc, thật sự bỏ sót hắn rồi.
“Ừ.” Tiêu Diễm tới đây, nhưng bởi vì ghế đã đầy người ngồi, chỉ đành phải
đứng một bên.
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Hắn khó chịu liếc nhìn đám người Úy Vân Kiệt: “Thì ra Úy đại thiếu gia
cũng ở đây à?”
“Ừ.” Úy Vân Kiệt chỉ hé mắt, không mặn không nhạt liếc hắn một cái rồi dời
ánh mắt.
Tiêu Diễm nhìn thấy nổi giận, thật là vô lễ.
Chỉ là, hắn cũng lười để ý tới Úy Vân Kiệt, rất không dễ gì gặp được Tuệ
muội muội, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian trên người người khác.
Chợt, thay đổi vẻ mặt tươi cười dịu dàng, Tiêu Diễm nói: “Tuệ muội muội, ở
đây nhiều người nói chuyện không tiện, không bằng chúng ta đổi chỗ nhé?”
“Hả? Đi đâu?” Úy Tuệ ngẩng đầu nhìn, từng cái ghế đều đã có người ngồi.
Tiêu Diễm cười: “Ta cho người sắp xếp chỗ ngồi lần nữa, muội xem muội có
thích phong cảnh bên kia không?”
“Ta à.” Úy Tuệ nhướng nhướng mi, đột nhiên lại gần hắn, nhỏ giọng nói:
“Ta thấy phong cảnh bên này cũng không tốt, huynh xem, trong mắt đều là
người, trong tai đầy lời dối trá, ta đã sớm ngán, nếu không huynh dẫn ta tới chỗ
khác đi dạo đi?”
Lại nói, trong cung này, nguyên chủ cũng tới không ít lần, nhưng một chút
trí nhớ nàng cũng không có, đối với Hoàng cung vẫn rất tò mò.
Tiêu Diễm chỉ ước như thế, vội vàng nói: “Được, muội muốn đi chỗ nào ta
cũng đi với muội.”
“Vậy chúng ta sẽ đi xung quanh một chút?” Úy Tuệ vui vẻ không thôi, có
Tiêu Diễm ở đây thì nàng sẽ không sợ người ta nói nàng tự tiện xông vào
Hoàng cung rồi, hắc hắc.
“Hai người các ngươi thì sao?” Nàng xoay người lại hỏi Lâm Y Y và Lục Vô
Song.
Hai cô nương này dĩ nhiên cũng muốn trốn đi chơi, nhưng vừa thấy ánh mắt
Tiêu Diễm lén đưa tới, lập tức đè xuống vui sướng trong lòng, thức thời lắc đầu
xua tay.
“Chúng ta sẽ ngồi ở chỗ này.”
“Đúng vậy, nơi này có ăn lại có uống, còn có mỹ nhân.”
“Các ngươi thiếu ăn uống sao? Hơn nữa, mỹ nhân? Ta có đẹp không?” Úy
Tuệ kiêu ngạo ngẩng đầu.
Bên cạnh, Úy Vân Kiệt đột nhiên quay đầu nhìn nàng, vẻ mặt... Không hiểu,
có chút phân biệt không rõ.
Nhưng Úy Tuệ lại nhìn ra ý tứ của hắn, chu miệng không phục nói: “Ta vốn
là mỹ nhân nha, đây là sự thật.”
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“Đúng vậy, Tuệ muội muội đẹp nhất, ai cũng không đẹp bằng Tuệ muội
muội.” Tiêu Diễm vội vàng phụ họa Úy Tuệ, vừa cười vừa dỗ dành nói: “Chúng
ta đi thôi, ta dẫn muội đi xem chỗ chơi vui.”
“Chỗ nào chơi vui?” Tâm tư Úy Tuệ lập tức bị câu đi, người cũng rời khỏi
ghế đi theo.
Trên chỗ ngồi, khóe mắt Úy Vân Kiệt nhìn hai người tính trẻ con chạy xa,
đôi mắt tối sầm.

Chương 86
Quỷ Dị

“P

hi Sắc ca ca, không ngờ hôm nay huynh cũng tới.”

Quân Phi Sắc vừa ngồi xuống, Quân Tiên Nhi vội vàng chạy đến bên cạnh
chỗ hắn ngồi, cười tươi.
“Ừm, muội cũng ở đây?” Quân Phi Sắc không lạnh không nhạt lễ phép trả
lời một câu.
Trái tim nhỏ bé của Quân Tiên Nhi thình thịch đập loạn, chợt có chút mất
mác, khẽ chu miệng, oán giận nói: “Đương nhiên muội ở đây, mấy ngày nay
huynh không có trong phủ, cũng không ai chơi với muội, cũng chỉ có thể tìm tỷ
tỷ thôi.”
