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Chương 3

H

ạ Lan Thụy còn trẻ tuổi tuấn tú hơn trong tưởng tượng của Hạ Lan

Phiêu. Dung mạo của ông ta theo kiểu thanh tú nhã nhặn, nhưng ông mặc khôi
giáp bạc, thoạt nhìn có vẻ cao quý, máu lạnh tựa chiến thần. Ông ta lạnh lùng
nhìn Tử Vi, thấp giọng nói:
“Tử Vi, nhìnPhiêu nhi sắc mặt ốm yếu, lại còn gầy đi nhiều, ngươi chăm sóc
chủ nhân mình thế này sao? Ngươi nói xem đáng phạt tội gì?”
“Nô tỳ… Nô tỳ biết tội!”
Tử Vi cắn chặt môi, nhắm chặt hai mắt, lại tự lấy tay ra sức vả vào hai gò má
trắng nõn của mình. Hạ Lan Phiêu kinh ngạc nhìn một lúc, cuối cùng không
nhịn được:
“Dừng tay.”
Tử Vi dừng lại. Nàng ngạc nhiên nhìn Hạ Lan Phiêu, trên mặt Hạ Lan Thụy
cũng hiện chút lo lắng:
“Phiêu nhi, sao lại chống lại mệnh lệnh của vi phụ? Trước đây con chưa bao
giờ dám nói nửa chữ “không” với vi phụ.”
“Con… Con chỉ nghĩ nếu Tử Vi bị thương, danh tiếng của nữ nhi sẽ chỉ tệ
hơn, cũng sẽ khiến Hoàng thượng càng thêm chán ghét.”
Lời nói của Hạ Lan Phiêu, khiến cho Hạ Lan Thụy nguy hiểm nheo hai mắt
lại. Ông ta cẩn thận quan sát đứa con gái đã hoàn toàn khác so với trước đây
mình từng nhận biết, đột nhiên nở nụ cười:
“Phiêu nhi, con đã có thể nghĩ thông suốt, có thể không cố ý chọc giận
Hoàng thượng, vi phụ thật vui mừng. Được, vi phụ tạm tha cho Tử Vi, nhưng
con cũng phải đáp ứng vi phụ một việc.”
“Việc gì?”
“Nội trong một năm phải mang thai Long chủng.”
“Cái gì? Mang thai? Không, ý của con là dù con có muốn mang, hoàng đế
không cho con cũng không có cách nào để mang!”
“Hoàng đế không vào tẩm cung của con, vi phụ tự có biện pháp.”
Hạ Lan Thụy không nhịn được khoát tay: “Tóm lại, con phải nắm chắc mọi
cơ hội, nhất định phải nhất cử đắc nam *sinh một lần được luôn con trai*. Nếu
như con có gan dám chống đối vi phụ, con khắc biết thủ đoạn của vi phụ.”
Nghe Hạ Lan Thụy nói xong, Hạ Lan Phiêu còn chưa có phản ứng gì, Tử Vi
đã hoảng sợ run lẩy bẩy. Sự hoảng sợ của nàng ta, khiến cho trong lòng Hạ Lan
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Phiêu cũng nảy sinh nỗi sợ không tên, cuối cùng nàng nhu thuận nói: “Nữ nhi
tuân mệnh.”
“Vậy thì tốt. Hy vọng con nhớ rõ thân phận, nhớ rõ sứ mệnh của mình.”
Hạ Lan Thụy ý vị sâu xa liếc mắt nhìn con gái ông ta, sau đó rời đi đầu cũng
không ngoảnh lại. Hạ Lan Phiêu thở dài một tiếng, nâng Tử Vi dậy, dùng nước
lạnh làm tan vết bầm giúp nàng, xót xa hỏi: “Đau không?”
“Nô tỳ không sao, dù sao cũng đã quen rồi.” Tử Vi cười làm bộ thoải mái,
nắm chặt tay Hạ Lan Phiêu: “Nương nương, người ngàn vạn lần chớ nên chống
đối lão gia. Mỗi lần người chống lại ông ấy, đều sống không bằng chết, nô tỳ
thật sự không đành lòng…”
“Ngươi yên tâm, ta sẽ không chống đối ông ấy. Bởi vì, ta muốn sống.”
“Vậy là tốt rồi… Nương nương, đêm nay Hoàng thượng sẽ chuẩn bị tiệc
mừng lão gia, người sẽ tham gia chứ?”
