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hông có áo chẽn, chỉ có một cái áo lót, Trình Y sống chết không chịu về

bộ lạc, nữ nhân sốt ruột. Cuối cùng có lòng tốt nhổ một ít cỏ mềm mại gần đó
đem ra sông rửa sạch sau đó ngồi bên cạnh Trình Y bắt đầu nhanh tay bện lại.
Đối với việc áo chẽn bị nam nhân kia trộm đi Trình Y tức giận không thôi,
cái áo đó cô chỉ tốn mấy chục đồng mua về, nếu như ở hiện đại mà bị mất đi cô
mới không khó chịu như vậy. Nhưng mà món đồ không đáng tiền này ở xã hội
viễn cổ chính là vật vô giá đó, thiên hạ này chỉ có một cái!
Đã không còn áo chẽn Trình Y cũng không biết phải làm sao cho tốt, một cái
áo lót không cách nào che đậy được cảnh xuân mà đi tới đi lui trước mặt mọi
người trong bộ lạc, cô thật sự không chịu được. Cho dù tất cả phụ nữ trong bộ
lạc đều ăn mặc rất mát mẻ nhưng cô cũng không làm như vậy được. Mà cô
ngoại trừ áo choàng lông thì cũng chỉ còn một cái áo lông, mặc áo lông thì quá
nóng không thích hợp mặc trong mùa hè.
Quần ẩm ướt vô cùng, Trình Y không chịu nổi lập tức cởi quần jean mang ra
sông giặt giũ, tảng đá bên bờ sông hơi nóng, vừa vặn có thể phơi khô quần áo.
Vắt khô quần jean rồi phơi nắng trên tảng đá, quần lót cũng ướt nhưng cô không
có ý định cởi ra, vì thế chỉ có thể mặc cho nó dán chặt lên người.
Ngay tại lúc Trình Y mắng chửi vô số lần dã nam nhân sàm sỡ hù đến cô,
hận không thể mang tổ tông mười tám đời nhà hắn đều ân cần hỏi thăm một
lượt mới chú ý tới nữ nhân không nói lời nào mà đang chăm chú đan bện gì đó,
tốc độ rất nhanh, xem ra đã xong hơn phân nửa. Vật kia chính là áo của những
nữ nhân trong tộc, bởi vì có khe hở không cách nào che chắn hết bộ ngực nên cô
không thèm mặc nó. Nhưng bây giờ dưới tình huống không có áo chẽn không
mặc nó là không được.
Nữ nhân đan xong rất nhanh, cỏ được cọ rửa cũng bị ánh mặt trời làm khô,
nữ nhân đưa cho Trình Y vẻ mặt đau khổ đồ đã được bện tốt, ý bảo cô mặc lên.
Trình Y nhận lấy nhưng không biết mặc, ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía
nữ nhân. Cuối cùng dưới sự trợ giúp của nàng ta mà mặc được món đồ này, nó
miễn cưỡng che chắn phần nào ngực của cô. Mặc dù có chút khe hở nhưng may
mắn cô còn mặc áo lót bên trong, cũng không lo phát sinh tình huống bất ngờ,
bởi vì nữ nhân này vừa mới chà sát cho phía trước một sợi dây thừng. Khi mặc
lên kéo căng sợi dây thừng kia liền cài chặt lại, như vậy cũng dễ dàng cho điều
chỉnh độ chặt lỏng.
“Allah đô.” Vốn xem thường thứ này, sau khi mặc vào cảm giác tinh tế mềm
mại, màu xanh hoa cỏ dán ở trên người còn rất thoải mái. Ngửi thấy mùi thơm
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ngát thực vật tươi mát thật không tệ, Trình Y chân thành nói cảm ơn với cô ấy
đã giúp cô làm áo. Cô đã gặp qua người phụ nữ này, tuổi hơi lớn, khoảng hơn
ba mươi tuổi, là một người phụ nữ rất biết quan tâm. Sở dĩ cho rằng như vậy là
vì có hai lần ăn cơm cô có chú ý tới nàng ấy mang thịt của mình chia cho đứa
trẻ bên cạnh không đủ thịt ăn, mà những đứa trẻ đó cũng không phải con của
nàng ấy.
Sờ soạng cái quần hong khô trên tảng đá, vẫn chưa hoàn toàn khô hết, Trình
Y không có ý định lãng phí thêm thời gian, cầm lấy quần chưa khô mặc vào.
Nữ nhân ở bên ngoài trì hoãn một hồi lâu thì có chút nóng nảy, lôi kéo Trình
Y nhanh chóng đi trở về. Trên đường vẫn luôn lo lắng nói gì đó, thỉnh thoảng
còn vỗ vỗ trấn an Trình Y.
Trình Y nghe không hiểu nàng nói gì, không biết nàng đang lo nghĩ cái gì,
chẳng qua khi nàng an ủi trấn an thì cô hiểu nàng ấy an ủi cái gì, bởi vì nàng ấy
thấy được ‘dấu vết’ trước ngực của cô.
Sau khi trở về Trình Y vẫn làm như không có chuyện gì phát sinh, cô chính
là một ‘ngoại tộc’ xông vào trong tộc này, không muốn rước lấy phiền toái làm
cho người trong tộc phải phiền.
Lần này Trình Y ra ngoài hơi lâu, Hiền đã sớm lo lắng, khi thấy cô trở về
liền nhẹ nhàng thở ra, chỉ là khi nhìn thấy quần của cô còn đang ẩm ướt thì kinh
ngạc, chỉ chỉ về phía cái quần ướt mà hỏi.
Trình Y buộc mình cười không bị miễn cưỡng, trước cô làm ra động tác ra
mồ hôi rồi lại làm động tác bơi lội.
Hiền xem không hiểu, không biết cô muốn biểu đạt cái gì, nghi ngờ trên mặt
ngày càng nồng đậm.
Vốn là không có tâm tình, thấy Hiền không hiểu cô liền không muốn huơ tay
múa chân nữa. Cảm giác được thật sâu ngôn ngữ không thông là vấn đề lớn, cả
ngày khoa tay múa chân thật là muốn mệnh. Nếu như khoa tay múa chân mà đối
phương thấy hiểu thì còn khá tốt, hết lần này tới lần khác phần lớn thời gian đối
phương xem không hiểu, cũng như người khác khoa tay múa chân cô cũng đoán
sai.
“A ô ô?” Hiền chỉ vào áo cỏ mặc trên người cô phát ra âm thanh thắc mắc.
Trình Y không biết phải giải thích thế nào, đành lắc đầu thở dài nằm lên da
thú, cô không có tâm tình nói chuyện, ở bờ sông bị dã nam nhân tập kích ngực
khiến cho cô bị bóng ma rất sâu. Từ nay về sau cô cũng không dám một mình đi
bờ sông tắm rửa, lần này may mắn có người trùng hợp ở gần đó nên cứu được
cô, nếu cô kêu đến vỡ họng mà cũng không có ai tới cứu thì trinh tiết chẳng phải
đã bị tên dã nhân không biết tên kia hủy hoại sao?
Nghe được Hiền ở một bên lo lắng đang nói gì đó, Trình Y giả bộ không
nghe thấy, hiện tại cô bị kinh hãi làm cho mệt mỏi lắm rồi, không bao lâu liền
chìm vào giấc ngủ.
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Ngủ một lúc lại thấy ác mộng, trong mộng Trình Y tới bờ sông đột nhiên
nhìn thấy dã nam nhân kia biến thành con sói hung mãnh bổ nhào vào khiến cô
ngã trên đất, dùng móng vuốt sắc bén xé nát y phục của cô. Không để ý đến cô
đang thét chói tai mà ném cô vào trong dòng sông lung tung giặt sạch một phen,
sau đó vừa vung móng vuốt vừa há miệng ăn cơm là cô mới được rửa sạch sẽ
xong...
Trình Y đổ mồ hôi lạnh mà tỉnh lại, trái tim còn đang rung động kịch liệt, bất
kể là trong mộng hay là sự thật thì dã nam nhân kia đều mang đến cho cô nỗi sợ
hãi rất lớn.
“Ai?” Hiền nghe được tiếng vang nên nhìn qua cô rồi thử gọi.
Lau mồ hôi trên trán, Trình Y ngồi dậy cười khẽ với hắn rồi nói: “Ta chỉ
nhìn thấy cơn ác mộng, không sao rồi.”
Hiền nhíu mày cẩn thận đánh giá Trình Y, càng xem mày càng nhíu chặt,
cuối cùng vịn da thú chậm rãi đứng dậy đi tới.
Trình Y thấy hắn đi tới lập tức trong mắt thoáng hiện lên tia đề phòng:
“Ngươi làm gì? Không cần tới đây, ta không sao!”
“A ô.” Trong âm thanh của Hiền lộ ra vài phần tổn thương.