“Ồ.” Quân Phi Sắc khẽ hừ nhẹ một tiếng, cũng không có phản ứng khác.
Trên khuôn mặt tuyệt mỹ cũng không có một chút gợn sóng.
Chính là như vậy khiến Quân Tiên Nhi cảm thấy cực kỳ uất ức, nhưng lúc
này không phải lúc nói uất ức, nàng còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.
Vội vàng nặn ra nụ cười, ngọt ngấy nói: “Phi Sắc ca ca, vào mấy ngày trước
đó muội học một vũ khúc mới với tỷ tỷ, huynh ngồi đây trước, muội nhảy cho
huynh xem. Đến lúc đó huynh thử nói một chút xem muội thật sự kém tỷ tỷ
sao?”
Lần này Quân Phi Sắc không cũng không rên không hừ một tiếng, bưng ly
rượu lên nhàn nhạt nhấp một hớp, đáy mắt vừa vặn nhìn trên chủ vị, Hoàng hậu
nương nương quăng tới ánh mắt khinh thường, cách không đụng nhau.
đi.

Chỉ là, Thư Dao quét mắt nhìn hắn một cái, sau đó, lại không chút để ý dời

Bộ dạng đó hoàn toàn là chán đến rảnh rỗi nhìn, không cẩn thận quét đến
chỗ hắn, nhưng cũng không cảm thấy được nhiều đáng giá để nàng nhìn thêm
vài lần, lại thiếu hứng thú dời tầm mắt.
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Chính là đôi mắt hờ hững như vậy khiến cho trái tim Quân Phi Sắc luôn luôn
lạnh nhạt, thế nhưng nổi lên gợn sóng, đó là một loại cảm giác muốn chinh
phục.
Tiếng nhạc vang lên, Quân Tiên Nhi ở trên đài cao, nhanh nhẹn nhảy múa,
dáng người thướt tha, kỹ thuật nhảy uyển chuyển động lòng người, cả người ở
dưới bầu trời quang đãng, giống như một con bươm bướm bay lượn.
Phía dưới, Đế Trường Nhạc nhìn âm thầm nghiến răng, không thể ngờ được
Quân gia Nhị tiểu thư nhảy đẹp như vậy, thật sự miểu sát (giết ngay lập tức)
điệu múa trước của nàng không còn mảnh vụn.
Thủy Linh Nhi nhìn cũng là trợn mắt há mồm, nhìn ra, Quân Tiên Nhi khiêu
vũ cực kỳ cố gắng, nếu là nàng sẽ không nhảy được trình độ như vậy, lúc này
nàng thật có chút may mắn mình đã không có lên đài.
Mà Vân Phượng Kiều bên cạnh, một đôi mắt đẹp khép hờ, nhưng tầm mắt
nửa khép lại nhìn các danh môn công tử trong này mấy lần.
Dĩ nhiên, trừ bỏ Quân Phi Sắc ra thì trong lòng nàng cũng vẫn chỉ có Thái tử
Tiêu Dục chiếm số một.
Chỉ là, ánh mắt của hắn chưa từng nhìn về phía nàng, nhưng cũng không
nhìn Quân Tiên Nhi trên đài, dường như hắn đang tìm kiếm người nào đó,
nhưng sau khi nhìn thoáng qua một vòng thì buông tha, tiếp tục uống rượu.
Điều này làm cho Vân Phượng Kiều vừa mất mác vừa vui mừng.
Mất mác chính là ánh mắt của hắn từng quét qua người nàng, nhưng chưa
từng dừng lại một giây, vui chính là ánh mắt của hắn cũng chưa bao giờ dừng
lại trên một nữ tử nào, như thế nàng gần như kết luận, các cô nương nơi này tạm
thời không có một ai lọt được vào mắt hắn.
Như vậy, nàng vẫn còn cơ hội.
Quân Tiên Nhi kết thúc vũ khúc, hào hứng đi xuống, đầu tiên đến chỗ Hoàng
thượng Quý phi khoe tài, tiếp theo hết sức hứng khởi nâng váy đến bên cạnh
Quân Phi Sắc, có thể vừa rồi nhảy quá sôi nổi, lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn của
nàng đỏ bừng đáng yêu, trên trán còn có một lớp mồ hôi mỏng nhợt nhạt, cả
người bừng bừng sức sống, thanh xuân động lòng người.
“Phi Sắc ca ca, huynh cảm thấy muội nhảy tốt không?”
Quân Phi Sắc để ly rượu xuống, nhấc mi mắt lên nhìn nàng một cái, lạnh
nhạt nhếch môi: “Đẹp mắt.”