“Ta được lựa chọn sao?” Hạ Lan Phiêu nhẹ nhàng thở dài.
“Không được.” Tử Vi thấp giọng nói: “Nếu như người không tham gia,
Hoàng thượng và lão gia đều sẽ không bỏ qua cho người.”
“Vậy thì hỏi ý kiến của ta có ý nghĩa gì nữa đâu?” Hạ Lan Phiêu cười khổ:
“Trang điểm thay quần áo cho ta, Tử Vi. Bất kể đêm nay xảy ra chuyện gì, ta
cũng sẽ sống thật tốt chỉ vì mình mà sống.”
Khi ánh dương chói mắt từ từ lụi tàn, cả hoàng cung được bao phủ bởi ánh
trăng hoa lệ. Hạ Lan Phiêu ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm, để mặc Tử Vi
biến mái đầu dài thành một búi tóc cung đình lộng lẫy. Hạ Lan Phiêu thay chiếc
váy dài sắc đỏ,chỉ có hoàng hậu mới có thể mặc, quét nhẹ mày ngài, tô son màu
anh đào lên môi . Cô cẩn thận tỉ mỉ cắm lên búi tóc sáu chiếc luy ti kim
phượng(*), trên mỗi con phượng hoàng đều rủ xuống một viên trân châu long
nhãn, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt trong màn đêm, gương mặt bình thường của
nàng nhờ trang phục lộng lẫy mà tôn thêm vài phần yêu kiều diễm lệ.
“Nương nương, người điểm trang nghiêm chỉnh trông thật xinh đẹp.” Tử Vi
cười rất chân thành: “Về sau mỗi ngày nô tỳ sẽ trang điểm cho người như này.”
“Không cần.” Hạ Lan Phiêu bứt rứt khó chịu nói.
“Tại sao?”
“Phiền phức.”
Nếu như nàng không phải con gái nhà Hạ Lan, nàng sẽ không phải làm
hoàng hậu của Tiêu Mặc, cũng không phải làm một kẻ bị đứng ở trung tâm phân
tranh quyền lực nữa. Hạ Lan Thụy có thể một thân quân phục tùy tiện xông vào
hậu cung, thật đúng là không phải kiêu ngạo hống hách bình thường.
Tuy rằng không ưa Tiêu Mặc, không ưa Hạ Lan Thụy, nhưng chính vì họ ở
thế không đội trời chung, trái lại đã tạo cho nàng cơ hội được khoan hồng và
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sống sót. Nhưng nàng cũng chưa quên, từ xưa đến nay cỏ dại leo tường và gian
tế có kết cục thế nào, cho nên, nàng thật sự phải vì tương lai của bản thân mà
quyết định…
Khi Hạ Lan Phiêu cùng Tử Vi đi tới Minh Nguyệt Lâu nơi tổ chức dạ tiệc,
thì ở đó đã tưng bừng ca múa rồi. Các vũ cơ mặc áo quần hồng phấn đang ở
giữa đại điện trình diễn kỹ thuật múa điêu luyện, mặc sức phô bày thân hình yêu
kiều và dung nhan diễm lệ của mình, hơi thở như lan, mị nhãn như tơ.
Đêm nay, Tiêu Mặc mặc long bào màu vàng, cột tóc bằng hoàng kim quan,
ngồi ngay ngắn trên long ỷ cao quý, khuôn mặt bình thản, khí vũ hiên ngang.
Hai bên trái phải của hắn, lần lượt là Hạ Lan Thụy và Tiêu Nhiên đang ngồi,
tiếp đó là chỗ ngồi của các vị quan viên được sắp xếp dựa theo thứ bậc cao thấp.
Phân loại chỗ ngồi như vậy thể hiện địa vị khác nhau của các thần tử trong triều,
mà Tiêu Mặc an vị ở trung tâm của chúng nhân, cao cao tại thượng. Hắn cao
quý tựa thần linh được tôn sùng, khiến người ta không kìm được mà nảy lòng
kính sợ, kể cả Hạ Lan Phiêu.