Ý thức được chính mình phản ứng hơi quá mức, Trình Y tranh thủ đứng lên
tràn ngập áy náy nói xin lỗi với Hiền, cũng không để ý đối phương có nghe hiểu
hay không, nói xong một lần thấy đối phương không phản ứng thì nói thêm một
lần nữa.
Ngay tại lúc hai người đang mắt to trừng mắt nhỏ thì Vân Đóa đi đến bảo hai
người đi ra ngoài. Mấy nam nhân đi ra ngoài săn đều đã trở lại, con mồi đều
chất đống lại cùng một chỗ. Tất cả nam nhân trong bộ lạc đều đứng thành một
hàng, vẻ mặt tộc trưởng nghiêm túc đứng ở phía trước bọn họ, thấy Hiền cùng
Trình Y đi tới liền ngoắc ngoắc bảo họ đi tới gần.
Sau khi Vân Đóa dẫn hai người đi qua liền lui sang đứng cùng với những nữ
nhân khác và bọn nhỏ vẻ mặt khó hiểu nhìn tộc trưởng nghiêm túc ở đó.
Tộc trưởng bảo Hiền qua đứng chung với những nam nhân kia, sau đó vẻ
mặt nghiêm trọng nhìn Trình Y rồi nhìn về phía những người phụ nữ quát lên,
một người trong đó nghe tiếng liền đi ra.
Người này là người giúp cô lúc sáng nay, vừa rồi Niên tộc trưởng gọi nàng là
Lana, Trình Y nhìn sang rồi nhớ kỹ tên của nàng ấy.
Lana đi đến bên người của Trình Y, một bên sốt ruột vừa nói vừa khoa tay
múa chân, vừa chỉ vào ngực của Trình Y nói không ngừng.
Lúc Lana đi tới bên cạnh thì Trình Y đã đoán được chuyện gì rồi, Lana nhất
định là nói với Niên tộc trưởng chuyện ban sáng. Thấy sắc mặt của hắn nghiêm
trọng như vậy, Trình Y cũng không thể coi như không có chuyện gì. Cô không
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hiểu một câu nào mà Lana nói, bất quá từ biểu hiện trên mặt và tay của đối
phương cũng đoán được hẳn là Lana đang hỏi cô buổi sáng nam nhân nào làm
chuyện ‘hồng’ trên ngực của cô.
Lana vừa nói xong Hiền liền gầm lên giận dữ, xông lên trước nắm chặt tay
Trình Y lo lắng nhìn cô từ trên xuống dưới, con mắt dừng lại trước ngực của cô,
trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ đầy giận dữ, giơ tay lên muốn cởi quần áo của
cô kiểm tra.
Trình Y thấy vậy sợ hãi kêu lên, lập tức lùi về sau mấy bước, hai tay che
chắn trước ngực phòng bị, trừng mắt nhìn Hiền cả giận nói: “Ngươi muốn làm
gì?”
Hiền lúc này mới ý thức được mình sơ suất, một đống người ở chung quanh,
biểu cảm có chút ngượng ngùng, nhưng phẫn nộ trong mắt vẫn không hề tan,
hai nắm đấm vang lên kẽo kẹt, thật sự cảm thấy phẫn nộ cái tên đã xâm phạm
cô!
Niên tộc trưởng quát lên một tiếng, Hiền nghe vậy thu hồi lửa giận, nhanh
chóng xoay người cúi đầu xuống cung kính nói chuyện với Niên tộc trưởng, sau
đó vâng lời trở lại vị trí hắn vừa đứng.
Hắn rất nghe lời nói của Niên tộc trưởng..., giờ đây trong mắt hắn nhìn về
phía Niên tộc trưởng tràn đầy kính ý, đây là suy nghĩ đột nhiên dâng lên trong
lòng Trình Y.
Lana một lần nữa kéo Trình Y trở lại, từ người đàn ông bên trái mà bắt đầu,
một tay chỉ vào ngực Trình Y một tay chỉ vào nam nhân đó vẻ mặt nghiêm túc
hỏi.
Nam nhân bị chỉ rất phẫn nộ, đó là biểu lộ của người bình thường chỉ khi bị
oan uổng mới có, nam nhân đó trừng Trình Y, trong mắt rõ ràng viết “Không
phải ta làm!”
Biểu lộ của mọi người ở giữa sân đều rất nghiêm túc, cho dù Trình Y nghe
không hiểu lời Lana nói cũng đoán ra được nàng đang làm cái gì, vì vậy nhìn về
người đàn ông bị chỉ kia lắc đầu.
Lana lại chỉ về người đàn ông thứ hai và lập lại lời nói giống như vậy, khi
Trình Y lắc đầu lại chỉ sang người kế bên mà tiếp tục. Không lâu sau toàn bộ
hơn mười nam nhân trong tộc đều bị chỉ mấy lần, cuối cùng Trình Y đều lắc
đầu. Trình Y phát hiện chân mày Niên tộc trưởng càng nhíu chặt hơn, tất cả
nam nữ trong sân cùng có biểu hiện nghiêm trọng lên.
Niên tộc trưởng nghiêm túc nhìn Trình Y, chỉ vào toàn bộ nam nhân ở đó
mấy lần rồi lớn tiếng hỏi cô.
Trình Y đoán Niên tộc trưởng hỏi cô có xác định người đánh lén cô không
phải là người trong tộc hay không, sợ cô đoán sai, vì vậy cô chậm rãi gật đầu.
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“A gào khóc!” Các nam nhân thấy thế cùng thẳng sống lưng, trên mặt lộ ra ý
khẩn trương.
Niên tộc trưởng suy nghĩ một lát rồi vẫy tay bảo mọi người chuẩn bị ăn cơm
trước, mọi người nghe lệnh tản ra chuẩn bị cơm canh. Không giống như hai
ngày trước, bữa cơm này mọi người ăn trong tinh thần đầy nặng nề, mỗi người
đều là bộ dạng đầy ưu sầu. Nơi nào đó vừa có động tĩnh thì con mắt các nam
nhân như dã thú liền nhảy vọt lên chạy qua xem xét. Lúc ăn cơm cũng để
trường mâu ở bên cạnh của mình.
Người trong tộc đều rất khẩn trương, đến cả các phụ nữ cũng đều rất đề
phòng nhìn xem bốn phía, mấy đứa nhỏ cũng không dám lớn tiếng chơi đùa
nữa, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cha mẹ ăn thịt nướng.
Dã nam nhân buổi sáng cô chưa từng thấy qua, nhất định là người ngoại tộc,
thấy bộ dạng kiêng kị như vậy của người trong tộc hiển nhiên là đang lo lắng
người ngoại tộc đột nhiên xông tới. Trước kia Trình Y xem TV nên cũng biết
một chút chuyện về thời viễn cổ, như là bộ lạc gian nan về thức ăn và phụ nữ
nên sẽ thường xuyên có chiến tranh xuất hiện.
Hiện tại người trong tộc khẩn trương như vậy cũng làm cho cô bắt đầu lo
lắng theo, trong bộ lạc nam tử trưởng thành còn chưa tới hai mươi người, nếu
như người ngoại tộc thực sự tấn công bọn họ nhất định sẽ khó khăn chống đỡ.
Vội vàng cơm nước xong, người trong tộc lại không có ca hát nhảy múa như
thường ngày mà là đều tự về phòng. Vẻ mặt Hiền ngưng trọng, mấy lần cầm
mâu muốn ra ngoài đều bị Trình Y ngăn cản.
Thân là bác sĩ thì không có cách nào trơ mắt nhìn thấy người bị thương còn
chưa tốt lại đi ra ngoài làm chuyện nguy hiểm, Trình Y kiên quyết ngăn cản
Hiền, thái độ cực kỳ cường ngạnh.
Hiền một lòng muốn đi ra ngoài gác đêm cuối cùng đành phải bỏ cuộc, ngồi
trên da thú hết than ngắn lại thở dài, thỉnh thoảng đứng dậy đứng ở cửa ra vào
nhìn ra bên ngoài.
Trời tối, trăng sáng cao cao ở trên bầu trời, đã đến thời gian đi ngủ nhưng
Trình Y không hề buồn ngủ chút nào. Cô đi tới bên cửa nhìn nhìn ra ngoài, phát
hiện rõ ràng nam nhân gác đêm đã tăng lên, hai đêm trước chỉ có hai người gác,
hiện tại thấy có sáu người cầm vũ khí đi tuần tra gần nhà gỗ. Đây chỉ là ở nơi cô
nhìn thấy, không biết chỗ khác có còn người gác đêm nữa không, xem ra đêm
nay người trong bộ lạc sợ là không ai ngủ được.
Trình Y lo lắng nhìn về phía bầu trời sáng trăng, trong lòng thầm cầu nguyện
ngàn vạn lần người ngoại tộc không tấn công đến đây...