“Thật.” Quân Tiên Nhi cực kỳ cao hứng, nhất thời đắc ý vênh váo, ngồi
xuống bên cạnh Quân Phi Sắc, ân cần rót rượu cho hắn, sau đó cười duyên
dáng: “Vậy, Tiên Nhi nhảy vất vả như thế, Phi Sắc ca ca lại cảm thấy đẹp mắt,
vậy có phải nên khen thưởng muội hay không? Hoàng thượng tỷ phu đều có
thưởng đấy.”
“Hoàng thượng tỷ phu muội có bạc.” Quân Phi Sắc nói.
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Đầu Quân Tiên Nhi đầy hắc tuyến: “Nhưng Phi Sắc ca ca là Tướng quân mà
không có bạc sao?”
“Vậy muội muốn bao nhiêu?” Quân Phi Sắc hỏi.
Khóe miệng Quân Tiên Nhi giật giật, thấy vẻ mặt Quân Phi Sắc nghiêm
trang, đột nhiên cảm thấy có lẽ lời đồn là thật, vừa nhắc tới bạc, Phi Sắc ca ca
tuyệt đối đen mặt.
“Tiên Nhi chưa nói muốn bạc. Hơn nữa bạc rất tục.”
“Ồ.” Quân Phi Sắc bĩu môi, hắn chính là người phàm tục, hắn yêu bạc.
Quân Tiên Nhi thấy vẻ mặt hắn, vừa buồn vực vừa nghi ngờ: “Phi Sắc ca ca,
muội nghe người ta nói, huynh vô cùng yêu bạc, muội rất kỳ quái, huynh muốn
nhiều bạc như vậy để làm gì?”
Nghe người ta nói, trước giờ Quân Phi Sắc đối với bạc chỉ có vào chứ không
có ra, vừa rồi lúc hắn hỏi nàng muốn bao nhiêu, bộ dạng giống như là muốn lột
da hắn vậy.
“Trữ bạc, cưới vợ, sinh con.” Vẻ mặt Quân Phi Sắc bình tĩnh nói.
Quân Tiên Nhi sửng sốt, khuôn mặt nhỏ nhắn từ từ hiện lên một chút đỏ ửng,
thẹn thùng sẵng giọng: “Phi Sắc ca ca cứ thích nói đùa, Tiên Nhi mới không tin
đâu.”
Đường đường một Đại tướng quân, muốn cưới vợ còn phải tự mình trữ bạc
sao? Một nhân vật như hắn cho dù đứng ở chỗ nào, hai bàn tay trắng thì nữ tử
muốn đi theo hắn sợ là cũng chật cứng, thậm chí như nàng cũng tình nguyện
ngã vào, chỉ cần Phi Sắc ca ca đồng ý cưới nàng, nàng nguyện ý dốc hết toàn bộ
Quân gia.
Không khỏi, trái tim nàng đập loạn, nếu nói cho Phi Sắc ca ca biết, chỉ cần
có thể cưới nàng, thì sẽ được một nửa gia sản Quân gia, hắn sẽ nguyện ý hay
không đây?
Nhưng, có thể quá trực tiếp hay không? Huống chi trường hợp hôm nay
không đúng, không bằng, về nhà tìm mẫu thân nói bóng gió với hắn một phen?
Quân Tiên Nhi càng nghĩ càng thấy tốt đẹp, nào biết Quân Phi Sắc lại nói
một câu khiến lòng nàng hung hăng rơi xuống.
“Nàng dâu của ca ca khác với những phụ nhân khác, tham tài ngoan độc, nếu
ca không có bạc, nàng sẽ không sinh hài tử cho ca.” Quân Phi Sắc nói.
“Hả?” Quân Tiên Nhi nghe trợn mắt há mồm, hắn xác định hắn không phải
nói đùa? “Phi Sắc ca ca, huynh cưới vợ lúc nào vậy hả?”
“Chuyện sớm hay muộn.” Quân Phi Sắc nói chắc chắn, khóe mắt không khỏi
liếc về vị cô nương trẻ tuổi trên chủ vị.
Đoán chừng là cảm thấy yến hội quá mức nhàm chán, hiện tại toàn bộ tâm tư
của Thư Dao đều đặt lên cao lương mỹ vị mới bưng lên, hơi lễ phép hỏi qua hai
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người Hoàng thượng Quý phi, sau đó cầm dao nĩa lên, tự nhiên cắt một miếng
thịt dê trong khay, nhét một miếng lại một miếng vào miệng, ăn hết sức say sưa
ngon lành.
Quân Phi Sắc nhìn, không khỏi nhíu chặt chân mày, với phương thức ăn
uống như vậy mà sao lại không thấy nàng ấy nhiều thêm chút thịt nào?