Không chói lóa rực rỡ như Tiêu Mặc, ngồi ở phía dưới chếch phải Tiêu Mặc
là Tiêu Nhiên mặc độc một bộ trường bào trắng sáng, bên hông phối thêm khối
dương chi ngọc cùng màu trắng noãn, càng lộ vẻ tao nhã lịch sự. Mặc dù có
dung mạo rất giống Tiêu Mặc, nhưng Tiêu Nhiên dịu dàng hơn, cũng phần nào
ân cần hơn hắn ta.
Hạ Lan Phiêu nhìn Tiêu Nhiên, nhớ đến y từng dịu dàng chu đáo băng bó
cho mình, chỉ thấy trong lòng có thứ cảm xúc khó tả được bằng lời. Đúng vào
lúc này, thái giám ở cửa liếc nhìn Hạ Lan Phiêu một cái, kêu lớn: “Hoàng hậu
nương nương giá lâm!”
Giọng nói the thé của thái giám trông cửa không ngờ át cả tiếng đàn sáo,
khiến Hạ Lan Phiêu cũng hơi hơi thất thần. Bởi vì đợt yến hội này là để chúc
mừng Hạ Lan Thụy đánh bại Tề quốc mà cử hành tiệc khánh công, cho nên cả
cung điện ngoại trừ Hạ Lan Phiêu, thì không có nữ tử hậu cung nào tham gia.
Ngay khi thấy Hạ Lan Phiêu đến, ánh mắt mọi người đều tập trung lên người
Hạ Lan Phiêu, có tìm tòi nghiên cứu, có kinh ngạc, nhưng nhiều hơn cả là sự
khinh thường gần như không che dấu được. Hạ Lan Phiêu chỉ thấy bản thân như
bị lột trần. Cơ thể bị người ta xăm soi, cảm giác toàn thân bứt rứt khó chịu.
Nàng bất giác cúi đầu, Tiêu Mặc đã chú ý tới nàng, mỉm cười với Hạ Lan Phiêu,
điệu cười gần như là yêu chiều:
“Phiêu nhi, lại đây ngồi cạnh Trẫm.”
Phiêu Phiêu… Phiêu nhi? Tên cẩu hoàng đế này gọi nàng ám muội như vậy?
Rốt cuộc hắn có ý đồ gì?
Hạ Lan Phiêu chỉ cảm thấy tóc gáy toàn thân trong nháy mắt dựng đứng, vẻ
mặt cảnh giác. Còn Tiêu Mặc, bất ngờ rời khỏi long ỷ, cười cười đi về phía Hạ
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Lan Phiêu. Hắn mỉm cười nắm lấy bàn tay bé nhỏ lạnh như băng của Hạ Lan
Phiêu, cúi người xuống, nhẹ giọng nói bên tai nàng: “Phiêu nhi, tay nàng làm
sao mà lạnh thế?”
Tại sao lạnh thế? Đấy là do bị ngươii hù dọa được chưa.
“Tới ngồi cạnh Trẫm nào.”
Tiêu Mặc mỉm cười dắt Hạ Lan Phiêu đang ngây ra như phỗng trở lại chỗ
ngồi, đưa nàng tới long ỷ của mình. Toàn bộ đám hạ thần nhìn Tiêu Mặc không
thể nào tin nổi, còn Hạ Lan Thụy dần dần lộ chút ý cười trên khuôn mặt lạnh
lẽo. Ông ta chậm rãi nâng ly rượu lên, tiếng nói như chuông ngân:
“Hoàng thượng sủng ái tiểu nữ như vậy, thật là khiến lão phu thụ sủng
nhược kinh.”
Hạ Lan Phiêu ngơ ngác nhìn phụ thân và phu quân mình, chỉ thấy bản thân
sẽ bị ánh mắt của họ giết chết mất. Mà đúng lúc này, Tiêu Mặc đột nhiên cười
ôm thắt lưng Hạ Lan Phiêu: “Phiêu nhi, chắc là nàng đói bụng rồi. Giờ tiện thể
bày thức ăn luôn, được không?”
Áaaaaa, bỏ hết cái tay lợn của mi ra. Đồ khốn.
Hạ Lan Phiêu tức điên người gần như trừng mắt nhìn Tiêu Mặc, dùng ánh
bày tỏ sự bất mãn của mình. Thế nhưng, nỗi tức giận của nàng, sự bất mãn của
nàng đều tan thành mây khói khi nhìn thấy đôi mắt sâu khôn lường của Tiêu
Mặc. Một thứ sợ hãi, tự nhiên nảy sinh trong lòng, để rồi cuối cùng nàng cứng
ngắc ngồi bên cạnh Tiêu Mặc, một câu cũng không dám nói.