Chương 8
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T

hời gian khẩn trương này kéo dài ba bốn ngày, vào mỗi ban đêm có rất

nhiều nam nhân canh gác, ban ngày cũng không đi săn hết toàn bộ mà lưu lại
vài người ở lại bảo vệ phụ nữ và trẻ em ở trong bộ lạc.
Khẩn trương vài ngày nhưng không thấy người của bộ lạc khác đến xâm
phạm, ban ngày các tộc nhân kết đội ngoại trừ đi săn còn cùng nhau đi kiểm tra
chung quanh xem có người bộ lạc khác quanh quẩn gần đó hay không. Kết quả
không có phát hiện gì, vì vậy tóm lại mọi người cảm thấy buồn lo vô cớ rồi, có
lẽ người ta chỉ là đi ngang qua chứ không có ý tứ xâm phạm.
Mọi người dần dần thả lỏng, tuy nhiên nhân số gác đêm vẫn không giảm bớt,
ban ngày vẫn có người ở lại bộ lạc, nhưng mọi người cũng giảm bớt lo âu, trên
mặt cũng dần có nụ cười.
Trình Y đã cắt chỉ cho Hiền, miệng vết thương của hắn khôi phục thật tốt.
Sau khi cắt chỉ Sâm mang về một loại thảo dược, sau khi nhai xong lấy chất
lỏng bôi lên vết thương của Hiền, hai ngày sau vết sẹo nhỏ đi rất nhiều. Hiệu
quả thảo dược thật tốt, Trình Y đối với nó rất ngạc nhiên, đặc biệt nhờ Vân Đóa
dẫn mình đi tìm loại thảo dược này, sau khi tìm được nhổ mấy cây về nghiên
cứu.
Trong lúc người trong tộc cả ngày đề phòng ngoại tộc xâm phạm, vết thương
của Hiền cũng tốt hơn phân nửa, buổi tối hắn cũng không động vào Trình Y bởi
vì hắn phải đi gác đêm, sau khi trở về thì trời đã sáng.
Bởi vì tình hình khẩn trương, Trình Y cũng không còn đi tắm rửa mỗi ngày,
trên người bị dính khó chịu thì cũng phải chịu đựng. Nếu thật sự nhịn không
được thì nhân lúc nữ nhân trong tộc đi rửa bình gốm thì tranh thủ thời gian đi
cùng họ, vội vàng ngâm ở trong nước một cái rồi lập tức theo các nàng trở về.
Mấy ngày nay không có gặp lại cái tên sắc ma kia cũng làm cho Trình Y thoáng
yên tâm, thầm cầu nguyện tên sắc ma đó trở về bộ lạc của hắn đi.
Bởi vì ngôn ngữ không thông sẽ hỏng việc, Trình Y lợi dụng mấy ngày nay
chăm chỉ nghiên cứu học ngôn ngữ của họ. Cô nhớ kỹ vài từ ngữ thường dùng,
ví dụ như đứa nhỏ của Vân Đóa gọi nàng ấy là “A mẫu”, gọi Sâm là “Ada”, gọi
Hiền là “A tô”, những từ khác như: cho ngươi, không cần phải, ăn cơm, uống
nước, đi ngoài các loại hội thoại cô đều học. Tuy nhiên, phát âm cũng không
chuẩn lắm, nhưng tối thiểu khi cô nói thì đối phương cũng hiểu cô nói gì.
Cô mang đồng hồ đeo tay từ hiện đại tới cũng sử dụng được, trải qua mấy
ngày quan sát thời gian ở đây và thời gian ở hiện đại cũng không khác biệt lắm.
Một ngày có hai mươi bốn tiếng, hai ngày nay vừa đến giữa trưa cô liền bận
rộn. Lấy một cây gậy dựng thẳng đứng trên mặt đất trống trải, chờ mặt trời di
động dần đến vị trí chính giữa, bóng dáng cây gậy ngắn nhất liền vội vàng chỉnh
đồng hồ đúng mười hai giờ. Sau đó, buổi chiều thường xuyên canh chừng đồng
hồ, lúc ăn cơm chiều thì trời tối đen còn có chú ý thời gian lúc trời sáng ngày
www.vuilen.com