“Chuyện sớm hay muộn?” Quân Tiên Nhi vẫn còn suy tư những lời này, đột
nhiên ánh mắt sáng lên.
A, vậy bây giờ còn chưa có, ôi, trái tim nhỏ bé chợt ngừng đập của nàng lại
bắt đầu nhảy lên: “Phi Sắc ca ca, huynh đừng nghĩ đổi chủ đề, huynh còn chưa
có thưởng đồ vật cho muội đấy. Theo muội thấy...”
Nói xong, ánh mắt Quân Tiên Nhi không khỏi liếc về phối sức bên hông
Quân Phi Sắc.
Không phải dây chuyền ngọc thạch tốt nhất, nhưng lại có bộ dạng búp bê
quái dị, thân thể rất nhỏ, đầu lại rất lớn, mặt mày cũng đặc biệt khoa trương,
giống như đang cười, hơn nữa còn cười rất to, cái miệng kia quả thực toét đến
mang tai, khiến da đầu người khác tê dại.
Nhưng hình như Quân Phi Sắc đặc biệt vừa ý thứ xấu xí này, nàng không chỉ
một lần nhìn thấy cái này trên người hắn.
“Phi Sắc ca ca, nếu không tặng búp bê này cho muội đi.” Nếu là vật bên
người, nói vậy vô cùng trân quý với hắn, vì vậy, Quân Tiên Nhi càng thêm
muốn lấy được.
Nào biết tay của nàng còn chưa đụng đến, đột nhiên bị đâm một cái, cũng
không biết Quân Phi Sắc sử dụng chiêu gì, nàng hoàn toàn không thấy hắn ra
tay, nhưng lại giơ tay lên nhìn, lòng bàn tay đỏ một mảng, như là sưng lên, cực
kỳ đau, giống như kim châm.
“Phi Sắc ca ca, huynh?” Hốc mắt nàng đỏ ửng, uất ức tức giận trừng mắt
nhìn hắn.
Quân Phi Sắc vội vàng kéo tay nàng lại nhìn, hai ngón tay lại điểm mấy
huyệt trong lòng bàn tay của nàng, phòng ngừa độc tố lan tràn.
“Sao lại thế này?” Thấy hắn như vậy, Quân Tiên Nhi đoán được không phải
hắn ra tay, khẽ dễ chịu một chút, nhưng đang êm đẹp, vì sao lòng bàn tay lại bị
thương?
Sau đó Quân Phi Sắc lại lấy ra một bình dược từ trong ngực, vẩy một chút
bột phấn vào lòng bàn tay nàng, thoa đều, trong chốc lát, trong lòng bàn tay
Quân Tiên Nhi đã không còn sưng đỏ, chỉ còn lại một chút cảm giác dinh dính,
nhưng đau đớn cũng không còn, ngược lại cả người lâm vào cảm giác thoải mái
trước nay chưa từng có.
Quân Tiên Nhi càng thêm ngạc nhiên: “Phi Sắc ca ca, vừa rồi xảy ra chuyện
gì? Trong bình của huynh là thứ gì?”
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“Giải dược.” Quân Phi Sắc cất kỹ bình dược, vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh
mắt mỉa mai của Thư Dao quăng tới, môi nàng nhúc nhích, hình như đang cảnh
cáo hắn, giải dược nhiều như vậy, dùng hết thì không còn.
Quân Phi Sắc khẽ nhíu mày, khóe môi cong lên, trả lời Quân Tiên Nhi: “Búp
bê này có độc, không phải ai cũng có thể đụng vào.”
“Hả? Vậy mà huynh lại mang trên người cả ngày, không sợ trúng độc sao?”
Quân Tiên Nhi lo lắng hỏi.
Quân Phi Sắc cười khẽ, đáy mắt hiện lên ánh sáng sung sướng: “Ta có thuốc
giải.”
“À.” Quân Tiên Nhi buồn bực không thôi, búp bê này không dám lấy, nhưng
trừ thứ đó ra, trên người Phi Sắc ca ca hình như không còn gì quý giá nữa rồi.
“Vậy Phi Sắc ca ca chuẩn bị thưởng cho muội cái gì đây?”
“Được, thịt dê trong khay này đủ cho muội, ca chưa động vào một miếng
nào cả.” Quân Phi Sắc lại đẩy thịt dê vàng ươm trên bàn đến trước mặt nàng.
Đôi mắt Quân Tiên Nhi trừng to: “Một bàn thịt dê như vậy thì một mình
muội sao có thể ăn hết chứ?”
Hơn nữa, đây cũng không tính là phần thưởng của hắn, trên bàn mỗi người
đều có mà.
