Tác Giả: Thất Trọng Sa Y

ĐỆ NHẤT NỮ PHỤ, VƯƠNG GIA ĐỨNG SANG MỘT BÊN

Phần 32
Chương 94
Trốn Đi

B

an đêm, Úy Tuệ sẽ nghỉ ngơi ở chỗ Tiêu Minh Ca, hai mẹ con trò chuyện

không ít, chủ yếu đều là Tiêu Minh Ca nói, Úy Tuệ nghe.
Nội dung nói chuyện đều là đủ loại tha thiết hi vọng và dặn dò của mẫu thân
với nữ nhi, khiến cho Úy Tuệ cho rằng, ngày mai nàng sẽ phải xuất giá vậy.
Nhưng dường như việc hôn sự này đã được Tiêu Minh Ca và Úy Vân Kiệt
quyết định, hoàn toàn không có chỗ cho nàng phản bác.
Vì vậy, dày vò cả đêm, rốt cuộc Úy Tuệ cũng làm một quyết định hết sức cổ
xưa, đào hôn.
Giấu một ít ngân lượng và đồ trang sức từ chỗ của mẫu thân, đơn giản gói
vào một túi nhỏ, Úy Tuệ chuồn êm ra khỏi Úy phủ, trước khi đi chỉ để lại một
phong thư, nội dung trong thư rất đơn giản: Trước khi lập gia đình, muốn đi dạo
khắp nơi, ngắm nhìn sự tươi đẹp của thế gian, đừng nhớ.
Trưa ngày hôm sau Tiêu Minh Ca mới phát hiện lá thư dưới gối, vừa nhìn
nội dung thì tức gần chết, ngắm nhìn sự tươi đẹp của thế gian? Chẳng lẽ nàng
không đẹp hả? Kiệt Nhi không đẹp hả? Nha đầu chết tiệt này còn dám quẳng
gánh rời đi rồi hả? Nàng giao phó thế nào với Kiệt Nhi đây? Khó khăn lắm
người ta mới để xuống thành kiến mà cưới nàng, nha đầu không biết hưởng
phúc.
Nhưng khiến cho Tiêu Minh Ca ngoài ý muốn là khi nàng hết sức áy náy nói
cho Úy Vân Kiệt nghe tin tức Úy Tuệ rời nhà trốn đi thì biểu hiện của hắn hết
sức bình tĩnh, ngược lại còn khuyên nàng bảo trọng thân thể, không cần lo lắng
nữ nhi.
Sao Tiêu Minh Ca lại không lo lắng chứ? Tuy nữ nhi đã lớn như vậy nhưng
từ nhỏ đã được người nâng niu trong lòng bàn tay mà lớn lên, lúc này ra bên
ngoài, lỡ như bị người khi dễ thì làm sao bây giờ? Tính tình của nàng lại chưa
bao giờ biết chịu thiệt.
Nàng lo lắng muốn khóc.
Nhưng Úy Vân Kiệt đồng ý nàng, trong vòng ba tháng sẽ mang Úy Tuệ bình
an trở về.
Nhìn hắn tràn đầy tự tin, ngược lại Tiêu Minh Ca cho rằng hắn nhất định có
thể làm được, chỉ là sao không nhanh chóng mà phải đợi đến ba tháng?
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Hỏi ra, Úy Vân Kiệt ở trước mặt nàng chỉ nói: “Nàng muốn đi dạo thì để cho
nàng đi dạo, xoay tròn đủ rồi thì tự nhiên sẽ trở về, nếu không nàng cứ kìm nén
phần tâm này, sớm muộn gì cũng sẽ đi nữa.”
Lời này ngược lại không sai, Tiêu Minh Ca gật đầu: “Nhưng Tuệ Nhi là một
nữ hài tử mà ở bên ngoài, cuối cùng ta cũng không yên lòng.”
“Cũng nên ăn một chút đau khổ.” Úy Vân Kiệt nhướng mày, nếu không nha
đầu kia vĩnh viễn không biết tốt xấu, chỉ là hắn lại an ủi mẫu thân: “Ta sẽ không
để cho nàng có chuyện.”
Lời này vừa nói ra, Tiêu Minh Ca có chỗ hiểu rõ, được rồi, hắn có thể im
lặng không một tiếng động mang nữ nhi xuất phủ nửa tháng, để cho nàng cách
xa Úy phủ tăm tối này một thời gian, có năng lực âm thầm ra tay, bảo toàn tính
mạng vô tội của một đám người trên dưới Úy gia, đột nhiên Tiêu Minh Ca rất
có lòng tin với hắn.
Nàng nghĩ, đối với việc Tuệ Nhi trốn đi, hắn sẽ có tính toán.
Thôi, nữ tế đã nói như vậy rồi thì người làm mẹ như nàng nên buông tay thì
buông tay thôi, trước mắt nàng vẫn còn một tiểu nhi tử càng cần sự che chở và
quan tâm của nàng, nhớ đến mấy ngày liên tiếp Úy Vân Nhạc thân cận với
nàng, đáy mắt Tiêu Minh Ca lộ ra vẻ dịu dàng.
“Thôi, Kiệt Nhi, vi nương giao Tuệ Nhi cho con. Con nhất định phải đối xử
tử tế với nàng.”
“Ừ.” Úy Vân Kiệt gật đầu, nghĩ tới bộ dạng không tim không phổi khi rời
nhà của nha đầu kia, trong đầu đã có chút tính toán.
Lại nói, sau khi Úy Tuệ rời nhà, một mình đi trên phố xá náo nhiệt, trong
đầu vừa căng thẳng vừa hưng phấn, được rồi, nhiều năm làm gái ngoan như vậy,
đây là lần đầu tiên nàng làm ra loại chuyện này, không thể ngờ được cảm giác
lại kích thích như vậy.
Hứng thú chạy vào trong hiệu may, thay đổi một thân nam trang, cũng mua
thêm mấy bộ y phục, sau đó mua chút lương khô, lại mướn thêm chiếc xe ngựa,
Úy Tuệ tính toán trước khi thành hôn sẽ đi dạo khắp thế giới, cũng không định
đi nơi nào, dù sao ra khỏi kinh thành, để cho xe ngựa tự chạy, vừa nhìn vừa dạo
chơi, đi một chút ngừng một chút, đập vào mắt đều là phong cảnh.
Chỉ là, thời đại này không có Internet, không có điện thoại di động, càng
không có Weibo, nàng vui vẻ cũng không thể chia sẻ với ai, đây cũng là rất
đáng tiếc.
Nhưng suy nghĩ lại, nếu có những thứ đó thì sao nàng có thể trốn đi chứ? Sợ
là chưa kịp ra cửa thành đã bị Úy Vân Kiệt tóm lại rồi.
Nghĩ tới, nàng lại an tâm, trời đất bao la, cho dù yêu nghiệt kia có muốn bắt
nàng cũng không dễ nha.
Nhưng hiện thực vĩnh viễn tàn khốc hơn so với lý tưởng.
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Mới ra khỏi Kinh thành, lúc chạng vạng tối, Úy Tuệ dự định dừng chân tại
một trấn nhỏ yên tĩnh, nàng tìm một khách điếm nhìn qua khá sạch sẽ an toàn ở
trọ, nhưng vừa tỉnh ngủ đã phát hiện cái túi trong chăn không còn nữa, đó là
toàn bộ gia sản của nàng, là tiền vốn để nàng tiêu dao sơn thủy đấy.
Nàng vội vàng lật tung khắp phòng, nhưng vẫn không có, cái gì cũng không
có, huống chi nàng vốn sợ trộm, cho nên rất lưu ý, để cái túi vào trong chăn
cùng ngủ với mình.
Cho nên, lại lật tung cái giường này từ trong ra ngoài, ngay cả đệm chăn gối
đầu đều hủy đi, nhưng vẫn không có.
Nàng giật mình, bi thương phát hiện, nàng bị mất đồ rồi.
Nàng chạy đi tìm chưởng quỹ, nói trong phòng có trộm đến, toàn bộ gia sản
của nàng đã mất.
Nhưng người chưởng quầy chẳng những không tin, còn nghi ngờ nhìn nàng,
chỉ coi nàng ăn không ngủ không chiếm tiện nghi của khách điếm.
Cuối cùng, chưởng quỹ trở về phòng với nàng, xem xét một phen, thấy
phòng ngủ bị nàng làm thành một mảnh bừa bộn, lúc này tức giận dựng râu, nói
muốn đưa nàng đi gặp quan.
Úy Tuệ bực muốn chết, rõ ràng nàng bị mất đồ trong khách điếm, hiện tại
ngược lại là nàng sai, nàng còn phải bồi thường tổn thất trong phòng?
Được rồi, gặp quan.
Nhưng nào biết chưởng quỹ không đồng ý, càng muốn nàng ở trong khách
điếm rửa chén lau nhà trừ nợ, nếu không không cho phép nàng rời đi.
Nhìn vẻ mặt gian trá của chưởng quỹ, cộng thêm nơi này lạ nước lạ cái, Úy
Tuệ buồn bực, cuối cùng dưới sự khi dễ ép buộc của người ta, vẫn lau nhà cho
người ta mười ngày, rửa chén mười ngày, sau đó nhận hai cái bánh bao rồi bị
đuổi đi.
Cầm hai cái bánh bao, ở nơi thành trấn xa lạ này, Úy Tuệ khóc không ra
nước mắt mà.