40

Tác Giả: Mèo Mặt To Thích Ăn Cá

HÀNH TRÌNH ĐẾN VIỄN CỔ

hôm sau. Chờ đến giữa trưa ngày hôm sau thì lại mang cây gậy gỗ kiểm tra lần
nữa dưới ánh mặt trời ban trưa. Qua mấy ngày như vậy, cho dù là bảng theo dõi
có sai số, thì phạm vi sai số cũng không vượt qua năm phút đồng hồ, nắm giữ
được thời gian Trình Y rất có cảm giác thành tựu.
Bởi vì không học tốt môn lịch sử, đặc biệt là thời viễn cổ hiểu biết quá mức
nông cạn, giờ đây Trình Y cũng không biết cô xuyên tới thời đại này là chân
thật xã hội nguyên thủy hay là cô đến một không gian song song khác. Không
rõ ràng lắm cũng không muốn đi phân giải, có phải là dị giới hay không đối với
cô cũng không có gì khác nhau, đều là thời kỳ nguyên thủy.
Hiện tại Trình Y đối với người trong bộ lạc cơ bản đã quen thuộc hơn rất
nhiều rồi, vài người quan trọng hoặc người thường gặp cô đều nhớ kỹ tên. Ulla
cũng giống như cô đã đoán lúc trước chính là con gái của Niên tộc trưởng, Niên
tộc trưởng còn có một con trai, nhỏ tuổi hơn Ulla tên là Ô Cách, bộ dáng chừng
hai mươi tuổi. Trình Y không thích hắn, có mấy lần một mình đụng phải hắn,
ánh mắt hắn nhìn cô làm cô cảm thấy chán ghét.
Ngày hôm đó Trình Y lại theo các nữ nhân đi ra bờ sông, cô không có ăn
không ngồi rồi, bình thường không có việc gì cũng theo các nàng làm việc. Đầu
tiên chính là nhờ Vân Đóa dạy cô làm giày cỏ, hiện tại giày trên chân cô là do
cô tự làm được, không dễ dàng gì phải học hơn nửa ngày thì cô mới bện được
nhìn không xấu xí lắm, miễn cưỡng có thể mang.
Cùng đi với những người này, Trình Y cũng không sợ, sau khi rửa sạch bình
gốm các nàng cũng muốn tắm rửa. Bởi vì không vội trở về, lúc các nàng vừa
rửa chén và bình gốm xong Trình Y liền không chờ đợi được mà nhảy vào chỗ
thượng du nơi các cô tắm rửa.
Mấy nữ nhân cũng lục tục nhảy xuống sông, một bên vừa tắm giặt vừa cười
nói, vài ngày lo lắng cho đến hôm nay các nàng mới bình tĩnh lại, tự nhiên cũng
cười nói nhiều hơn.
Trình Y bơi một lát sau đó đi lên chà sát thân thể, bởi vì không có dầu gội
sữa tắm này nọ để tắm rửa nên cô cứ cảm giác trên người không quá sạch sẽ.
Cho nên mỗi lần tắm giặt chỉ cần thời gian đầy đủ cô đều ra sức cọ rửa trên
người, tranh thủ cọ sạch thân thể như là tắm sữa tắm vậy.
Sau khi tắm giặt xong các nữ nhân lên bờ mặc váy da thú cùng với áo cỏ
vào, Trình Y cũng lên bờ mặc vào quần jean, thân trên cũng là áo cỏ do chính
cô bện, là cô mới học được. Vì muốn thoải mái mặc áo này phải hai ba ngày đổi
một lần, nếu không thời gian lâu một chút cỏ này liền khô mất mà hương vị
cũng không dễ chịu.
Các nữ nhân cười cười nói nói đi trở về, Trình Y cũng cười đi sau lưng các
nàng ấy. Lúc này Ulla không có ở đây, cho nên những người này cũng đều rất
yêu thích cô, vừa nhiệt tình lại vừa sốt sắng, đi cùng bọn họ cảm giác tâm tình
rất vui sướng.
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Vừa đi được nửa đường phía trước đột nhiên lao tới một nam nhân, bọn họ
thấy thế liền la to lên, đề phòng nhìn hắn.
Sau khi Trình Y nhìn thấy người lao tới mặt liền trắng bệch không còn chút
máu, sợ tới mức trốn sau lưng Vân Đóa, người này không phải là ai khác, chính
là tên sắc ma ghê tởm ở bờ sông khinh bạc cô.
Nam nhân thấy được Trình Y, không để ý một đám nữ nhân đang nhìn chằm
chằm, cứ như thường mà vọt tiến lên trước mặt Trình Y, sau đó túm cô như
xách một con gà con khiêng lên vai mà chạy như điên.
Tốc độ quá nhanh, hơn nữa không có ai nghĩ đến trong lúc trước mặt các
nàng đông người như vậy hắn lại đoạt nữ nhân! Các nàng nóng nảy rống giận
gào lên, có mấy người chạy về bộ lạc gọi nam nhân, có mấy người thì đuổi theo.
Trình Y bị nam nhân khiêng trên vai, bụng chống đỡ trên vai cứng rắn như
sắt của hắn, đầu chúi xuống, hắn chạy rất nhanh, đầu óc của cô lập tức choáng
váng chóng mặt, dạ dày cũng khó chịu, mở miệng bật lên tiếng nôn khan.
Nam nhân mặc dù khiêng một người trên vai, nhưng các nữ nhân vẫn không
đuổi kịp, đang ở phía sau tức giận mắng chửi.
Mắt thấy nam nhân khiêng Trình Y đang trào nước chua sắp biến khỏi tầm
mắt mấy nữ nhân, thì có nam nhân đang tuần tra gần đó nghe được âm thanh mà