Nhưng nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Quân Phi Sắc, nàng cũng thức thời không
tiếp tục đề tài này nữa, nhưng vẫn như cũ không nỡ đi, chỉ yên lặng ngoan
ngoãn ngồi bên cạnh hắn, sau đó cầm dao nĩa, cắt thịt dê thành từng miếng nhỏ
bỏ vào trong khay, lại đưa tới hiếu kính hắn.
Lại nói, bên này đang ăn vui vẻ, bên kia Úy Tuệ đi theo Tiêu Diễm ra khỏi
Ngự hoa viên, một mạch đi tới cung Quỳnh Hoa, nơi này từng là địa phương hai
người bọn họ gặp mặt lần đầu tiên, mặc dù lần đầu tiên gặp nhau không thoải
mái nhưng về sau đã trở thành hồi ức tốt đẹp nhất của Tiêu Diễm.
Sau khi biết Úy Tuệ yêu Thái tử ca ca tha thiết, hắn đau lòng mất mác rất
nhiều, nên thường thường đến nơi này một mình.
Chỉ là, mặc dù tên cung Quỳnh Hoa dễ nghe, nhưng lại thật sự là một cung
điện bỏ hoang, là nơi Quý phi Quỳnh Hoa từng ở, nhưng sau khi nàng đột ngột
qua đời, nơi này dường như cũng trở thành tình trạng như vậy, về sau nơi này
trở thành nơi những hài tử như bọn hắn luyện tập can đảm.
Lúc này Tiêu Diễm dẫn nàng tới chỗ này, trong lòng vui vẻ, Úy Tuệ thì sao,
nhìn lại cung điện đổ nát này, trong lòng lại phát ra sợ hãi.
Nơi này âm khí dày đặc, cảm giác quỷ dị.

Chương 87
Dọa Người
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uynh dẫn ta đến đây làm gì?” Úy Tuệ kỳ quái theo dõi hắn, đột nhiên

một trận gió lạnh thổi tới, toàn thân nàng run rẩy, nhịn không được ôm chặt hai
tay: “Nơi này âm u quá, chúng ta đi nơi khác đi.”
“Tuệ muội muội, muội sợ à?” Tiêu Diễm cực kỳ kinh ngạc, trước kia Úy Tuệ
không sợ trời không sợ đất, huống chi đây cũng không phải lần đầu tiên nàng
tới nơi này, sao hiện tại lại có bộ dạng này, giống như rất xa lạ vậy.
“Không phải muội vẫn muốn vào trong nhìn thử sao? Hôm nay rảnh rỗi, ta
bồi muội vào trong đó.”
“Vào trong?” Nhìn cửa điện bị cỏ dại và mạng nhện quấn quanh, Úy Tuệ ác
hàn: “Một cung điện bỏ hoang thì có cái gì đẹp để xem, nói không chừng bên
trong còn ẩn giấu vô số oan hồn đấy. Huynh vào đi, cẩn thận oan hồn người ta
bắt được huynh, để huynh giúp nàng giải oan. Đến lúc đó phiền chết huynh
luôn.”
“A.” Tiêu Diễm cười lên: “Tuệ muội muội thật thích đùa. Ban ngày ban mặt
thì sao có oan hồn được chứ? Chẳng lẽ, Tuệ muội muội thật sự sợ hãi?”
Bỗng nhiên, đại nam hài Tiêu Diễm sinh ra tâm tư khác thường.
“Tuệ muội muội, muội đừng sợ, ta sẽ ở bên cạnh bảo vệ muội.”
Nói xong, hắn mất tự nhiên đặt tay lên vai nàng, lấy tư thế bảo vệ đối với
nàng.
Khóe miệng Úy Tuệ giật giật, đập tay hắn: “Ai sợ chứ?”
Quả nhiên, bất kể hiện đại hay cổ đại thì kỹ sảo của nam hài theo đuổi nữ hài
đều như vậy, nam hài ở hiện đại sẽ dẫn nữ hài đi xem phim kinh dị, nữ hài sợ thì
nam hài lại vui vẻ, tên Tiêu Diễm này thì khá hơn, mang nàng tới nhà ma, hừ,
mặc dù nàng có hơi sợ nhưng cũng sẽ không biểu hiện ra trước mặt hắn.
“Không sợ?” Tiêu Diễm nhíu mày, hắn mới không tin đấy, vừa rồi rõ ràng
nàng sợ run.
Úy Tuệ liếc xéo hắn một cái, hừ, dám hù dọa nàng? Vậy thì chờ xem, nàng
đã luyện qua can đảm với Úy Như Tuyết dưới lòng đất, thấy qua các loại biến
thái của lão bà Úy gia, một các phòng trống như vậy thì nàng sợ cái gì? Nàng
không muốn ở lại chẳng qua là cảm thấy nơi này âm trầm đổ nát, không khí
không tốt thôi.