Quả nhiên, bỏ nhà ra đi cái gì đó đều sẽ không có kết quả tốt.
Ăn xong hai cái bánh bao, Úy Tuệ vẫn chưa nghĩ được biện pháp tốt.
Nếu cứ ỉu xìu như vậy trở về nhà, nhất định sẽ bị người cười chết, sau này
cũng đừng nghĩ đến ra ngoài nữa, nàng thật không cam lòng.
Nhưng nếu không về nhà, đừng nói ăn cơm, ngay cả buổi tối ngủ ở chỗ nào
cũng không biết nữa.
Không khỏi, nàng lại cảm thấy lão chưởng quỹ của khách điếm này có chút
gian trá, nhưng ở khách điếm này thì ăn ở không còn là vấn đề.
Bất đắc dĩ, Úy Tuệ lại mặt dày mày dạn vào lại khách điếm, nói tới nói lui
thuyết phục chưởng quỹ giữ nàng lại làm việc, bao ăn ở, mỗi tháng hai bạc.
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Nghĩ tới tiền công đáng thương, đầu óc Úy Tuệ muốn rút gân, nhưng có còn
hơn không.
Cứ như vậy, Úy Tuệ trăm phương ngàn kế rời khỏi nhà, mới chỉ trải qua
được một ngày trong tưởng tượng đã phải bắt đầu công việc sinh nhai, mỗi ngày
trời vừa sáng phải rời giường lau bàn quét nhà, ăn chút điểm tâm rồi bắt đầu dọn
dẹp phòng ngủ, có khi còn phải tới phòng bếp giúp đỡ nhặt rau, thỉnh thoảng khi
đầu bếp ca ca bận tối mắt, nàng còn phải giúp việc.
Thấm thoát thời gian qua nhanh, Úy Tuệ cũng đã lăn lộn được một thời gian,
đương nhiên một người hầu bàn xinh đẹp như vậy thì đến chỗ nào cũng chọc
người hiếm lạ.
Nhưng khiến cho Úy Tuệ ngạc nhiên là nàng đã sống ở khách điếm được
một tháng, khi chưởng quỹ phát tiền công cho nàng, nàng cũng không dám tin
vào hai mắt mình.
Chỉ là, hai bạc thì có thể làm được gì? Ừ, đủ để nàng thuê xe hồi kinh.
Đúng rồi, ra cửa một tháng, cũng nên về nhà rồi.
Vì vậy, mướn chiếc xe ngựa, Úy Tuệ lại bước chân trên con đường về nhà,
nhưng vừa đi được một nửa, nàng lại đổi chủ ý.
Nàng có thể vừa đi du lịch vừa làm công không nhỉ?
Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu thì nàng đã cảm thấy rất tuyệt vời.
Người trẻ tuổi nha, nên làm chút chuyện mà người trẻ tuổi nên làm, nàng gần
như có thể tưởng tượng, nếu tương lai thật sự phải gả cho yêu nghiệt kia, đừng
nói làm chút chuyện khác người, chỉ sợ ra cửa cũng phải bị hắn quản lý.
Không bằng, thừa dịp hiện tại phóng túng một chút.
Khi xe ngựa thay đổi phương hướng thì trước cửa của một quán trà giản dị,
con ngươi thâm sâu của Úy Vân Kiệt lại run sợ, không ngờ một tháng qua nàng
trôi qua thật an nhàn, khi làm nha đầu chạy vặt cũng có thể vui vẻ như vậy, thật
đúng là coi thường nàng.
Đưa tay gọi người hầu, ghé vào lỗ tai hắn phân phó vài câu, người hầu kia
vội vàng đi làm.
Mà trên xe ngựa, lúc đang tự hỏi mục đích kế tiếp sẽ đi đâu thì đột nhiên xe
ngựa bị đụng vào, không biết đụng phải cái gì mà lại ngừng lại.
Úy Tuệ hoảng hốt, nghe âm thanh nhộn nhịp bên ngoài, hình như xe ngựa
đụng phải người.
Dựa vào?
Úy Tuệ vội vàng xuống xe, lại thấy trên đất có một lão nhân năm mươi tuổi,
miệng không ngừng kêu đau, mà vừa lúc có một lão đại phu đang uống trà, vì
thế đi qua giúp hắn xem, nói là gãy chân.
Lần này, đám người nổ tung.
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Vẻ mặt phu xe càng thêm đau khổ nói mình đánh xe thật tốt, cũng không biết
vì sao lão nhân này lại đột nhiên đụng vào.
Hắn vừa nói xong, lập tức dẫn tới sự căm giận của đám người, ồn ào chỉ
trích hắn đụng người còn không muốn phụ trách, sau đó ngay cả Úy Tuệ cũng
bị chỉ trích chung.
Úy Tuệ rất muốn nói nàng chỉ ngồi xe, nàng là vô tội.
Nhưng phu xe cũng là lão nhân lớn tuổi, khóc nói trong nhà trên có mẹ già
tám mươi tuổi, dưới có tôn nhi ba tuổi, trong nhà chỉ có một mình hắn có thể
làm việc, nhi tử nhi tức đã mất sớm, hắn cũng không có tiền, vốn trông cậy vào
chuyến đi này của Úy Tuệ, kiếm chút bạc mua thuốc cho mẹ già, lần này chẳng
những không có bạc mà lại còn gặp chuyện nữa.
Mọi người nghe xong, rối rít cảm thán.
Cũng không ai nguyện ý chìa tay giúp đỡ, cũng có người nhìn về phía Úy
Tuệ.
Úy Tuệ cũng rất thông cảm cho hai người này, vì thế đưa toàn bộ tiền trong
túi mới lãnh cho lão nhân gãy chân: “Lão bá, ta chỉ có nhiêu đây thôi.”
Nàng đã tận lực, những thứ khác nàng cũng không giúp được.
Cũng may, có người ra mặt, ngược lại hai lão nhân giản hòa với nhau.
Úy Tuệ thở phào nhẹ nhõm nhưng nàng lại buồn rầu vì chuyện mưu sinh rồi.
Cũng may, trời không tuyệt đường người, trước cửa quán trà có dán một tờ
cáo thị, một gia đình giàu có nào đó tuyển đầu bếp, nghe nói là chuyên môn nấu
cơm cho các tiểu thư trong phủ, tiền công tương đối phong phú, trừ bỏ ăn ở,
may mặc ra thì mỗi tháng còn có thể nhận năm mươi lượng tiền công.
Năm mươi lượng đấy, theo đầu bếp ca ca nói, ở quê hắn chỉ cần hai mươi
lượng có thể mua một cô nương như hoa như ngọc về làm ấm chăn, một tháng
tiền công của nàng cũng có thể mua được năm người nha.
Cô nương thì nàng không cần, nhưng nếu là mỹ nam thì, một tháng có thể
mua năm người, cũng không tệ.
Nàng nghĩ tới, làm trên một hai tháng, góp đủ một trăm lượng bạc, ít nhất
cũng có thể để nàng du ngoạn nửa năm rồi.
Lập tức xé cáo thị, đi theo người môi giới, nhưng ai biết đêm hôm đó đã xảy
ra chuyện.
Úy Tuệ có đánh vỡ đầu cũng không ngờ, để cho nàng hầu hạ không phải là
tiểu thư sao? Vì sao biến thành nam nhân? Mà còn lại là yêu nghiệt ca ca mà
nàng muốn rời xa nhất?
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y Tuệ có bị đánh vỡ đầu cũng không ngờ, để cho nàng hầu hạ không

phải là tiểu thư sao? Vì sao lại biến thành nam nhân? Mà còn là yêu nghiệt ca ca
mà nàng muốn rời xa nhất?
Chuyện xảy ra là như vầy, đến nhà cố chủ là đã tới giờ cơm tối, trong phòng
bếp bận thành một đoàn, dường như bởi vì bữa cơm tối nay khiến cho chủ tử
của bọn họ rất không hài lòng, bỏ toàn bộ bắt làm lại, để cho người trên dưới
phòng bếp vô cùng lo lắng.
Không phải không biết nấu ăn, mà là thật sự không hiểu khẩu vị của vị chủ
tử này nữa, cùng một món ăn, cùng một đầu bếp, cùng một vật liệu, cùng một
cách làm, cùng một khẩu vị, nhưng hôm qua còn nói mùi vị rất tốt, còn thưởng
bạc cho bọn họ, hôm nay lại nói khó ăn, dẹp hết làm lại không tính, nếu như làm
lại không tốt thì sẽ phải trừ tiền tiêu vặt hàng tháng của bọn họ, này cũng thôi
đi, mấu chốt là những người này đều cảm thấy mặc dù vị chủ tử này hơi hà khắc
nhưng lại rất hào phóng, tiền tiêu vặt hàng tháng cộng thêm tiền tưởng, làm đủ
một tháng bằng làm một năm ở chỗ khác, hơn nữa trạch viện của vị gia này
không phải ở đây, số lần trở về cũng ít, vì thế lúc hắn không trở về, tương
đương với việc bọn họ lấy không tiền công, chuyện tốt như vậy thì đi đâu mà
tìm chứ?
Kết quả là, đêm nay chủ tử buồn bực, những người này từ trên xuống dưới
đập vỡ đầu muốn nghĩ ra biện pháp làm ra thức ăn mỹ vị vừa miệng.