chạy tới. Nhìn thấy nam nhân xa lạ đang khiêng Trình Y chạy đi thì giận dữ,
vung lên trường mâu mà xông tới.
Nam nhân phát ra tiếng gào không vui, thả Trình Y mặt mày xanh xao ngồi
xuống trên cỏ xong liền cầm trường mâu xông lên đối chiến với người kia.
Một đường bôn ba, Trình Y không chỉ dạ dày không thoải mái mà đầu óc
cũng vô cùng chóng mặt, chỉ một chút dạ dày liền sôi trào, “oa” một cái phun
ra. Cô vừa mới ăn cơm không bao lâu, vừa rồi bị nam nhân kia khiêng trên vai
chạy nhanh như chớp một hồi, dạ dày chịu được mới là lạ. Vốn tình huống bây
giờ rất thuận lợi chạy trốn tiếc rằng tình huống cơ thể lại không cho phép.
Lúc hai nam nhân giao chiến, làm cho các nữ nhân đuổi theo kịp, có hai
người tiến lên kéo Trình Y đang nôn không ngừng chạy trở về, thấy Trình Y có
biểu hiện quá mức khó chịu, một nữ nhân dừng lại một tay ôm mông một tay
ôm lưng Trình Y mà chạy.
Lần này Trình Y không quá mức khó chịu, người này hiển nhiên là quan tâm
đến thân thể của cô, dựng thẳng ôm cô mà chạy.
Chạy không bao xa, phía trước Hiền và hai nam nhân nữa cầm vũ khí chạy
tới, xa xa nhìn thấy người xa lạ đang đánh nhau với người của mình thì tốc độ
chạy nhanh hơn. Có nữ nhân chỉ vào Trình Y hô to lên gì đó với Hiền, kết quả
sau khi nghe xong Hiền liền giận dữ, hai mắt đỏ bừng chạy về phía nam nhân
ngoại tộc.
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Sau khi được các nữ nhân thay phiên nhau ôm về bộ lạc, sắc mặt Trình Y
cũng không khá hơn chút nào, dạ dày thỉnh thoảng còn cuộn lên, phải nghỉ ngơi
một hồi lâu mới tốt hơn được. Vì thế, cô càng thêm chán ghét cái tên sắc ma đó,
thì ra hắn vẫn chưa có rời đi, lại muốn bắt cô đi, nếu trong tộc không phải vẫn
còn có nam nhân thì chỉ sợ cô đã là dê vào miệng cọp.
Lần trước sờ ngực trộm áo của cô, lần này bắt cô làm hại cô bị choáng váng
đầu hoa mắt nôn mửa không ngừng, tên sắc ma đó quả thật là khắc tinh của cô.
Cầu trời phù hộ từ nay về sau đừng để cô phải gặp lại hắn. Hiện tại nếu như hỏi
Trình Y ghét nhất là ai, cô tuyệt đối sẽ không chút do dự mà trả lời là tên sắc ma
kia!
Mấy nữ nhân để lại vài người trông nom người già và trẻ nhỏ trong bộ lạc,
còn lại vài người lo lắng chạy đi.
Trình Y cũng có chút lo lắng rồi, nhìn đồng hồ một cái, cô trở về tối thiểu
cũng hơn nửa giờ mà bọn Hiền còn chưa trở lại. Lẽ ra đối phương chỉ có một
người thì không nên đánh lâu như vậy à, chẳng lẽ có người đến giúp đỡ sắc ma?
Khi mọi người đang hết sức nóng lòng, mấy người nam nhân trở lại, cơ bản
toàn bộ trên người đều phủ máu. Hiền bị thương nặng nhất, vết thương cũ chưa
lành lại bởi vì kịch liệt đánh nhau mà bị chảy máu. Mà trên cánh tay, trên đùi
còn bị thương cũng may là bị thương không nặng có thể tự mình đi đường
không cần người khác dìu đỡ.
Bởi vì mấy người bị thương cũng không nặng, bọn họ có thể tự dùng thảo
dược mà tự chữa trị. Vết thương cũ của Hiền bị vỡ ra, Trình Y phải khâu lại cho
hắn lần nữa. Vị trí vết nứt dài khoảng một ngón tay, cô chỉ cần may lại chỗ đó là
được.
Hiền bị thương còn nặng hơn hai người kia cộng lại, tất nhiên là hắn bị chọc
tức lúc đánh nhau thì cậy mạnh, kết quả bị thương nặng.
Lúc Trình Y băng bó cho hắn thì hắn giống như bất an mà nắm tay cô,
dường như chỉ sợ cô chạy mất, Trình Y thì không biết làm sao đẩy bàn tay của
hắn ra, trách cứ hắn làm cô chậm trễ băng bó.
Lần này băng bó cho Hiền là băng gạc hai ngày trước dùng qua, dù sao cũng
đã giặt sạch phơi khô, cho dù trên mặt còn có chút vết đỏ không giặt sạch được
nhưng đây cũng là máu của Hiền, băng bó cho hắn cũng sẽ không sao.
Chuyện huyên náo lần này động tĩnh rất lớn, buổi tối các tộc nhân đều trở về,
sau khi nghe nói việc này cũng vô cùng phẫn nộ và nổi giận, không dám không
tập trung nữa, người tuần tra càng thêm nhiều hơn.
Buổi tối lúc nằm ngủ trên da thú đột nhiên Trình Y không tim không phổi nở
nụ cười, cô tự mình tiêu khiển mà nghĩ lần này sắc ma quấy rối mà nói xem như
đã làm một chuyện tốt. Đó chính là vết thương cũ của Hiền tái phát mà còn
thêm vết thương mới, cô có thể an toàn thêm hai buổi tối nữa...
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Chương 9