Chỉ là, tiểu tử này dám hù dọa nàng, nàng cũng phải khiến hắn nếm thử lợi
hại, hắc hắc.
“Không sợ.” Úy Tuệ vỗ bộ ngực nhỏ, có vẻ như thật sự bị hắn kích thích:
“Đi, chúng ta cùng đi vào, ai sợ ai chứ.”
Tiểu đắc ý trong bụng Tiêu Diễm bị nghẹn lại, vội vàng đi bên cạnh nàng,
vẫn lấy tư thế bảo vệ, thay nàng dọn dẹp cỏ dại bụi gai xung quanh: “Tuệ muội
www.vuilen.com

374

Tác Giả: Thất Trọng Sa Y

ĐỆ NHẤT NỮ PHỤ, VƯƠNG GIA ĐỨNG SANG MỘT BÊN

muội, coi chừng, trong bụi cỏ là nơi ẩn nấp tốt nhất của các loại rắn côn trùng,
nhưng muội đừng sợ, có ta ở đây chúng nó sẽ không dám đến gần muội.”
“A, thì ra huynh còn có tác dụng trừ tà xua trùng?” Úy Tuệ cười ha hả.
Tiêu Diễm lúng túng, chỉ là có thể trừ tà xua trùng thay Tuệ muội muội, hắn
cũng vui lòng.
Đột nhiên, Úy Tuệ “a” một tiếng, Tiêu Diễm sửng sốt, chỉ cảm thấy cổ đau
nhói, hắn đưa tay sờ cũng không sờ thấy gì.
Úy Tuệ lại sợ hãi kéo hắn chạy vào trong viện, kéo cổ áo của hắn, khẩn
trương hỏi: “Cắn chỗ nào rồi? Có phải rất đau hay không?”
“Cái gì cắn?” Tiêu Diễm thấy bộ dáng khẩn trương của nàng cũng hoảng sợ,
vừa rồi chỗ cổ xác thực đau đớn giống như kim châm, nhưng rất nhanh đã hết
đau rồi.
“Kiến máu đấy.” Ngón tay Úy Tuệ khẽ nhấn một cái vào cổ hắn, toàn thân
Tiêu Diễm run lên, còn chưa kịp phản ứng đã bị nàng đẩy đi: “Nhanh, nhanh đi
Thái Y Viện tìm thái y giải độc cho huynh, nếu không, huynh sẽ thê thảm đấy.
Huynh có biết kiến máu này lợi hại thế nào không? Bị nó cắn nhẹ một cái, nhẹ
thì toàn thân tê liệt, nặng thì bỏ mạng đấy.”
“Hả?” Tiêu Diễm bị nàng nói sửng sốt, vừa rồi hắn bị máu kiến mà nàng nói
cắn sao?
“Còn hả cái gì mà hả? Huynh không muốn sống nữa à? Mau lên.” Úy Tuệ
đẩy hắn đi, vừa không quên hù dọa: “Ta cho huynh biết, độc của kiến máu này
bắt buộc phải được giải trừ trong vòng nửa canh giờ, nếu không, mặc dù sẽ
không tê liệt cũng sẽ bán thân bất toại (liệt nửa người), đặc biệt ảnh hưởng tới
chức năng kia đấy. Huynh còn không đi mau, chẳng lẽ tương lai huynh không
muốn cưới vợ nữa hả?”
Tiêu Diễm kinh ngạc: “Tuệ muội muội, sao muội biết những thứ này?”
“Còn dài dòng nữa thì về sau huynh sẽ trở thành thái giám rồi.” Úy Tuệ đá
vào trên eo hắn.
Tiêu Diễm cũng bất chấp đau đớn, mặc kệ việc này có phải thật hay không,
cẩn thận vẫn hơn, hay là đến Thái Y Viện nhìn một chút, vừa rồi trên cổ xác
thực giống như là bị con kiến cắn một cái, đáng chết.
“Tuệ muội muội, muội trở về Ngự hoa viên trước...”
“Huynh đi nhanh lên, tự ta có thể chăm sóc mình.” Úy Tuệ lo lắng thúc giục.
Tiêu Diễm nghiêm túc, cũng không dài dòng, vội vàng thi triển khinh công
phi thân đi.
“Nhanh lên, nếu trì hoãn thì về sau huynh có thể không làm được nam nhân
nữa đấy.” Úy Tuệ vẫn còn không quên nhón chân, duỗi cô kêu về phía bóng
dáng đã đi xa kia.