Nhưng không ai ngờ tới là, bọn họ bận rộn đến một nửa, đột nhiên quản sự
dẫn theo một tiểu tử choai choai vào, lại để cho hắn tự mình nấu nướng.
Mọi người ồn ào tức giận, đều tránh sang một bên, mang theo vẻ mặt xem
kịch vui và khinh thường nhìn chằm chằm Úy Tuệ.
Úy Tuệ cũng không sợ, đến đây chính là muốn nấu cơm cho người ta, hiện
tại lộ bản lĩnh cũng không sai.
Kết quả là, vật liệu tiện lợi, nàng nấu hai món ăn gia đình nhanh nhất mà
cũng hơi sở trường của nàng.
Một là đậu hũ Ma Bà, một là thịt băm hương cá.
Tại sao lại xác định hai món này? Chủ yếu là nàng cho rằng những loại gia
đình giàu có này tất nhiên coi trọng việc ăn uống, sợ là đã ăn chán mấy món sơn
trân hải vị, nhìn một bàn dài mấy món ăn được dọn xuống thì biết.
Cho nên, món ăn gia đình bình dân càng hợp khẩu vị của bọn họ hơn, cũng
như trong nhà mẫu thân, Nhạc Nhi, yêu nghiệt ca ca, sát thủ tỷ tỷ cũng thích
mấy món ăn gia đình nàng nấu.
Còn một nguyên nhân khác chính là quản sự nói chủ tử thích ăn cay.
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Nhắc tới cay, nàng nghĩ ngay đến yêu nghiệt ca ca của nàng, cũng là người
không cay không vui, hơn nữa hắn còn thích nhất hai món này của nàng, vì thế
ma xui quỷ khiến lại đi làm.
Sau khi làm xong, để trong hộp đựng thức ăn, quản sự vội vã phân phó
người mang đi.
Úy Tuệ biết thời gian khảo hạch của nàng đã tới, cũng không biết chủ tử ở
chỗ này có phải giống như trong suy nghĩ của nàng hay không.
Khoảng một khắc đồng hồ, quản sự trở lại, vẻ mặt vui mừng: “Tiểu Úy tử,
ngươi may mắn, đối với hai món ăn ngươi làm chủ tử khen không dứt miệng,
muốn gặp ngươi ngay lập tức, nhanh đi theo ta, hiện tại chủ tử vui vẻ, nói không
chừng sẽ có trọng thưởng đấy.”
Hai từ trọng thưởng lập tức kích thích đám người trong phòng bếp đến đỏ
mắt, khuôn mặt Úy Tuệ cũng vui vẻ giống như đóa hoa đi theo phía sau quản
sự, trong lòng tính toán vị chủ tử ra tay hào phóng này sẽ thưởng cái gì? Vàng
bạc hay châu báu? Hay là ngọc cổ, hắc hắc, bất kể cái gì, tóm lại cho không đều
là tốt.
Một đường kích động, cũng không cố thưởng thức cảnh vật nơi này, mãi đến
khi vào trong phòng vị chủ tử thần bí thì Úy Tuệ mới đánh giá bốn phía, một
loại cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra.
“Đừng nhìn lung tung.” Quản sự đột nhiên đụng nàng một cái, thấp giọng
dặn dò.
“A.” Rụt cổ lại, Úy Tuệ vội vàng cúi đầu xuống, từ trước đến giờ mấy gia
đình giàu có đều có nhiều quy củ, nàng hiểu được.
Quản sự thấy nàng như thế, gật gật đầu, nhưng vẫn lo lắng nhắc nhở: “Nhớ,
lát nữa thấy chủ tử, không cho phép ngẩng đầu nhìn lung tung. Chủ tử nói cái gì
thì là cái đấy, ngươi chỉ cần đồng ý cũng đừng nói lung tung, nghe rõ chưa?”
“Nghe rõ.” Úy Tuệ lẩm bẩm nói, nàng cũng không muốn nhìn cũng không
muốn nói lung tung, dù sao lĩnh thưởng mới là chính đáng.
Nàng chờ trong tiền thính, quản sự vào hồi bẩm trước, cuối cùng đi ra gọi
nàng đi vào.
Chỉ là, Úy Tuệ bước tới hai bước lại quay đầu nhìn quản sự sắp ra khỏi cửa:
“Người không vào sao?”
“Chủ tử phân phó, để cho một mình ngươi đi vào.” Quản sự đứng ở cửa, nhỏ
giọng nói: “Đi đi, tâm tình của chủ tử không tệ, sẽ không làm khó ngươi. Ta để
cho Tiểu Tam Tử đợi bên ngoài, chút nữa ngươi đi ra kêu hắn giúp ngươi sắp
xếp.”
“A, được rồi.” Úy Tuệ cũng không nghi ngờ, nghĩ thầm lĩnh thưởng là có thể
ra ngoài.
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Nào biết sau khi đi vào, nàng nghe lời quản sự cúi đầu không chủ động nói
chuyện.
Nhưng thật là kỳ quái, vị chủ tử này lại là một hũ nút, từ lúc nàng đi vào hắn
vẫn không mở miệng, Úy Tuệ chờ đến cổ cũng mỏi, lại cảm thấy có một ánh
mắt vẫn dán chặt vào mình, lại ngàn chờ vạn đợi cũng không có ai nói chuyện,
điều này khiến cho nàng cực kỳ không tự nhiên, như có gai sau lưng.
Cuối cùng thật sự chịu không nổi nữa, đành phải mở miệng trước: “Đại lão
gia, thức ăn có hợp khẩu vị của người không?”
Đây cũng xem như biến tướng của nhắc nhở, hợp khẩu vị mà nói thì mau
chóng ban thưởng, nàng nhận thưởng thì sau này sẽ càng thêm cố gắng làm
việc.
Nhưng vừa nghe xưng hô ‘Đại lão gia’ này, dung nhan tuấn mỹ của Úy Vân
Kiệt vặn vẹo, nhẹ nhàng thả ly rượu xuống, vẻ mặt miễn cưỡng nói: “Tạm được,
chỉ là hương vị này, gia thật cảm thấy có vài phần quen thuộc. Giống như là đã
ăn qua ở chỗ nào rồi.”
Cả người Úy Tuệ chợt căng thẳng, khi hắn vừa mở miệng nói từ đầu tiên thì
nàng đã sợ ngây người rồi.
Được rồi, không phải là ảo giác, giọng nói này, dù có hóa thành tro nàng
cũng sẽ nghe ra.
Yêu nghiệt ca ca.
Nhưng sao hắn lại ở đây? Chẳng lẽ hắn là Boss phía sau màn trong truyền
thuyết?
Cái ót giống như xuất hiện mồ hôi, giờ phút này Úy Tuệ hồi hộp hận không
thể hóa thành không khí, biến mất khỏi phòng này.
Nhưng lời kế tiếp của Úy Vân Kiệt lại để cho tất cả ảo tưởng của nàng biến
thành hư ảo.
“Ngẩng đầu lên để cho gia nhìn một cái.” Úy Vân Kiệt chậm rãi nói, ánh mắt
sâu xa nhìn chằm chằm cái đầu sắp cúi xuống đến ngang eo, khóe môi chậm rãi
cong lên độ cong tà tứ.
Biết sợ? Trễ rồi.
Úy Tuệ rất hối hận, không nên tham cái gì trọng thưởng này rồi lại ngây
ngốc đi theo .
Nhưng bây giờ hối hận cũng vô dụng, nàng... chợt trong đầu nàng giật mình,
đúng rồi, hiện tại nàng mặc nam trang? Là nam nhân...
Đem ngựa chết chữa thành ngựa sống, lỡ như hắn nhận không ra thì sao?
“Đại lão gia, tướng mạo của tiểu nhân xấu xí khó coi, sợ làm người sợ.” Đột
nhiên, Úy Tuệ ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn bị nàng cố bóp méo, khiến cho
Úy Vân Kiệt mới nhấp một hớp rượu đã phun ra toàn bộ.
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Đôi mày nhíu lại một chỗ, đôi mắt đấu kê (là hai tròng mắt chụm vào nhau
nhìn về chóp mũi), cái mũi nhăn lại...
Nàng đang làm mặt quỷ? Thật đúng là liều mạng rồi.
Úy Tuệ lật đật cúi đầu, lúng túng nói: “Xin lỗi, làm người sợ sao? Tiểu nhân
đi ngay.”
“Đứng lại.” Úy Vân Kiệt chậm rãi gọi nàng lại, cười lạnh, muốn chạy khỏi
hắn? Dễ dàng sao hả?
“Xấu xí một chút nhưng thức ăn quả thật không tệ. Gia sẽ thưởng cho
ngươi.”
Thưởng? Trong bụng Úy Tuệ cảm thấy phát run, hắn muốn thưởng nhưng
lúc này nàng cũng không dám nhận, bước chân vẫn di chuyển ra bên ngoài,
trong miệng không ngừng khách khí từ chối.
“Đại lão gia ngài quá khách khí, những thứ này đều là tiểu nhân phải làm,
huống chi người cũng đã trả tiền công cho tiểu nhân rồi. Cái kia, tiểu nhân quá
mót (đại tiểu tiện), không quấy rầy Đại lão gia dùng cơm.”
Một hơi nói xong, bước chân Úy Tuệ nhanh hơn, còn kém muốn chạy ra
khỏi cửa nữa thôi.