Ngay khi thấy hoàng đế cưng chiều Hạ Lan Phiêu thanh danh bê bối tư sắc
lại tầm thường như vậy, tất cả đại thần đều bày ra vẻ mặt “thương người bất
hạnh, giận người không tranh”. Hạ Lan Phiêu biết rõ nam nhân ngồi cạnh mình
này đầy bụng gian trá, tuyệt đối sẽ không tự nhiên lại đối xử tốt với mình. Hắn
làm như vậy, hẳn là để xoa dịu mâu thuẫn với Hạ Lan Thụy, tạm thời trấn an Hạ
Lan Thụy thôi. Nếu đã thế, vậy thì nàng tạm thời giúp hắn diễn cho trọn màn
đùa giỡn này là được.
“Được.” Hạ Lan Phiêu nhu thuận nói, cố nén cảm giác buồn nôn trong lòng,
ngoan ngoãn rúc vào trong lòng Tiêu Mặc. Nhưng là, Tiêu Mặc không hề có
một chút giật mình như nàng dự liệu, mà thuận thế ôm lấy nàng, tiếp tục mê
đắm nhìn nàng:
“Nếu Phiêu nhi đói bụng, thì bây giờ bắt đầu dâng thức ăn.”
Vì vậy, đủ loại thức ăn giống như thủy triều hiện ra trước mặt mọi người, các
vị đại thần cũng bắt đầu tập trung tâm trí vào sự nghiệp ăn uống vĩ đại. Cả đại
điện yến tiệc linh đình, bầu không khí vừa nhiệt liệt lại vừa ấm áp. Hạ Lan
Phiêu mắt thấy hai người kia cuối cùng cũng không tỏa ra sát khí hù dọa người
nữa, theo bản năng thở phào nhẹ nhõm. Trong lúc nàng đang suy nghĩ xem
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mình nên giả vờ mắc bệnh gì thì mới thoát thân được, Tiêu Mặc đột nhiên dịu
dàng nói bên tai:
“Phiêu nhi, sao nàng không ăn gì? Thức ăn không hợp khẩu vị sao?”
Không phải thức ăn không hợp khẩu vị, mà là nhìn thấy lão nhân gia ngài
nên cái gì cũng không ăn nổi.
“Thức ăn rất ngon miệng, nhưng thần thiếp hôm nay không có hứng ăn
uống.” Hạ Lan Phiêu vội vàng mỉm cười: “Đa tạ Hoàng thượng quan tâm.”
“Nếu không có hứng ăn, thì nếm thử chén canh ngân nhĩ hạt sen này xem.
Trẫm đút cho nàng.”
Tiêu Mặc sủng nịch cầm thìa, múc một muôi canh hạt sen đưa đến bên môi
Hạ Lan Phiêu. Hạ Lan Phiêu kinh hãi, vừa định cự tuyệt, nhưng lại chạm phải
ánh mắt tràn đầy hàm ý cảnh cáo của Tiêu Mặc. Nàng hoảng sợ trong lòng, vô
thức há miệng, ngoan ngoãn nuốt canh hạt sen vào bụng, cuối cùng thì trên mặt
Tiêu Mặc cũng có thêm chút tươi cười.
“Ngoan lắm.” Tiêu Mặc mỉm cười vui vẻ.
Tiêu Mặc cười rực rỡ như thế, khôi ngô như thế, cơ hồ hàm chứa thâm tình
vô hạn. Thế nhưng, Hạ Lan Phiêu không bị nụ cười của hắn làm mê muội, chỉ
thấy toàn thân đều đã hóa đá. Nàng rất muốn mượn cớ ốm mà đi trước, nhưng
Tiêu Mặc lại giành trước một bước:
“Chốc nữa sẽ có dị nhân từ Tây Vực đến biểu diễn, Phiêu nhi nhất định sẽ
thích.”
“Dị nhân biểu diễn?” Hạ Lan Phiêu vô thức hỏi.
“Dạ.” Hạ Lan Thụy đã khôi phục thần sắc, sang sảng cười to: “Đám dị nhân
này, là lão phu vô tình gặp được lúc đang trên đường đánh bại Tề quốc, về
nước, người nào cũng có tuyệt kỹ. Lão phu dâng họ cho Hoàng thượng, hy vọng
có thể giúp Hoàng thượng giải sầu.”