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Đợi bóng dáng kia hoàn toàn biến mất ở trước mắt, lúc này nàng mới hé
miệng vui sướng cười ra tiếng.
Hắc, thấy ngu chưa? Hừ, dám hù dọa nàng, để cho hắn làm thái giám vài
ngày.
Sau khi thực hiện được trò đùa dai, Úy Tuệ quay đầu nhìn cung điện tan
hoang kia, lại run rẩy.
Hắc, từ xưa tới nay, loại địa phương trong hoàng cung này có âm khí quá
nặng, oan hồn cũng quá nhiều, ở lâu một khắc, trong lòng cũng không được tự
nhiên, vẫn nên tranh thủ rời khỏi là tốt nhất.
Chỉ là, Úy Tuệ chạy chậm vài bước, đột nhiên không biết thứ gì, két một
tiếng, lượn vòng trên đỉnh đầu nàng, móng vuốt sắc bén cào vào đầu nàng, dọa
nàng ngồi xổm xuống đất, mặc dù da đầu không bị cào nát, nhưng toàn bộ tóc
đều rối loạn.
Nhưng thứ kia vẫn không bỏ qua, bay vòng trở lại, một đôi móng bén nhọn
vồ tới Úy Tuệ.
“Không phải chứ.” Úy Tuệ kêu rên một tiếng, vừa lăn vừa bò trốn.
Nhưng thứ biết bay kia mang theo khí lưu mạnh mẽ bổ nhào về phía nàng,
để cho nàng vừa mới đứng lên, cả người lại bị bổ nhào về phía trước.
Chỉ là, lần này lại không có ngã xuống mà là va vào trong ngực của một
người nam nhân.
Tại sao nói là trong ngực của nam nhân? Bởi vì lồng ngực này rất quen
thuộc, hương vị của nam nhân này nàng cũng rất quen thuộc.
“Ca.” Úy Tuệ ôm eo nam nhân, gần như muốn khóc.
Úy Vân Kiệt một tay ôm nàng, tay kia tung chưởng phong sắc bén, hung ác
đánh về phía con thú ăn mòn (chả biết con gì) đang vòng trở lại kia.
Một tiếng va chạm, con thú kia kêu thảm một tiếng, hóa thành vô số mảnh
vụn, rơi xuống dưới chân Úy Tuệ.
“A.” Máu của mảnh vụn còn văng tới trên chân Úy Tuệ, nàng sợ nhảy dựng
lên, trực tiếp leo lên người Úy Vân Kiệt, hai tay hai chân ôm chặt người hắn.
Khuôn mặt tuấn tú của Úy Vân Kiệt trầm xuống, đưa tay muốn kéo nàng ra.
“Không cần.” Úy Tuệ càng ôm chặt hơn, gần như muốn dính vào trên người
hắn.
“Xuống.” Úy Vân Kiệt nhíu chặt mày, đối với tư thế như bạch tuộc của
nàng, mi tâm (giữa hai đầu lông mày) nhảy thình thịch.
Khuôn mặt khổ sở của Úy Tuệ liếc nhìn trên đất, lại vội vàng ngẩng đầu lên,
bộ dạng tội nghiệp: “Trên đất đều là thi thể.”
“Nó đã chết.” Úy Vân Kiệt tức giận nhìn nàng, nhát gan như vậy mà vừa rồi
còn hù dọa người khác? Tại sao lại không hù chết chính mình chứ?
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Úy Tuệ lấy lòng nhìn hắn: “Ca, nơi này dày đặt quỷ khí, mùi khó ngửi,
chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện nhé?”
“Xuống.” Úy Vân Kiệt nói lại, đưa tay ôm eo nàng, đột nhiên kéo nàng từ
trên người xuống.
Nhưng hai chân nàng vừa mới chạm đất, Úy Tuệ lại hét ầm lên, lại nhảy vào
trong ngực hắn.
Đầu Úy Vân Kiệt đầy hắc tuyến.
“Không phải, ta sợ máu làm dơ giầy, ca, huynh làm chuyện tốt thì làm đến
cùng đi.” Úy Tuệ ôm hắn, làm nũng lấy lòng.
Úy Vân Kiệt liếc nàng: “Vậy ta nên ném muội cho chúng nó làm thức ăn,
chúng nó đói bụng rất lâu rồi.”
“Cái gì?” Úy Tuệ sửng sốt, chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu nổi lên gió lạnh, vừa
ngẩng đầu, hơn mười thú ăn mòn đang hợp lại, lao thẳng tới hai người bọn họ.
“Biến thái, chạy mau.”
Nàng hô to một tiếng, bản năng rút đầu vào trong ngực của hắn.