Chỉ là, mắt thấy cách rèm cửa chỉ còn hơn một bước, nàng kích động đưa tay
muốn xốc lên, không ngờ một cỗ kình phong đánh úp lại, trên lưng căng thẳng,
Úy Tuệ chỉ cảm thấy cả người giống như diều, bị người thu trở về, đặt mông
ngã ngồi vào trong lòng nam nhân, khí tức quen thuộc xông vào mũi, nàng vừa
ngây người thế nhưng quên ngụy trang, vì vậy một đôi mắt xinh đẹp mở to, cứ
như vậy nhìn thẳng vào trong con ngươi mê hoặc.
Thấy bộ dạng ngốc nghếch chưa tỉnh hồn lại của nàng, khóe môi Úy Vân
Kiệt nâng lên, ý cười tà tứ lan tràn đến đáy mắt, như có một ngôi sao rơi vào
trong đôi mắt đẹp.
“Thế nào? Không nhận ra?”
Giọng nói trầm thấp của hắn đột nhiên vang lên bên tai Úy Tuệ, Úy Tuệ lại
cảm thấy bị sét đánh, a một tiếng, vội vàng lấy tay che mặt.
Yêu nghiệt, ánh mắt của hắn quá câu hồn, lại để cho nàng nhất thời quên
phản ứng.
Nhưng phản ứng hậu tri hậu giác của nàng khiến cho Úy Vân Kiệt buồn
cười.
Một tay hắn ôm ngang eo nàng, tay kia nhẹ nhàng ngăn tay che mặt của
nàng, trầm thấp cười nói: “Lúc này che cũng đã muộn, cái gì ta cũng thấy rồi.”
Nhìn thấy thì thế nào? Hắn nhìn thấy nàng, nhưng nàng không muốn nhìn
thấy hắn.
Vẫn nên che mắt lại giả bộ không thấy gì, nếu không sẽ bị hắn cười chết.
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Dứt khoác chuồn êm ra ngoài, vọng tưởng du lịch vòng quanh thế giới,
không ngờ ngày hôm sau ra khỏi nhà đã bị mất bạc, còn làm công một tháng
trong khách điếm, cùng ngày vừa lãnh tiền lương lại đền bạc cho lão nhân người
ta, trước mắt lại còn làm đầu bếp.
Đầu bếp cũng không có gì, nhưng vì sao lại làm đầu bếp cho hắn chứ?
Lần này, hắn sẽ thấy mình thế nào?
“A.” Nhìn nàng giống như đà điểu, Úy Vân Kiệt cười càng vui vẻ, cũng càng
ác liệt: “Được, muội tiếp tục che đi, ta coi như không biết muội, thế nào?”
Úy Tuệ nghe nói, thả tay xuống, hai mắt u oán trừng hắn: “Sao lại là huynh?
Huynh thành thật khai báo, có phải huynh vẫn theo dõi ta không?”
Nàng tĩnh táo lại, cuối cùng cũng ý thức được có chỗ không thích hợp.
Úy Vân Kiệt buồn cười, hai ngón tay khéo đôi má chưa hết đỏ của nàng, vừa
nhắc nhở: “Đừng quên, là muội chủ động tới, ta cũng không trói muội đến đây”
“Không phải trói sao?” Úy Tuệ cúi đầu, muốn nhìn xem rốt cuộc là thứ gì
trói mình vào trong lòng hắn, nhưng vừa nhìn mới ý thức được, lúc này tư thế
của bọn họ có rất nhiều mập mờ.
Vội giãy giụa nhảy xuống khỏi chân hắn, Úy Tuệ đứng cách hắn một khoảng
cách, trừng hắn, nhưng chống lại cặp mắt hắn, tự dưng khuôn mặt mình nóng
hừng hực lên.
Cuối cùng, nàng chỉ phải không có tiền đồ chuyển mắt, lớn tiếng la lên: “Hừ,
ta dám khẳng định, nhất định huynh đã sớm biết ta ở chỗ này rồi, sau đó cố ý
nghĩ biện pháp gạt ta tới đây.”
Nàng lớn tiếng như vậy càng làm ra vẻ dũng cảm.
Úy Vân Kiệt không trả lời, cũng từ từ đứng dậy đi tới phía nàng.
Úy Tuệ lui về phía sau, cảnh giác nhìn hắn: “Huynh muốn làm gì?”
Hắn khẽ cúi đầu, con ngươi thâm thúy nhìn nàng chăm chú: “Nói cho ta biết,
muội lén lút rời nhà là vì không muốn thành thân với ta, hay là đơn thuần muốn
đi dạo?”
“Ta không muốn...” Úy Tuệ không hề nghĩ ngợi chọn cái đầu tiên, nhưng
mấy chữ quan trọng lại không nói ra, đôi mắt Úy Vân Kiệt khẽ híp, cười lạnh
nói: “Nghĩ rõ ràng rồi hẳn trả lời.”
Tim Úy Tuệ nhảy dựng, nghi ngờ nhìn hắn: “Nếu đáp án không hợp ý huynh
thì huynh sẽ thế nào?”
Nhìn vẻ mặt tà nịnh của hắn, sợ là không để cho mình có quả ngon mà ăn
rồi.
“Muội còn chưa nói đã biết không hợp ý ta?” Úy Vân Kiệt nhíu mày hỏi
ngược lại.
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“Ách?” Úy Tuệ lúng túng, có lẽ từ đầu người ta cũng không muốn cưới
nàng.
“Cái kia.” Úy Tuệ hơi ảo não gãi đầu, đột nhiên chỉ cái ghế nói “Như vậy đi,
nơi này cũng không còn người ngoài, hai ta nói rõ ràng một lần duy nhất đi, thế
nào?”
Nói xong, nàng thở mạnh, tự mình chọn ghế ngồi xuống trước, chỉ là vừa
ngồi xuống, trong bụng lại kêu lên ùng ục.
Nàng chợt che bụng, giương mắt lén nhìn trộm Úy Vân Kiệt, không ngờ tầm
mắt thâm thúy của hắn vẫn rơi vào trên người nàng, điều này khiến cho nàng hết
sức ngượng ngùng.
“A, hôm nay là một ngày bận rộn cho nên quên ăn cơm.” Đối mặt với ánh
mắt châm chọc của hắn, Úy Tuệ lúng túng giải thích.
Úy Vân Kiệt chậm rãi đi tới, ưu nhã ngồi xuống đối diện nàng, nhìn nàng
chằm chằm: “Là quên ăn hay là không ăn.”
“Hả?” Úy Tuệ sửng sốt: “Huynh có ý gì?”
Úy Vân Kiệt nhướng mi: “Cũng đã lưu lạc tới đây làm đầu bếp thì còn cái gì
mà khó nói đây?”
“Khụ...” Úy Tuệ bị sặc, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, nhưng mất mặt chứ
không vứt mặt, mặc dù chân tướng quả thật như lời hắn nói, nhưng nàng cũng
sẽ không thừa nhận.
“Cái gì gọi là lưu lạc chứ? Làm đầu bếp là ước mơ của ta có được không?
Hơn nữa, huynh cũng thử qua tài nấu nướng của ta, không nói là cấp bậc thần
trù, nhưng so với những người trong phủ của huynh cao siêu hơn nhiều. Ta có
tài nấu nướng như vậy, nếu không có không gian để phát huy thì chẳng phải quá
lãng phí sao? Cho nên không phải ta lưu lạc tới nơi này của huynh làm đầu bếp,
mà là vận khí của huynh tốt, đụng phải đầu bếp có tài nấu nướng tinh xảo như
ta.”
A, công phu miệng lưỡi vẫn trơn tru như thế, Úy Vân Kiệt buồn cười nhìn
nàng: “Thì ra là vậy, ngược lại ta nhìn nhầm muội rồi.”
“Ừ.” Úy Tuệ gật đầu: “Vốn là vậy.”
Mặc dù sau khi xa nhà, một đường nhấp nhô, nhưng nàng không phải dựa
vào bản lĩnh của mình sống rất tốt sao.
“Được rồi, hai món này do muội làm, ăn đi.” Nhìn đôi mắt thỉnh thoảng liếc
nhìn thức ăn trên bàn của nàng, Úy Vân Kiệt tốt bụng nói.
Được lệnh, Úy Tuệ vội vàng đứng lên, cầm lấy đôi đũa hắn đã dùng qua rồi,
không chút khách khí ăn.
Ban ngày còn chưa uống được giọt nước, nàng thật sự đói bụng lắm rồi, cho
nên lúc này dùng ăn như hổ đói để hình dung nàng cũng tuyệt không quá đáng.
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Cũng may, Úy Vân Kiệt có đầy đủ kiên nhẫn, đợi nàng ăn no rồi bàn tiếp.
Cũng may, Úy Tuệ ăn cũng mau, hai đĩa thức ăn trong chớp mắt đã bị nàng
tiêu diệt sạch sẽ, cuối cùng còn cầm bầu rượu lên đổ thẳng vào miệng hai hớp
rượu, lúc này mới sảng khoái ngửa ra ghế: “Ừm, ăn ngon.”
Thật lâu cũng chưa được ăn sảng khoái như vậy, điều này khiến cho nàng
nghĩ tới Úy phủ.
Bây giờ nàng thật nhớ nhà.
“No chưa?” Nhìn hình tượng bất nhã của nàng, Úy Vân Kiệt thoáng cau mày
lại.
Úy Tuệ vuốt vuốt bụng: “Tạm được.” Không quá no, nhưng cũng không đói.