“Hạ Lan Thừa tướng có lòng như vậy, thật sự là phúc của quốc gia.” Tiêu
Mặc thản nhiên cười cười: “Vậy thì, mời họ lên đây đi.”
Theo đó, một đoàn nghệ nhân ăn mặc diễm lệ đi tới, trong nháy mắt, Hạ Lan
Phiêu đã quên mất gã ác ma đang ngồi bên cạnh mình, tập trung tinh thần xem
màn trình diễn tạp kỹ ở cổ đại. Thật ra, họ chỉ biểu diễn những màn xiếc ảo
thuật bình thường nhất như nuốt kiếm, chuyển đĩa, nhưng với các đại thần mà
nói đã là vô cùng mới mẻ rồi.
Mọi người thi thoảng lại phát ra một tiếng kêu thán phục, chỉ có Hạ Lan
Phiêu từ từ cảm thấy nhàm chán. Nàng khẽ ngáp một cái, bắt đầu quan sát phục
sức diễm lệ cùng dung nhan tươi đẹp của những nghệ nhân này, bất giác bị hấp
hẫn bởi một nam nhân mặc áo xanh có vẻ mặt bình thản trong đám bọn họ.
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Vóc dáng người nam nhân này rất cao, trên mặt chi chit vết thương đáng sợ,
cũng khiến cho người ta không nhìn rõ được khuôn mặt thật của hắn ta. Hắn ta
bình tĩnh biểu diễn màn phun lửa, khiến cho lời ca tụng vang khắp bốn phía,
Tiêu Mặc cũng có vẻ tràn trề hứng thú. Mà hắn ta, không ngờ lại chậm rãi đi tới
trước mặt Tiêu Mặc, quỳ rạp xuống đất:
“Hoàng thượng, tiểu nhân có một bộ ảo thuật tổ truyền, có thể khiến cho
người sống biến mất, không biết Hoàng thượng hứng thú hay không?”
“Thật chứ?” Tiêu Mặc có vẻ hăng hái bừng bừng: “Vậy thử xem nào.”
“Xin Hoàng thượng cho phép tiểu nhân tiến lên, biểu diễn ở trước mặt hoàng
thượng.”
“Chuẩn.” Tiêu Mặc dứt khoát nói.
Vì vậy, gã nam nhân áo xanh cầm một miếng vải đen tỏng tay, từ từ đi về
phía Tiêu Mặc, dừng lại ở chỗ cách Tiêu Mặc mười bước chân. Hắn ta dùng
miếng vải đen tự bọc lấy mình, huýt một tiếng sáo, sau đó trong cung điện bỗng
nổi lên một màn sương mù dày đặc. Giữa đám sương mù, gã nam nhân áo xanh
biến mất không thấy đâu, trên mặt đất chỉ còn lại một miếng vải đen. Ngay khi
mọi người vỗ tay vì màn trình diễn của hắn ta, gã nam nhân áo xanh không biết
nhảy ra từ chỗ nào, bay về phía Tiêu Mặc với tốc độ cực nhanh. Mà tay hắn ta,
đang cầm một thanh trường kiếm hàn quang bắn ra tứ phía.
(*) Son môi màu anh đào
(*)Luy ti kim phượng: Là đồ trang sức hình chim phương làm bằng kim loại
(vàng) đính đá cắm trên búi tóc hoàng hậu.

“C

ẩn thận!”

Không biết là ai kinh hãi thét lên một tiếng, cả đại điện cũng hoảng loạn cả
lên. Hạ Lan Phiêu thật không ngờ, Tiêu Nhiên trông có vẻ nho nhã yếu ớt lại có
kiếm thuận cao như thế, đánh với thích khách nhìn hoa cả mắt. Nhưng mà, dù
có thế, ngay cả Hạ Lan Phiêu không biết võ công cũng nhìn ra hắn đang dần dần
rơi vào thế bất lợi.
Tiêu Nhiên cẩn thận. Anh không thể thua, càng không thể chết. Cố lên, cố
lên!