Ô

Nắm bộ lạc chỉ có ba mươi mấy người, đúng là một bộ lạc nhỏ, cho nên

tính nguy hiểm tồn tại rất cao, bởi vì nhân số ít đi qua nơi vắng vẻ lại ở vào
hoàn cảnh xấu.
Hiện tại là đầu thu, là mùa thực vật phong phú còn có thể an toàn một chút,
một khi đến mùa đông lúc con mồi thưa thớt, người ở bộ lạc gần đó sẽ vì thiếu
thực vật mà đến giành thức ăn. Bộ lạc đối phương còn thiếu nữ nhân có thể vì
vậy mà đi cướp đoạt phụ nữ.
Nếu như bộ lạc không có thâm cừu đại hận gì mà nói, bình thường hai quý
Hạ Thu thì coi như an bình, bởi vì thực vật sung túc, sẽ không xuất hiện tình
huống bộ lạc bị đói mà tấn công bộ lạc nhỏ khác. Cũng bởi vì như vậy mọi
người trong bộ lạc mới an tâm, mỗi tối sau khi ăn uống no đủ còn có thể cao
hứng cùng nhau ca hát nhảy múa. Ai ngờ hiện tại ngay lúc này lại phát hiện ra
tình huống người ngoại tộc đến cướp nữ nhân. Đây là một cảnh báo to lớn đối
với mọi người trong bộ lạc, làm cho bọn họ phải nghĩ lại gần đây trôi qua quá
buông lỏng, để cho người ngoài đơn độc một người cũng có thể cướp nữ nhân
dưới con mắt nhìn chằm chằm của người trong tộc.
Mỗi ngày nam nhân trong tộc đều kết bạn ra ngoài tìm kiếm, kết quả nam
nhân ngoại tộc kia như thể bốc hơi tìm thế nào cũng không thấy, các tộc nhân
đều dậm chân tức giận nguyền rủa không ngừng.
Hiền nghỉ ngơi hai ngày rồi cắt chỉ, thương thế tốt hơn phân nửa, đối với tốc
độ khép lại vết thương của người nguyên thủy Trình Y đã có thể thấy mà không
thể nói gì rồi. Một khi thân thể Hiền tốt lên Trình Y lại bắt đầu lo lắng, bởi vì
ánh mắt của Hiền nhìn cô càng ngày càng nóng bỏng, cô sợ buổi tối hắn lại hóa
thú tính. Tuy cô không chán ghét Hiền, cảm thấy hắn còn rất quan tâm cô, chỉ là
cô xuyên đến thời đại lạ lẫm mới có mười ngày, làm sao có thể tiếp nhận một
người không tính là quá hiểu biết nói chi đến chuyện cùng nam nhân làm loại
chuyện đó.
Có một số chuyện ngươi càng sợ thì nó tới càng nhanh, buổi tối sau khi tất
cả mọi người trở về phòng Trình Y liền phát hiện Hiền không quá thích hợp. Từ
sau khi cô vào nhà hắn liền nhìn chằm chằm cô, tầm mắt phần lớn là rơi trên
thân thể của cô. Thấy vậy nội tâm Trình Y sợ hãi, lo lắng mà liên tục nhìn ra
bên ngoài, chẳng lẽ đêm nay cô khó giữ được trinh tiết sao?
Vừa nghĩ như vậy thì bên kia Hiền có động tác, tóc gáy toàn thân Trình Y
nhất thời dựng đứng lên, thân thể cứng lại đứng tại chỗ nhìn Hiền đang bước
nhanh tới chỗ của cô.
“Ngươi, ngươi muốn gì?” Trình Y lùi về phía sau một bước đề phòng hỏi.
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Hiền đi đến ôm cổ Trình Y, miệng bắt đầu hôn lung tung trên mặt cô, hơi thở
dần dần không ổn định.
“A! Cút ngay!” Trình Y hét rầm lên, dùng sức đẩy Hiền ra, cô cảm thấy đau
xót trong lòng. Ở hiện đại khí lực của cô cũng coi như không nhỏ, nhưng ở nơi
này chút khí lực cũng chẳng là gì. Lúc trước ở bờ sông cũng không đẩy được
sắc ma, hiện tại đẩy Hiền cũng không xong, bọn họ chính là một tòa núi lớn
mặc cho cô quyền đấm cước đá cũng không sứt mẻ chút nào.
Tay Hiền sờ dần xuống mông Trình Y, môi cũng dần dần dời xuống.
Vì không muốn hồ đồ u mê mà cùng người khác phát sinh quan hệ, Trình Y
không bận tâm thân phận thầy thuốc của mình, liền đưa tay véo mạnh lên vết
thương trên ngực Hiền đang cần bảo dưỡng. Từ lúc học cao trung cô đã rời nhà
một mình sống cuộc sống tự lập bên ngoài, nhưng cô vẫn giữ mình trong sạch.
Mặc dù từng có kết giao qua hai ba người bạn trai nhưng cô kiên trì không phát
sinh quan hệ trước hôn nhân. Vì vậy cho tới bây giờ cô cũng chưa từng vượt
quá giới hạn với nam nhân, cho dù quen biết kết giao với bạn trai vài ba tháng
thì cô vẫn giữ vững phòng tuyến. Cho nên làm sao có thể cùng dã nam nhân
mới vừa quen biết mười ngày nảy sinh quan hệ cho được?
Sự phản kháng của Trình Y quá lớn, không bao lâu sao miệng vết thương
của Hiền liền chảy máu lần nữa, chân mày của hắn cau lại, nhưng cũng không
vì đau đớn này mà dừng lại động tác. Theo hắn, Trình Y chính là vợ của hắn,
bất quá những gì vợ mình làm với mình chỉ là bình thường. Vì vậy, cũng không
xem sự phản kháng của Trình Y là chuyện gì quá đáng thậm chí còn cảm thấy
rằng cô làm vậy rất là tình cảm.
Thấy ngực đối phương chảy máy đến như vậy mà cũng không dừng lại,
Trình Y tuyệt vọng, ngay lúc Hiền đặt cô nằm trên tấm da thú đưa tay ra muốn
cởi đi áo cỏ của cô thì đột nhiên bụng cô khẽ co rút đau, không lâu sau lại quặn
đau lần nữa.
Có lẽ do cô phản kháng quá mức kịch liệt, cảm xúc lại quá căng thẳng làm
cho ngày thường cũng co giật bình thường thì bây giờ lại biến thành run rẩy
kịch liệt. Đau đến nỗi trên trán Trình Y đổ đầy mồ hôi, môi cũng trắng bệch
không còn chút máu, hai tay ôm bụng đau khổ mà khẽ rên rỉ.
Thấy thế Hiền lập tức dừng lại, nghi ngờ nhìn về phía Trình Y đang co lại
thành một đoàn, đưa tay sờ thử lên bụng cô, không biết tại làm sao mà cô lại
đau thành như vậy, vì vậy quýnh lên liền chạy ra ngoài.
Thấy Hiền chạy ra ngoài Trình Y thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng rồi cô lại
không cao hứng nổi, bởi vì bụng đang đau đớn không ngừng. Đây là đại di mụ
của cô tới. Ngày xưa mỗi tháng trước khi tới thì bụng trướng đau trước một
ngày, thỉnh thoảng sẽ có nhẹ nhàng co rút. Mỗi khi như vậy thì cô sẽ chuẩn bị
sẵn một vài miếng băng vệ sinh trong túi, cho nên chưa bao giờ phải lo lắng
không như bây giờ đột nhiên đại di mụ đến thăm.
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Hiền đi ra ngoài không bao lâu, bởi vì cảm xúc Trình Y dần dần buông lỏng