“Muội nói chính sự đi.” Úy Vân Kiệt nhắc nhở.
“Chính sự gì?” Úy Tuệ có chút mơ hồ.
Úy Vân Kiệt híp mắt, lộ ra ánh sáng nguy hiểm, Úy Tuệ vội vàng hiểu rõ a
một tiếng, lập tức nói: “Nói rõ ràng chuyện của hai ta chứ sao.”
“Muội nói thử một chút xem, thế nào mới là rõ ràng?” Úy Vân Kiệt hỏi, vẻ
mặt có mấy phần nghiêm túc ngoài dự đoán của mọi người.
“Ừ.” Úy Tuệ mím cái miệng nhỏ nhắn, suy nghĩ một chút, lại giương mắt,
ánh mắt sáng quắc nhìn hắn, cẩn thận hỏi: “Như vậy đi, huynh nói trước xem,
huynh đối với ta cảm giác gì?”
“Muội?” Úy Vân Kiệt hơi sững sờ, dưới ánh sáng vàng óng, khuôn mặt tuấn
mỹ lặng lẽ đỏ lên.
Nhưng, đối với đôi mắt to vụt sáng của Úy Tuệ, đột nhiên hắn có chút ảo
não, hình như không kiên nhẫn nói: “Có thể có cảm giác gì?”
“Là thế này.” Úy Tuệ hoàn toàn không phát hiện ra cảm xúc của hắn, phối
hợp hướng dẫn hắn: “Đơn giản mà nói, lúc huynh nhìn thấy ta thì xem ta như
muội muội hay là nữ nhân. Đặc biệt nói rõ một chút, nữ nhân này chỉ có thể để
cho huynh động lòng, thân thể sẽ sinh ra phản ứng đặc thù nào đó, huynh hiểu
không?”
“Muội cứ nói đi?” Còn hỏi hắn hiểu không? Thì ra nha đầu này còn rất hiểu
nam nhân? Úy Vân Kiệt trầm mặt, hỏi ngược lại nàng: “Còn muội xem ta là ca
ca hay nam nhân?”
“Khụ?” Úy Tuệ lại bị sặc trở lại, có chút lúng túng: “Ta hỏi huynh trước,
huynh phải trả lời trước, như vậy ta mới có thể căn cứ vào câu trả lời của huynh
mà trả lời được chứ.”
“Nữ nhân.” Úy Vân Kiệt hừ một tiếng.
Úy Tuệ không có nghe rõ, hỏi lại: “Cái gì?”
“Nữ nhân, ta xem muội như nữ nhân.” Úy Vân Kiệt hung hăng trừng mắt
nhìn nàng.
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Tim Úy Tuệ co rụt lại, vội cúi đầu xuống, thầm mắng câu cầm thú, quả nhiên
lại tồn tâm tư như vậy với nàng?
“Muội thì sao.” Úy Vân Kiệt cũng không có ý định bỏ qua cho nàng.
“Ta hả.” Úy Tuệ nói quanh co, có chút không biết trả lời.
Vốn muốn hắn nói xem mình là muội muội, nàng sẽ trả lời hắn nói xem hắn
là ca ca, hai người đều vui vẻ, thật tốt.
Nhưng hắn vừa nói như vậy, rõ ràng cho thấy có ý với nàng, điều này ngược
lại làm cho nàng không tiện nói.
“Thế nào? Chẳng lẽ muội còn muốn nói xem ta như ca ca?” Úy Vân Kiệt
mắt lạnh liếc nàng, những năm gần đây, có lẽ hắn không cảm thấy nàng xem
mình như ca ca mà đối đãi.
Úy Tuệ khẽ thở ra một hơi, nói: “Ừ, cái này về sau rồi nói, trước tiên ta nói
điều kiện chọn bạn trăm năm của ta.”
“Điều kiện gì?” Úy Vân Kiệt nghe không hiểu cái gì gọi là điều kiện chọn
bạn trăm năm.
Nàng nhìn hắn, giải thích: “Thế này, nếu như huynh muốn thành thân với ta
thì phải đồng ý điều kiện của ta.”
“Nói.” Úy Vân Kiệt sảng khoái cũng có chút ngoài dự liệu, cũng làm cho Úy
Tuệ cảm thấy nặng nề.
“Thứ nhất, sau khi thành thân với ta, không cho phép có nữ nhân khác, nói
cách khác, từ tinh thần cho tới thể xác của huynh đều phải trung thành với một
mình ta, cái gì bình thê, thiếp, còn có tiểu tình nhân nuôi bên ngoài, tất cả đều
dọn dẹp sạch sẽ cho lão tử. Nếu ta phát hiện huynh và một nữ nhân khác không
sạch sẽ, ta sẽ ly hôn.”
“Ly hôn?” Úy Vân Kiệt nhíu chặt lông mày, nàng nói những thứ này nên là
một nữ nhân nên tuân thủ mới đúng chứ? Sao lại sử dụng toàn bộ trên người
hắn?
“Chính là hòa ly.” Úy Tuệ lưu loát giải thích, lại bổ sung: “Dĩ nhiên, sau khi
hòa ly, ta muốn lấy một nữa tài sản của huynh, huynh không phản đối chứ?”
“Không ngờ muội là một tên tham tiền?” Úy Vân Kiệt buồn cười: “Còn điều
thứ hai?”
“Thứ hai.” Thật ra thì đối với kết hôn, Úy Tuệ chỉ muốn tìm một lão nam
nhân đàng hoàng chung thủy có thể tin tưởng là được rồi.
“Hai.” Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Úy Tuệ lập tức lớn tiếng nói: “Sau khi
thành thân, huynh không thể hạn chế tự do của ta, càng không thể lấy cái gì tam
tòng tứ đức của nữ tử ra yêu cầu ta.”
“Vậy muội làm hiền thê thế nào?” Úy Vân Kiệt thật tò mò, đến tột cùng vật
nhỏ này muốn lật trời tạo phản sao?
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“Huynh không cần lo lắng.” Úy Tuệ rất tự tin nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn,
nói: “Ta sẽ làm tròn bổn phận của thê tử.”
“Như thế nào là làm tròn bổn phận?” Úy Vân Kiệt hỏi.
Úy Tuệ sửng sờ, cái này sao? “Huynh muốn ta làm tròn bổn phận như thế
nào?”
Úy Vân Kiệt khẽ cười một tiếng: “Muội nói nhiều như vậy, như vậy không
bằng hiện tại tới lượt ta hỏi muội, sau khi thành thân với ta, muội có thể từ tinh
thần đến thể xác đều chỉ trung thành với một mình ta không?”
“Đó là dĩ nhiên.” Hôn nhân nha, nhất định phải chung thủy.
Đôi mắt Úy Vân Kiệt mắt sáng rực: “Được.”
“Được?” Có ý gì?
“Có thể thành thân.” Úy Vân Kiệt nói.
Úy Tuệ ngạc nhiên không thôi: “Nói như vậy, những điều kiện ta đưa ra
huynh đều làm được hết sao?”
“Dĩ nhiên. Chỉ là, muội cũng đừng quên đã đồng ý với ta, chỉ chung thủy với
một mình ta đấy.” Úy Vân Kiệt cũng ngưng mắt nhìn nàng thật sâu, khóe môi
nhếch lên, vẫn không quên uy hiếp một câu: “Nhưng nếu có một ngày, ta phát
hiện muội mập mờ với một nam nhân khác, không phải là cùng cách mà ta sẽ
cho muội một phong hưu thư, trực tiếp ném muội ra cửa, nửa đồng muội cũng
đừng hòng.”
Mồ hôi rơi lộp bộp, có cần ác như vậy không hả?
Úy Tuệ buồn bực nhìn hắn chằm chằm: “Huynh không yêu ta đúng không?”
“Vì sao nói như vậy?” Úy Vân Kiệt buồn cười nhìn nàng dần dần cúi khuôn
mặt nhỏ nhắn xuống.
Úy Tuệ cắn môi: “Nói ác như vậy, vừa hưu thư, vừa ném ra cửa, còn nửa
đồng cũng không cho?”
“A.” Úy Vân Kiệt cười khẽ, ánh mắt dịu dàng rất nhiều: “Cho nên, bắt đầu
từ bây giờ, trong mắt trong lòng của muội đều chỉ có thể có một mình ta. Như
thế, cả gia tài của ta đều là của muội.”
“Thật?” Úy Tuệ vui vẻ: “Trước tiên nói một chút huynh có bao nhiêu gia
tài?” Nàng chỉ biết có hai tòa trạch viện xa hoa này thôi.
Cái khác thì không biết.
Tiền bạc gì gì đó vẫn là thứ yếu, với trạch viện mà nói thì quá nhiều sẽ rất
phiền phức.
Ai biết ngày nào đó hắn có thể kim ốc tàng kiều hay không chứ?
Úy Vân Kiệt cong môi cười một tiếng: “Nhanh như vậy đã muốn vào nhà
của ta?”
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Khuôn mặt nhỏ của Úy Tuệ đỏ lên: “Ta mới không muốn đấy.”
Chỉ là, không phải nói điều kiện sao? Sao lại nói đến vấn đề gia tài rồi? Đây
hình như là chờ sau khi thành thân mới nên thảo luận chứ?
Úy Vân Kiệt cười trầm thấp: “Mùng hai tháng sau là ngày tốt, nên cưới gả.