Hạ Lan Phiêu căng thẳng túm chặt ống tay áo của Tiêu Mặc, nhìn chằm
chằm vào Tiêu Nhiên. Võ nghệ của thích khách cực kỳ cao cường, một mình
Tiêu Nhiên, thêm mười mấy gã thị vệ mới có thể miễn cưỡng đánh ngang tay
với hắn. Trong lúc mọi người ở đây không ngừng lo lắng vì tên thích khách, Hạ
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Lan Thụy đột nhiên cũng tham gia chiến đấu. Dưới thế tiến công do Hạ Lan
Thụy và Tiêu Nhiên hợp sức, thích khách dần dần yếu thế, cánh tay cũng bị
kiếm của Tiêu Nhiên chém bị thương.
“Không ngờ Đại Chu lại có đối thủ võ nghệ cao cường như vậy.” Gã đàn ông
áo xanh che cánh tay bị thương, mặt nở nụ cười: “Hoàng đế, ta sẽ còn trở lại.
Lần sau, ngươi sẽ không tốt số thế này đâu.”
Ngay sau đó, gã đàn ông áo xanh nhặt miếng vải đen trên mặt đất lên, lại lần
nữa biến mất trong màn sương mù dày đặc giữa bao người. Toàn bộ thị vệ đều
đuổi theo, các đại thần thì quỳ xuống đất cầu xin Hoàng thượng tha thứ bản thân
hộ giá không chu toàn. Còn Tiêu Mặc thì đi thẳng tới trước mặt Hạ Lan Thụy,
mỉm cười nói: “Nhờ có Thừa tướng và hoàng thúc, nếu không Trẫm đã sớm đổ
máu tại trận rồi.”
“Vi thần không dám.” Hạ Lan Thụy gượng gạo nói, cuối cùng quay về cách
xưng hô phù hợp với thần tử: “Vi thần sơ suất, không ngờ lại dẫn theo tặc nhân
vào cung, xin Hoàng thượng thứ tội.”
“Hạ Lan Thừa tướng trăm công nghìn việc, ngẫu nhiên có điều sơ sẩy cũng
là bình thường.”
Lại một hồi im lặng. Trên khuôn mặt Tiêu Mặc mang vẻ tươi cười, nhưng
hàm ý trách cứ cũng rất rõ ràng. Hạ Lan Thụy rùng cả mình, cuối cùng nặng nề
nói: “Vi thần tuổi tác đã cao, sợ rằng không thể tiếp tục hưởng hoàng ân. Xin
Hoàng thượng phê chuẩn cho vi thần từ quan dưỡng lão.”
Dưỡng lão? Phụ thân lão nhân gia, ngài sắc mặt hồng hào tươi sáng thế kia
mà định dưỡng lão? Sợ rằng lần này dẫn sói vào nhà, gặp họa lớn, chỉ có thể tự
trừng phạt mình vậy thôi. Nói đi cũng phải nói lại, phụ thân quả là thông
minh…
“Vậy sao được. Thừa tướng là trụ cột của Đại Chu, Thừa tướng đi, thì toàn
bộ triều đình sẽ rối loạn hết mất!”
“Lý đại nhân nói phải!”
“Hạ Lan Thừa tướng, ngài không thể nào từ quan dưỡng lão được!”
Nhìn thấy đám đại thần tỉnh táo trở lại, đều xin tha Hạ Lan Thụy, sắc mặt
Tiêu Nhiên không khỏi lạnh đi. Ánh mắt hắn chầm chậm quét qua đám tâm
phúc của Hạ Lan Thụy, nhưng vẻ mặt Tiêu Mặc lại đầy bình tĩnh: “Trẫm không
cho phép Thừa tướng, Trẫm không cho phép ngươi về quê dưỡng lão. Triều
đình công vụ bộn bề, Trẫm cần Thừa tướng nhắc nhở chỉ điểm nhiều hơn.”
“Lão phu không dám!”
Hạ Lan Thụy chắp tay với Hoàng thượng, nhưng lại tiếp tục tự xưng “Lão
phu”. Hạ Lan Phiêu thật sự không có hứng thú với cái trò tranh quyền đoạt thế
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này, cố ý làm ra vẻ sợ hãi: “Hoàng thượng, thần thiếp thấy trong người hơi khó
chịu, muốn về tẩm cung trước, liệu có được không?”
“Thấy sợ sao? Về đi.”