nên bụng bắt đầu bớt đau, tuy thỉnh thoảng vẫn còn trướng đau nhắc nhở cô sắp
có đại di mụ nhưng cũng không làm cho cô đau đến ra mồ hôi hơn nữa khó chịu
đến co người thành một đoạn.
Trước kia khi bụng cô trướng đau như thế này thì khoảng mười giờ sau đại
di mụ đúng giờ sẽ tới, bây giờ là buổi tối bụng cô bắt đầu đau, dựa theo kinh
nghiệm suy tính, vào khoảng buổi chiều ngày mai cái kia của cô sẽ tới.
Một lần nữa Trình Y có cảm giác vô lực, ở đây còn dùng tảng đá chùi... đi
đâu để trông cậy vào lúc đặc biệt thế này có cái gì để lót đây? Không có băng vệ
sinh cô phải làm sao bây giờ!
Ngay tại lúc cô đang nhìn trần nhà oán trách ông trời thì Hiền đầu đầy mồ
hôi lôi kéo một người là một bà cụ đi vào. Bà ấy xem ra còn lớn tuổi hơn Diệp
đại nương nhiều, cũng hiểu biết một chút y thuật. Trong bộ lạc ai có bệnh đều
đến tìm bà. Bởi vì Ô Nắm bộ lạc là bộ lạc nhỏ nhất nên không có vu y, chỉ có
thể do bà lão này làm thầy thuốc.
Bà lão ngồi xuống bên cạnh Trình Y nhẹ nhàng xoa bóp bụng của cô, cuối
cùng nhẹ nhàng nở nụ cười, nói vài câu với Hiền đang sốt ruột, trấn an vỗ vỗ vai
của hắn rồi rời đi.
Hiền nghiêng đầu nhìn Trình Y, thấy cô cũng không còn quá khó chịu nên
cũng yên tâm, nói vài câu trấn an với cô rồi lấy bình gốm trong phòng chạy ra
ngoài.
Trình Y nhìn sắc trời một chút, cũng chưa muộn lắm, người trong tộc chắc là
chưa ngủ đâu. Vì vậy, đứng lên đi tới phòng của Vân Đóa, đứng ở bên ngoài
cách cửa phòng chừng năm sáu thước gọi Vân Đóa.
Thấy Vân Đóa đi ra cô lập tức tiến lên giữ chặt tay nàng ta bắt đầu hỏi thăm,
cô không biết người ở đây gọi kinh nguyệt là thế nào. Vì thế làm dấu tay, trước
lấy hai tay che bụng làm vẻ mặt khó chịu, sau đó xoay người chỉ vào giữa hai
chân làm động tác có cái gì đó chảy ra không ngừng trên đùi.
Động tác này giống như đại tiểu tiện không thể khống chế, Vân Đóa hồ nghi
nhìn một hồi sau đó liền quá sợ hãi chạy đến phía sau lưng Trình Y nhìn vào cái
mông của cô, trong miệng liên tục nói gì đó, giọng điệu rất là lo lắng.
Trình Y gấp đến độ khoát tay, đang lo không biết phải thuyết minh như thế
nào thì Hiền trở lại, khi trở về bình gốm trong tay hắn đã tràn đầy nước trong
vắt.
Vân Đóa thấy hắn thì chỉ vào Trình Y lớn tiếng hỏi thăm, Hiền nghe vậy trả
lời vài câu, hai người nói chuyện trao đổi Trình Y hoàn toàn nghe không hiểu,
bất quá cũng biết là họ đang nói về cô.
Nghe Hiền nói xong Vân Đóa bừng tỉnh hiểu ra, ý bảo Trình Y chờ một chút
rồi trở về phòng lấy đồ. Mà Hiền quan sát Trình Y vài lần, thấy trạng thái của
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cô khá hơn nên cũng yên tâm, đem bình gốm đựng nước để trước cửa phòng sau
đó tìm cỏ khô bắt đầu nấu nước.
Tay Vân Đóa cầm cái gì đó đưa cho Trình Y xem.
Trình Y không dám nhận lấy, nhìn kỹ vật trong tay Vân Đóa. Thoạt nhìn đó
là hai miếng da thú thô ráp đã cũ được vá chung lại với nhau, trước sau hai đầu
đều được vá lại bằng hai cây cỏ nhỏ. Hai cây này hẳn là dùng để thắt trên bụng
có hiệu quả cố định lại. Không nghĩ tới nữ nhân ở đây lại dùng tới da thú làm
băng vệ sinh, có da thú động vật kết hợp với ruột cây tuy rằng không có hiệu
quả thấm nước tốt nhất nhưng khi có kinh nguyệt cũng không dễ dàng bị thấm
ra ngoài. Thứ này vượt qua dự kiến của cô rồi, cứ tưởng rằng các nàng sẽ dùng
tro rơm hoặc là cỏ... lung tung gì đó làm đồ lót, không nghĩ tới dùng da thú ‘xa
xỉ’.
Sau khi cảm ơn Vân Đóa Trình Y trở về phòng, có lẽ là ánh mắt của Hiền
đơn thuần hơn nhiều nên cảm giác nguy cơ biến mất, đêm nay phải cảm tạ cái
bụng chợt đau ban tặng, cô được an toàn.
Trong lúc Trình Y ngồi ở trên da thú đổ túi thuốc nhìn nhiều lần vào miếng
băng gạc chưa dùng qua thì Hiền bưng nước nóng đến. Nước nấu ấm được rót
vào trong chén gốm, sau đó mang tới trước mặt Trình Y ý bảo cô uống nước.
Hai chữ uống nước Trình Y nghe hiểu được, nhìn qua chén nước nóng bốc
hơi cô liền hiểu được lúc nãy bà cụ dặn dò hắn phải nấu nước ấm cho cô uống.
Không nghĩ tới tại thời đại viễn cổ này nữ nhân cũng biết lúc đau bụng uống
nước ấm sẽ làm giảm bớt đau đớn, chuyện này ở thời đại này quả thật là thú vị.
Có một số việc làm cho cô cảm thấy được ở đây rất lạc hậu tiện thể lại thấy
người ở đây rất đần, mà có khi có một số việc làm cho cô cảm thấy bọn họ rất
thông minh. Ví dụ như Vân Đóa dùng da thú vá lại dùng làm ‘băng vệ sinh’
trong kỳ nguyệt sự, còn có hiện tại phương pháp sử dụng nước ấm làm giảm
đau bụng kinh cũng làm cho cô cảm thấy ngạc nhiên.
“Allah đô.” Trình Y có chút lúng túng nói với Hiền, sau đó bưng chén thổi
hơi nóng. May mắn vì Hiền phát hiện cô không thoải mái lập tức ngừng xâm
phạm, cũng cảm kích hắn nấu nước cho cô uống. Tóm lại Hiền là một nam nhân
biết săn sóc, so sánh với tên sắc ma ở bờ sông thì tốt hơn nhiều.
Quả thật Hiền giống như suy nghĩ của Trình Y rất quy củ, ngay cả nói
chuyện cùng cô cũng mang theo vài phần cẩn thận dè dặt, e sợ vừa rồi hù dọa cô
làm cho bụng của cô đau. Lúc Trình Y miệng nhỏ uống nước thì hắn lấy một
tấm da thú ở trên tường để xuống dưới chân cô nói gì đó, sau đó trở lại tấm da
thú của mình nằm xuống chuẩn bị ngủ.
Trình Y sợ uống nhiều nước buổi tối đi tiểu đêm, vì vậy chỉ uống non nửa
chén nước ấm, bụng thoải mái hơn nhiều, buông chén sờ soạng tấm da thú Hiền
để bên chân cô, cô đoán là hắn cho cô làm ‘băng vệ sinh’ dùng. Trong nội tâm
cô rất là cảm kích, nhìn về phía Hiền nói cảm ơn sau đó cũng đi ngủ.
www.vuilen.com