Ta đã thương lượng với nương xong, quyết định ngày đó cho muội xuất giá.”
“Mùng hai tháng sau?” Úy Tuệ ngạc nhiên, sau đó, tính toán trên đầu ngón
tay, đầu đầy hắc tuyến: “Đó không phải là ngày kia sao?”
Úy Vân Kiệt gật đầu, sau đó hỏi: “Thế nào? Chờ không kịp?”
“Ta nhổ vào.” Làm sao sẽ chờ không kịp, là quá gấp gáp biết không? Mới
vừa rồi hai người vẫn còn thảo luận có muốn thành thân hay không, lúc này đã
định ngày rồi? Hơn nữa, chỉ là thông báo với nàng?
Úy Vân Kiệt cũng không để ý nàng, lập tức cười nói: “Nếu chờ không kịp,
tối nay, chúng ta có thể động phòng trước, nghi thức sẽ bổ sung vào ngày
khác?”
“Lưu manh.” Úy Tuệ buồn bực mắng hắn một tiếng.
Nhưng Úy Vân Kiệt lại cười vui vẻ hơn.
Úy Tuệ cắn môi, trái tim thình thịch đập loạn, nhìn lén nam nhân đầy ý cười
trên mặt trước mắt, tâm tình cực kỳ phức tạp.
Hình như không cam lòng, nhưng vì sao lại cảm thấy ngọt ngào vậy?
Chỉ là, mặc kệ nàng cam lòng hay không, đều đã nói đến mức này, nếu như
nàng còn dám nói một chữ “Không”, tất nhiên sẽ khiến nam nhân này phát bực.
Mà Úy Tuệ bi thương phát hiện, dù rằng nàng cực kỳ xem thường nam nhân
này, nhưng cũng sợ nam nhân này.
Ai.
Xem đi, còn chưa thành thân, nàng đã ‘sợ vợ’ rồi.
“Đi thôi.” Úy Vân Kiệt đột nhiên đứng dậy, kéo nàng.
Úy Tuệ ngạc nhiên: “Đi đâu?”
Úy Vân Kiệt liếc nàng: “Vật nhỏ không có lương tâm, muội ra ngoài mấy
ngày nay không sợ nương lo lắng à?”
“A.” Úy Tuệ tự biết đuối lý, vội vàng cúi đầu xuống, bộ dạng làm sai
chuyện.
Úy Vân Kiệt hài lòng hừ nhẹ một tiếng, nắm tay nhỏ bé của nàng cùng đi ra
cửa.
Hai người ngồi xe ngựa, ước chừng một canh giờ mới đến Úy phủ.
Lúc về đến, Tiêu Minh Ca đã đi ngủ, nhưng biết được nữ nhi trở về, vội
vàng mặc lại y phục, đứng lên đón nàng.
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Mặc dù mấy ngày nay lo lắng không yên, nhưng vừa thấy mặt, thấy nữ nhi
bình yên vô sự, lửa giận của Tiêu Minh Ca lại tới, ngay trước mặt nữ tế hung
hăng trách mắng Úy Tuệ, cho tới khi lỗ tai tiểu nha đầu muốn mọc vết chai, thề
thốt nói từ nay về sau không bao giờ rời nhà một mình nữa, lúc này nàng mới
thôi.
Từ đầu tới đuôi, Úy Vân Kiệt cũng không có một câu che chở cho nàng dâu
tương lai, hắn cũng cho rằng, nên dạy dỗ nàng một chút, nếu không, về sau nếu
có chuyện gì ầm ĩ lại bỏ nhà đi thì thế nào? Lúc này bị hắn bắt gặp, lần sau nếu
hắn không thấy thì sao?
Trời đất bao la, nếu muốn tìm người, thật không dễ dàng.
Huống chi, bên ngoài nhiều người xấu như vậy, chỉ chút thông minh này của
nàng? Thật không đủ bị người khi dễ.
Úy Vân Kiệt nghĩ tới, vẫn nên tranh thủ thời gian cưới nàng về, đặt ở trong
nhà nuôi quản chăm sóc thật tốt, như vậy mới an tâm.
Cuối cùng, thấy Úy Tuệ biết được sai lầm, lửa giận của Tiêu Minh Ca biến
mất, ngược lại đau lòng nữ nhi gầy, lại sai người làm thức ăn, sau đó, mềm
giọng dụ dỗ Úy Vân Kiệt.
Nữ nhi trốn đi, tức giận nhất chính là nữ tế tương lai, nếu hắn thật so đo cái
này, tương lai nữ nhi sợ là sống không dễ chịu.
Cũng may, Úy Vân Kiệt là hài tử nàng nhìn đến lớn, nên yên tâm.
Úy Vân Kiệt cười khuyên Tiêu Minh Ca, chỉ nói hôn kỳ không thay đổi, đã
sớm chuẩn bị xong giá y (áo cưới), còn có mấy chuyện thành thân đều đã sớm
ổn thỏa.
Chỉ là, chuyện tiểu nha đầu rời nhà đi, mặc dù nàng ý thức được sai lầm,
nhưng không thể cho qua như vậy, trừng phạt nhỏ là bắt buộc.
Kết quả là, cách thành thân mấy ngày, Úy Tuệ bi thương bị cấm túc.
Tiêu Minh Ca cũng rất vui lòng như thế, trong mấy ngày này, nàng là một
người mẫu thân, hận không thể truyền thụ toàn bộ kinh nghiệm một đời và dạy
dỗ nhét vào trong đầu nữ nhi, thậm chí ngay cả chuyện trên giường cũng dạy
nàng phải dụ dỗ phu quân vui vẻ gì đó.
Nói đến đây, ngược lại Úy Tuệ rất kỳ quái, mẫu thân dường như cái gì cũng
biết nhưng tự mình có thể làm được sao? Nếu không, quan hệ của nàng và Úy
Thiên Phong sao lại kém như vậy?
Lần này, Tiêu Minh Ca dùng một câu nói đánh ngã nàng: “Mẹ và con không
giống nhau.”
Cái gì không giống nhau? Úy Tuệ không hiểu.
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Sau mấy ngày dưới sự dạy dỗ nhồi cho vịt ăn, Úy Tuệ ngây ngô, vào một
buổi sáng sớm rực rỡ như nước, được đám người Hạ ma ma kéo ra khỏi chăn,
sau đó tắm rửa thay y phục trang điểm cho nàng.
Nàng cảm giác mình giống như con rối, bị dày vò tới giày vò lui.
Còn có một mẫu thân ăn mặc xinh đẹp chỉ huy ở bên cạnh.
Nàng nhìn thật có chút tức cười, muốn cắn trái táo, vậy mà mới cắn một cái
đã bị mẫu thân nhanh tay lẹ mắt vỗ một cái vào tay: “Cái này là để cho con cầm
trên tay chứ không phải cho con ăn.”
Xong rồi, vội vàng lệnh cho nha hoàn lại mang đến một quả táo đỏ tươi
giống như vậy.
Úy Tuệ chỉ cảm thấy rất đói, nơi nào trông nom nhiều như vậy, dứt khoát tay
trái một quả tay phải một quả, bên này cắn một cái, bên kia cũng cắn một cái, ăn
no rồi nói.
Tiêu Minh Ca và những người phục vụ bên trong, mọi người trợn mắt há
mồm.
“Còn táo nữa không?” Tiêu Minh Ca hít sâu một hơi, ép ngọn lửa trong lồng
ngực xuống, không phải hai quả táo sao? Ăn thì ăn, cũng may, nha đầu này
không có gây ra những thứ kỳ cục khác, thành thật chờ xuất giá, nàng cũng đã
cám ơn trời đất rồi.
Nhưng, nàng sai nha hoàn mang tới quả táo, cũng không dám đưa cho Úy
Tuệ nữa, mà tính đợi nàng lên kiệu rồi đưa, nếu không, lại bị nàng ăn mất.
Hai quả táo xuống bụng, dạ dày Úy Tuệ thoải mái hơn, nhưng dấu vết bên
miệng vẫn còn chưa được lau sạch sẽ thì bên ngoài truyền đến, người đón dâu
đã tới, bảo nhanh chút.
Lại một trận luống cuống tay chân, đầu Úy Tuệ đội khăn voan, được người
vây quanh đưa vào kiệu hoa.
Nhìn nàng ngồi vững vàng trên kiệu hoa, cuối cùng Tiêu Minh Ca cũng thở
phào nhẹ nhõm, nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì, bối rối, quên đưa quả táo rồi.
Kiệu hoa này xóc nảy vô cùng, hoàn toàn không có thoải mái như trong
tưởng tượng của Úy Tuệ, nhưng đây là muốn đưa nàng đi đâu?
Cho đến khi Úy Tuệ ngồi trên kiệu hoa rồi mới nghĩ đến, tới bây giờ nàng
vẫn còn chưa biết tân phòng nằm ở đâu? Hay là ở một trong những trạch viện
của Úy Vân Kiệt?
Nghĩ tới Úy Vân Kiệt, nàng không khỏi tò mò, lặng lẽ kéo khăn voan lên,
kéo màn kiệu, muốn liếc nhìn ra bên ngoài, nào biết Thọ Nhi đã ở bên cạnh kiệu
của nàng, thấy cái đầu nàng đưa ra, vội vàng đưa tay ấn trở vào, nhỏ giọng nói:
“Tiểu thư, khăn voan phải để cô gia vén lên, nếu không sẽ là điềm xấu, mau phủ
lên.”