“Muội kêu cái gì?” Úy Vân Kiệt lại nhấc cổ áo nàng lên, mắt thấy móng
vuốt sắc nhọn kia sắp hạ xuống, Úy Tuệ nhắm mắt lại, hô to: “Anh hùng, chạy
mau.”
“Anh hùng?” Úy Vân Kiệt buồn cười, lúc móng sắc của thú ăn mòn muốn hạ
xuống thì đột nhiên ôm Úy Tuệ phi thân lên, mang theo nàng rơi vào trên nóc
nhà cung điện bỏ hoang.
Úy Tuệ cảm giác bay bổng, vừa mở mắt, chân mềm nhũn, thiếu chút nữa rơi
xuống từ trên nóc nhà, lại vội vàng ôm chặt hắn.
“Ca, huynh muốn làm gì?” Vẻ mặt nàng đưa đám nhìn hắn, chạy thì chạy đi,
chạy lên nóc nhà để làm gì chứ? Nàng sợ độ cao có được hay không hả?
“A, ngắm cảnh.” Úy Vân Kiệt trả lời cực kỳ lạnh nhạt.
Khuôn mặt Úy Tuệ giật giật: “Nơi này có phong cảnh gì đẹp chứ, chúng ta
trở về thôi.”
“Sao lại không đẹp?” Úy Vân Kiệt cúi đầu xuống nhìn nàng.
Úy Tuệ sửng sốt, nháy mắt, vẻ mặt vô tội, sau đó ngón tay tùy ý chỉ chỉ:
“Huynh xem, nơi này rách nát, còn có quái điểu, trừ bỏ dọa người ra thì còn cái
gì đẹp để xem chứ?”
“Thật sao?” Úy Vân Kiệt hừ nhẹ một tiếng, đang lúc Úy Tuệ vội vàng gật
đầu thì hắn chợt cúi đầu xuống để sát vào mặt nàng, vẻ mặt gần như hung ác:
“Vậy mà muội vẫn theo Lục vương gia đến đây? Vừa rồi không phải muội và
hắn chơi rất vui vẻ sao?”
“Hả?” Trái tim nhỏ bé của Úy Tuệ co rụt lại, bị ánh mắt nghiêm nghị còn có
giọng nói lạnh buốt của hắn hù dọa.
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“A, ca, không phải huynh vẫn đi theo ta chứ?”
Ánh mắt Úy Vân Kiệt lạnh lẽo, xoay người muốn đi, dọa Úy Tuệ vội vàng
túm chặt hắn, có lẽ bước chân quýnh lên, khiến mấy miếng ngói xanh rơi xuống
bể nát.
“Híc.” Tinh thần nàng nhoáng lên, không khỏi càng túm chặt vạt áo trước
ngực Úy Vân Kiệt: “Ca, ta sai rồi, không phải là huynh cố ý theo ta. Dẫn ta đi
đi, nơi này quá dọa người, ta sợ độ cao. Ưm, nôn...”
Nhìn xuống một cái, Úy Tuệ choáng váng, dứt khoát, thân thể mềm nhũn, cả
người dựa vào trong ngực hắn.
Hừ, cũng không tin nàng đã hôn mê mà hắn có thể vứt nàng xuống mặc kệ
nàng?
Nhìn lông mi dài khẽ rung động, khóe môi Úy Vân Kiệt khẽ nhếch: “Thật
phiền phức, nhưng ta cũng sẽ không ôm muội, nếu muốn ta mang muội đi vậy
thì tự mình leo lên.”
Úy Tuệ vừa định làm theo lời hắn nói, nhưng nghĩ lại mình vừa mở mắt thì
không phải lộ tẩy sao, vội vàng nhắm chặt mắt lại.
“Ta đếm ba tiếng, muội còn không tỉnh thì ta sẽ đi trước.” Úy Vân Kiệt thấp
giọng đếm: “Một.”
“Hai.” Úy Tuệ nổi giận thay hắn đếm, ngược lại đưa tay ôm chặt hắn: “Như
vậy được chưa?”
“Chân đâu?” Úy Vân Kiệt cúi đầu nhìn nàng.
Úy Tuệ sửng sốt, chợt nhảy lên, hai chân quấn trên eo hắn.
“Dạ, như vậy?”
“Ôm chặt.” Một tay Úy Vân Kiệt nâng mông nàng, cả người phi thân ra
ngoài.
Mông Úy Tuệ bị móng vuốt đặt lên khiến cho toàn thân cứng đờ, vừa muốn
nhé tránh, không ngờ hắn lại bay ra ngoài, dọa nàng chỉ lo ôm chặt hắn, chỉ cần
không té xuống, cái khác thì hơi đâu lo lắng.
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