47

Tác Giả: Mèo Mặt To Thích Ăn Cá

HÀNH TRÌNH ĐẾN VIỄN CỔ

Chỉ dùng da thú vá cỏ gì đó Trình Y tự nhiên là không muốn dùng, cũng
may cô còn có kim chỉ cùng băng gạc. Vì vậy Trình Y định dùng băng gạc may
bọc da thú lại, như vậy cảm giác giữ được sạch sẽ hơn. Trước tiên cầm lấy kéo
cắt tấm da thú cũng chú ý tới vẻ mặt của Hiền, thấy hắn không có vẻ tức giận vì
thế liền yên tâm mà theo đường vân da thú màu rám nắng cắt ra nhiều mảnh
hình chữ nhật.
Hiền thấy vậy liền đi qua ngồi cạnh Trình Y mắt tán thưởng nhìn cây kéo
trong tay cô. Ở lúc cô không dùng tới thì hắn cơ hồ là mang theo thành kính nhẹ
nhàng vuốt ve cây kéo, còn hỏi Trình Y đây là cái gì. Lời này Trình Y nghe
hiểu được nên liền nói cho Hiền đây là cây kéo. Sau đó trong lúc cô làm thì
nghe hắn không ngừng lẩm bẩm ‘cây kéo’.
Trình Y rất nhanh vá được bốn miếng ‘băng vệ sinh’, ở bên trong mỗi miếng
đều kẹp hai miếng da thú nhỏ, bên ngoài dùng băng gạc bao bọc chúng lại rồi
cẩn thận may kín đường biên, ở hai đầu thì chừa khe hở nhỏ sau đó ra ngoài lấy
cỏ mềm bện như bện tóc đuôi sam sau đó xuyên qua khe nhỏ buộc lại.
Việc lớn làm xong rồi, cầm lấy băng vệ sinh cô làm tốt nhìn như thế nào
cũng thấy đẹp, không chỉ đẹp đến lúc sử dụng khẳng định thoải mái hơn nhiều
so với cái của Vân Đóa trực tiếp dùng da thú. Da thú dùng một nửa, còn lại một
nửa Trình Y xếp gọn lại để một bên.
Khi mặt trời xuống núi thì đại di mụ đúng hẹn lại đến, bụng Trình Y có đau
một chút. Vì vậy co người nằm ở trong phòng, sau khi đi săn về Hiền vẫn chăm
sóc Trình Y. Một chút thì cho cô ăn thịt nướng, một hồi lại cho cô ăn canh, nấu
nước nóng cho cô uống, hầu hạ Trình Y như hầu hạ nữ hoàng.
Lúc mới đầu lượng tương đối ít, cả đêm Trình Y chỉ dùng một miếng BVS
đã làm. Sáng hôm sau cô muốn đi bờ sông giặt rửa cái đã dùng bẩn, ngày còn
sớm nước sông có chút lạnh nhưng cô phải lập tức đi giặt, càng để lâu càng khó
tẩy sạch. Hơn nữa thứ này có hương vị không tốt để trong phòng sẽ ảnh hưởng
không khí. Vả lại cô cũng nghiêm chỉnh để nó ở trong phòng, cô xấu hổ nếu bị
người khác nhìn thấy.
Trình Y đến bờ sông Hiền vẫn luôn bảo hộ bên cạnh, cô ở bờ sông giặt rửa
thì hắn đứng ở bên cạnh nhìn xem.
Vào lúc thế này không nên dính nước lạnh, kết quả sau khi tắm không bao
lâu Trình Y không chỉ bắt đầu đau bụng hơn mà lượng cũng nhiều. Vì vậy BVS
cần nhiều để đổi, gần như mỗi tiếng mỗi thay, cô đau bụng gay gắt không cách
nào đi bờ sông giặt chúng.
Lúc Trình Y đang ưu sầu thì Hiền đi tới, mặt không đổi sắc cầm hai miếng
BVS đã sử dụng đi ra ngoài. Cô trừng mắt khó khăn nuốt nước bọt, nghĩ rằng
hắn nhất định ghét bỏ chúng nó đặt ở trong phòng làm ảnh hưởng không khí, kết
quả phát hiện mình đoán sai!
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Sự thực không phải Hiền đem chúng ném đi mà cầm lấy đi bờ sông giặt
sạch, sau khi giặt rửa sạch lại mang chúng về phơi nắng trên dây thừng trước
nhà gỗ của bọn họ. Đây là lúc Trình Y ra ngoài vô tình thấy chúng trên dây
thừng phơi đồ mới biết được, thấy chúng nó nằm trên dây phơi đồ đã được phơi
khô thì nét mặt của cô giống như bị sét đánh...

www.vuilen.com

49