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“Ta chỉ muốn nhìn một chút, người khác đang ở đâu?” Úy Tuệ tò mò hỏi.
Thọ Nhi cười hì hì: “Tiểu thư gấp cái gì, buổi tối không phải được gặp rồi
sao.”
Sặc: “Người nào gấp hả? Ta chỉ là...” Úy Tuệ phát hiện hoàn toàn không thể
giải thích được rõ ràng, thật sự nàng chỉ muốn thấy hắn, cũng không phải cái
loại muốn gặp như Thọ Nhi nghĩ, thôi, nhìn ánh mắt tinh quái của Thọ Nhi,
nàng nghĩ thầm cô gái nhỏ này cũng học xấu, è hèm một tiếng, đội khăn voan,
buồn bực ngồi im.
Lúc này Thọ Nhi mới hài lòng nở nụ cười, kéo màn kiệu lại lần nữa.
Ngồi ở bên trong kiệu, nhàn rỗi vô sự, lắc lư cũng có chút buồn ngủ, cho
nên, chờ cỗ kiệu hạ xuống, Úy Tuệ vẫn còn ngáp mấy cái, cuối cùng làm sao
được hỉ bà dìu vào hỉ đường, làm sao bái đường, nàng cũng không nhớ rõ.
Lúc có thể nhớ rõ thì người đã được sắp xếp vào bên trong phòng tân hôn
được đổi mới hoàn toàn rồi.
Có nha hoàn đặc biệt tuân thủ lễ nghi Thọ Nhi này ở đây, Úy Tuệ cũng đừng
hòng làm ra chuyện khác người, cho nên, đói bụng cũng chỉ có thể ăn ít điểm
tâm, để cho nàng đi lấy món ăn ngon tới cũng không thể được, không cho phép
tháo khăn voan, vì vậy tân phòng này có cái dạng gì, nàng cũng không rõ ràng
lắm, chỉ lộ ra khăn voan đỏ rực, có thể lờ mờ nhìn tới trên bàn, hai cây nến đỏ to
đang cháy nhiệt tình, để cho nàng thật giống như đưa thân vào trong mộng lửa
đỏ.
Cho đến khi nam nhân yêu nghiệt, toàn thân đỏ tươi xuất hiện trong phòng,
tay cầm đòn cân nâng khăn voan lên, chạm vào đôi mắt thâm thúy như đầm kia,
cả người nàng cũng say.
Say.
Đào Nhi Thọ Nhi và nha hoàn chẳng biết rời phòng lúc nào, trong tân phòng
chỉ còn lại nàng và hắn.
Không dám nhìn ánh mắt của hắn, nàng cúi đầu, căng thẳng đến tim cũng
muốn nhảy ra ngoài.
Thành thân? Nàng thật sự thành thân rồi.
“Nha đầu.” Đột nhiên nam nhân ngồi ở bên cạnh nàng, ngón tay thon dài nhẹ
nhàng nâng cằm của nàng lên, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tươi đẹp động lòng
người của nàng, trong mắt hiện lên ánh sáng nóng bỏng.
Nhìn đôi mắt sáng kinh người kia, trái tim Úy Tuệ thình thịch nhảy loạn,
căng thẳng đến hô hấp cũng không ổn định, nhưng nàng có một tật xấu, bình
thường thích nói chuyện, khi căng thẳng cũng thích nói chuyện.
Cho nên, hai mắt nhìn về phía đôi mắt thâm tình của nam nhân, nàng mở
miệng nói: “Cái kia, hai ta thành thân rồi.”
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“Ừ.” Úy Vân Kiệt hừ nhẹ, khóe môi nhếch lên.
Úy Tuệ nhìn có chút hoa si: “Thật ra thì, huynh rất đẹp mắt.”
“Ha.” Úy Vân Kiệt cười khẽ, đôi mắt dần dần chìm xuống.
“Ừm, hơi nóng, huynh thì sao?” Ánh mắt của hắn quá nhiệt tình, nhìn đến
trên người nàng toát mồ hôi, nàng khó chịu lấy tay quạt trên mặt.
Nào biết Úy Vân Kiệt nhìn khuôn mặt nóng đỏ bừng của nàng, chủ động
quan tâm giúp nàng cởi y phục, dọa Úy Tuệ vội vàng níu lấy vạt áo, cảnh giác
nhìn hắn: “Huynh muốn làm gì?”
“Không phải nóng sao?” Bộ dạng Úy Vân Kiệt dịu dàng vô hại: “Y phục của
muội quá dày, cởi ra sẽ thoải mái hơn.”
“A, đúng vậy.” Úy Tuệ cũng cảm thấy như vậy, vừa muốn đứng dậy, Úy
Vân Kiệt đè nàng lại, sau đó, đứng dậy, tháo mấy trang sức trên đầu nàng
xuống, để cho suối tóc đen mượt của nàng trút xuống, một khắc kia, nàng tốt
đẹp để cho hắn động tâm tư, hô hấp bỗng nhiên trở nên gấp gáp.
Thì ra, tiểu nha đầu của hắn đã trưởng thành rồi.
“Huynh?” Úy Tuệ bị hắn nhìn chằm chằm lại bối rối, đưa tay che mặt, kêu
lên: “Đừng nhìn, không cho huynh nhìn ta như vậy.”
Ánh mắt kia quá dọa người, giống như muốn nuốt nàng vào bụng, nàng phải
làm sao đây? Ưm ưm, sao lại lập gia đình rồi?
“Nha đầu, đừng sợ.” Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng lần nữa, nâng gương
mặt xinh đẹp của nàng lên, nhẹ nhàng hôn lên, dịu dàng dụ dỗ nàng, an ủi lấy
nàng, khiến Úy Tuệ đột nhiên cảm thấy, cùng nàng thành thân, là một người
nam nhân khác có dáng dấp yêu nghiệt, nam nhân này dịu dàng giống như
nước, nghe lời nói dịu dàng cưng chiều của hắn, lòng của nàng dần dần bình
tĩnh lại.
Nhưng sau khi bình tĩnh, mới phát hiện, chính mình không có ý thức đã bị
hắn đè phía dưới, y phục trên người cũng không biết bị hắn cởi lúc nào.
Để cho nàng hậu tri hậu giác phát hiện, nam nhân này hoàn toàn vẫn là tên
yêu nghiệt mà nàng biết kia, một con yêu nghiệt mê hoặc lòng người thậm chí
càng thú tính hơn.
Rõ ràng dụ dỗ nàng đừng sợ, trong lúc nàng mơ hồ lại ăn nàng đến không
còn cặn bã.
Một đêm kiều diễm, Úy Tuệ cũng không nhớ rõ đã ngủ lúc nào, chỉ biết là
mệt mỏi, mệt đến hơi sức mắng người cũng không còn.
Nhưng nam nhân kia lại ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon,
càng đánh càng hăng, để cho nàng không biết nói gì.
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Cũng không biết trải qua bao lâu, Úy Tuệ giống như đặt mình trong một
mộng cảnh kiều diễm, lúc mở mắt ra lần nữa thì đập vào mắt là nụ cười tuyệt
mỹ của nam nhân yêu mị, trong đôi mắt lóe sáng mang theo nụ cười thỏa mãn.
“Đã tỉnh?” Hắn đưa tay vuốt sợi tóc rơi trên gối của nàng, giọng nói mang
theo khàn khàn khêu gợi.
Úy Tuệ chớp mắt, trong đầu trống rỗng, nàng cứ mờ mịt nhìn hắn như vậy,
giống như không quá nhận biết.
“Đứa ngốc.” Úy Vân Kiệt cười nhẹ, cúi đầu hôn nhẹ vào cái trán của nàng.
Úy Tuệ không quá dễ chịu thoáng cử động, lại giật mình toàn thân đau nhức,
giống như mệt rã rời, một hình ảnh làm cho người ta đỏ mặt tim đập tiến vào
trong đầu nàng như tia chớp, trong lúc này không biết nên xấu hổ hay là buồn
bực, phản ứng đầu tiên của nàng là đẩy hắn ra, kéo chăn trùm kín người mình
lại.
Lừa mình dối người quấn cả người vào trong chăn, lúc này hô hấp của nàng
mới bình tĩnh lại chút, chỉ cảm thấy thế giới này quá huyễn hoặc, thế mà nàng
lại thật sự gả cho yêu nghiệt này? Lại còn động phòng với hắn?
Úy Vân Kiệt nhìn một cục nho nhỏ trong chăn, mi tâm giật giật.
Chỉ là, còn chưa lên tiếng, đột nhiên chăn bị xốc lên, Úy Tuệ trừng mắt to
nhìn hắn: “Cái kia, không phải ta sợ huynh.”
“Ha.” Rốt cuộc Úy Vân Kiệt không nhịn được nữa, xì cười ra tiếng.
Khuôn mặt Úy Tuệ lúng túng: “Có gì đáng cười chứ.”
“Ha.” Nhìn dáng vẻ lúng túng của nàng, Úy Vân Kiệt cười càng lớn hơn,
một tay ôm nàng vào ngực, dán vào lỗ tai của nàng nói: “Được, không phải
muội sợ ta, ta sợ muội được chưa?”
“Ta mới không tin.” Hắn sợ nàng? Gặp quỷ không sai biệt lắm, Úy Tuệ nghĩ
đến tối hôm qua hắn bá đạo nhiệt tình, tức thì uất ức, ngón tay đâm đâm vào
ngực hắn: “Ta không muốn huynh sợ ta, về sau đừng khi dễ ta là được.”
“Đứa ngốc, sao ta có thể khi dễ muội chứ.” Dán bên tai nàng, Úy Vân Kiệt
tràn đầy trìu mến thở dài, trong đầu không tự chủ xẹt qua rất nhiều rất nhiều trí
nhớ.
Từ một khắc nàng ra đời đó, một cục nho nhỏ đầy nếp nhăn, thích khóc thích
quậy, cũng thích giương oai ở trong lòng hắn.
Càng về sau nàng từ từ lớn lên, mỗi ngày càng xinh đẹp càng hoạt bát hơn,
hắn vô cùng thích.
Hắn vẫn luôn xem nàng như nàng dâu nhỏ của mình, từ một khắc nàng được
sinh ra cho tới giờ, chưa bao giờ buông tha.
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Nhưng hiện giờ ôm giai nhân vào trong ngực, mới để cho hắn có cảm giác
viên mãn (hoàn hảo, vẹn toàn).
Giọng của Úy Tuệ còn mang theo giọng mũi, nghe giống như hài tử bị uất
ức: “Huynh khi dễ ta, tối hôm qua huynh...”
Được rồi, chuyện này không thể nói, nàng nhất thời hồ đồ, nhưng dù sao
cũng thắng lại kịp, vội vàng sửa lời: “Tối hôm qua ta nói đói bụng, huynh luôn
mặc kệ không để ý tới.”
Khóe miệng Úy Vân Kiệt co quắp, loại tình huống tối hôm qua, đang vui vẻ
thì sao có thể mặc lại y phục để cho nàng ăn chứ?
“Thôi, đói bụng lắm hả, đi, ta dẫn muội đi ăn.” Nói xong, Úy Vân Kiệt kéo
chăn xuống, mặc y phục cho nàng.
Úy Tuệ không quen, kéo y phục tự mình mặc vào.
Hai người dọn dẹp thỏa đáng ra cửa, lúc này nàng mới phát hiện ra, đã hoàng
hôn rồi, đã là chạng vạng của ngày hôm sau.
Nàng có chút lúng túng, oán giận nhìn Úy Vân Kiệt, sao lại không đánh thức
nàng sớm hơn? Như vậy truyền ra sẽ bị người khác chê cười.
Nhưng nàng không biết còn có người đặc biệt chờ xem chuyện cười của
nàng đấy.
Trong phòng ăn, sớm đã có người chờ rất lâu.
Thấy bọn họ đi vào, Thư Dao nhảy qua trước, kéo Úy Tuệ đánh giá trên
dưới: “Ai ôi này, ta nhìn một chút, Tuệ muội muội như hoa như ngọc của chúng
ta đã bị sói ăn mất rồi sao?”
Đồng thời nói chuyện nàng cũng không quên trêu ghẹo nhìn Úy Vân Kiệt.
Úy Vân Kiệt cũng không thèm để ý, vẻ mặt dịu dàng nhìn nàng dâu.
Nhưng Úy Tuệ xấu hổ lại thẹn thùng, nhưng rốt cuộc cũng là người hiện đại,
cũng không phải loại thẹn đến không thốt nên lời, hơn nữa vừa thấy Thư Dao
còn có nam nhân tuyệt sắc ngồi bên cạnh bàn Quân Phi Sắc, còn có sát thủ tỷ tỷ
lãnh diễm cao quý ở bên cạnh, đỉnh đầu không khỏi có mấy dấu chấm hỏi.
“Mọi người? Đều đã biết nhau?” Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Úy Vân
Kiệt, choáng nha, rốt cuộc yêu nghiệt này có bao nhiêu chuyện gạt nàng hả?
“Tuệ Nhi, sắp hai ngày không có ăn gì rồi, nên đói bụng rồi, mau tới đây.”
Úy Như Tuyết vẫy tay với nàng.
Úy Tuệ đi về phía nàng, ngồi xuống bên cạnh nàng, nàng thật đói bụng, cầm
đũa lên ăn trước: “Xin lỗi, ta thật đói, mọi người cũng ăn đi.”
Ăn mấy cái đùi gà, bao tử dễ chịu hơn một chút, lúc này nàng mới chậm rãi
nhìn lướt qua mấy người, cười gian xảo.
“Ăn no, cũng nên khai báo chuyện này rồi chứ? Sao mọi người lại đến chung
với nhau?”
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“Huynh, cái gì Đại tướng quân, tỷ, Hoàng hậu nương nương? Còn có, tỷ,
Thái tử phi tương lai.”
Nói đến thân phận của ba người này rất cao, nhưng duy chỉ có một mình yêu
nghiệt phu quân của mình là có thanh danh không tốt thôi.
Mấy người bọn họ ở chung một chỗ, có vẻ như quan hệ cực kỳ thân thiết.
“Muội ăn xong rồi?” Úy Vân Kiệt gắp vào trong chén cho nàng món nàng
thích.
Úy Tuệ ăn nhưng vẫn không định bỏ qua như vậy: “Ăn thì ăn, cũng không
chậm trễ nói chuyện, người nào giải thích cho ta biết đây? Ta rất tò mò đấy.”
“Vậy để ta tới là được.” Thư Dao nói nhiều nên đến trước mặt Úy Tuệ nói rõ
mọi chuyện.
Thì ra nha đầu này cũng là nhân sĩ xuyên qua, hơn nữa còn là đồng môn của
Úy Như Tuyết, Úy Tuệ ngạc nhiên nhìn nàng, thì ra nàng cũng sẽ giết người à?
Chỉ là, Thư Dao nói cho nàng biết, nàng chuyên giết nam nhân, hơn nữa còn
là nam nhân bạc tình, nói xong, nàng còn âm trầm liếc nhìn Quân Phi Sắc.
Khiến cho vẻ mặt Quân Phi Sắc cứng lại, cuối cùng bất đắc dĩ cười khổ.
Điều này làm cho Úy Tuệ cực kỳ nghi ngờ, nhất định sau lưng hai người này
có một chân, Đại tướng quân và Hoàng hậu, ha ha, có gian tình nha.
Nàng ngồi chờ bát quái.
Chỉ là, ly kỳ hơn còn ở phía sau.
Nàng cũng mới biết được Úy Vân Kiệt là hài tử mà Tiêu Minh Ca nhặt được,
nhưng khiến cho nàng không thể ngờ chính là, Quân Phi Sắc trước mặt cũng là
hài tử mà Quân gia thu dưỡng, cho nên tỷ muội Quân Tiên Nhi mới có suy nghĩ
không an phận với hắn.
Nhưng cái này cũng không phải ly kỳ nhất.
Càng làm cho Úy Tuệ có đánh vỡ đầu cũng không hiểu được là Quân Phi
Sắc chân chính đó là yêu nghiệt phu quân bên cạnh mình.
Nghe nói, cái này liên quan đến tranh đấu bên trong.
Tóm lại, mẫu thân của yêu nghiệt phu quân ở trong màn tranh đấu bị người
ta hãm hại mất mạng, hài tử cũng không bảo vệ được, về sau yêu nghiệt phu
quân lưu lạc bên ngoài, vài lần thiếu chút nữa bỏ mạng, sau được Tiêu Minh Ca
cứu.
Mà Quân gia lão Thái quân chỉ yêu thích hài tử này, sau khi cho rằng hắn
chết, bi thương không thôi, về sau cũng là mẹ của Quân Tiên Nhi, từ bên ngoài
tìm được một nam hài có bộ dạng tương tự như yêu nghiệt, lừa gạt lão Thái
quân.
www.vuilen.com

432

Tác Giả: Thất Trọng Sa Y

ĐỆ NHẤT NỮ PHỤ, VƯƠNG GIA ĐỨNG SANG MỘT BÊN

Về sau trong một lần ngoài ý muốn, Quân Phi Sắc hiện tại mới biết được
thân phận chân chính của yêu nghiệt, hai người coi như không đánh thì không
quen biết, kết làm huynh đệ.
Chỉ là, loại tình cảm này chỉ ở nơi riêng tư.
Bên ngoài hai người vẫn rất không hợp.
Mà yêu nghiệt phu quân đối với Quân gia đã sớm không có tình cảm, lại
càng không muốn nhận tổ quy tông, cho nên, chuyện thân phận cũng không giải
quyết được gì.
Tóm lại, ở trong mắt người đời hắn vẫn là Úy Vân Kiệt, là phu quân của
nàng.
Về phần Úy Như Tuyết, đại khái có vài lần giao thủ với yêu nghiệt, lại thêm
quan hệ với Thư Dao cho nên từ từ cũng quen thuộc rồi.
Ai, thật là một đề tài tiểu thuyết trầm bổng nhấp nhô, nhưng Úy Tuệ thở dài,
nàng không có năng lực sáng tác tốt như vậy, thật đáng tiếc.
Nhưng có thể ngồi ăn cơm chung với vài người như vậy.
Có phu quân yêu nghiệt, có hai tỷ muội tốt đối xử với mình như tỷ muội
ruột, còn có Tướng quân gì gì đó.
Hắc hắc, trong lòng Úy Tuệ mừng rỡ.
Có bọn họ, sau này, ở thời đại xa lạ, nàng cũng có thể xông pha.
Chỉ mong, một đời một thế, hạnh phúc vô song!

HẾT
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