Ngay khi được Tiêu Mặc cho phép, Hạ Lan Phiêu thả lỏng tâm tư. Nhưng
Tiêu Mặc, lại chậm rãi nói tiếp: “Hoàng hậu về cung nghỉ ngơi trước, lát nữa
Trẫm sẽ đến bầu bạn với hoàng hậu.”
Cái gì?
Hạ Lan Phiêu đỏ mặt, vô thức liếc qua Tiêu Nhiên. Hạ Lan Thụy cuối cùng
cũng để lộ nét mặt cười vui, mặt Tiêu Nhiên thì có vẻ hơi tái nhợt. Hạ Lan
Phiêu cứ thế nhìn Tiêu Nhiên, đầu óc trống rỗng được Tử Vi kéo đi, thân thể
cứng ngắc, cơ hồ không còn thuộc về bản thân.
Có lầm không. Để xoa dịu cảm giác rối bời do bị ám sát của ngươi, để xoa
dịu mối quan hệ căng thẳng giữa ngươi và phụ thân ta, ngươi không tiếc hi sinh
thân thể trong sạch của mình sao? Tiêu Mặc, ngươi thật vĩ đại, nhưng ngươi có
nghĩ tới cảm nhận của ta không?
Hạ Lan Phiêu thẫn thờ ngồi trong nhuyễn kiệu, lòng chỉ ước ao đường từ
Minh Nguyệt Lâu đến Phượng Minh cung cứ thế đi cả đời không hết. Sắc mặt
nàng tái nhợt, rất muốn cười, lại cũng rất muốn khóc.
Vẫn không tránh khỏi ư? Mặc dù Hạ Lan Phiêu không hề ngại quan hệ với
nam nhân lạ, nhưng nàng không phải nàng ta. Rốt cuộc nàng phải làm sao để
danh chính ngôn thuận cự tuyệt Tiêu Mặc, cự tuyệt phu quân trên danh nghĩa
của nàng đây? Nàng thật sự không muốn cứ vậy mà có quan hệ với một nam
nhân xa lạ…
Trong không gian nhỏ hẹp khó mà hít thở, Hạ Lan Phiêu cuộn chặt mình lại,
chờ đợi số phận bất định, sớm đã rơi lệ đầy mặt. Vì sao khi nhận được tin phải
thị tẩm, nàng lại vô thức nhìn hắn? Quả thật ta ước gì hắn không biết chuyện
này…
Trong lúc Hạ Lan Phiêu đang suy nghĩ lung tung, cách cửa phòng, nàng đột
nhiên nghe thấy tiếng Tử Vi hơi tức giận trách mắng, cũng nghe được một vài
giọng nam đang thì thầm.
“Có chuyện gì thế?”
Hạ Lan Phiêu lẳng lặng đẩy cửa phòng ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người.
Vừa thấy Hạ Lan Phiêu đến, bọn thị vệ trong viện đều quỳ xuống trước mặt
nàng, chỉnh tề mà thống nhất. Hạ Lan Phiêu dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Tử Vi,
Tử Vi đỏ mặt giải thích:
“Nương nương, vừa nãy Hoàng thượng bị ám sát. Đám cẩu nô tài này không
bắt được thích khách, lại còn muốn lục soát Phượng Minh cung, quá là không
coi nương nương ra gì rồi!”
www.vuilen.com

48

Tác Giả:Hồ Tiểu Muội

LÃNH HOÀNG PHẾ HẬU

“Nô tài không dám!” Một gã thị vệ có vẻ là thủ lĩnh đứng đầu chắp tay:
“Thích khách ám sát Hoàng thượng không thấy tung tích đâu, tiểu nhân chỉ sợ
hắn làm hại nương nương”
“Thật không? Vậy thì lục soát cung đi.” Hạ Lan Phiêu cười sảng khoái: “Nếu
không bổn cung cũng thật không ngủ yên được.”
Quẩy đi, quẩy đi, quẩy càng lớn càng tốt. Như thế, một đêm sẽ trôi qua rất
nhanh thôi, Tiêu Mặc cũng sẽ không đến đây ngủ. Mau mau lục soát cung thôi.
Hạ Lan Phiêu lấy vẻ mặt chờ đợi để mặc đám thị vệ lục soát hết một lượt
toàn bộ các phòng ngoại trừ tẩm cung của nàng, nhưng đáng tiếc là họ chả lục
ra được cái gì. Đám thị về chỉnh tề rời đi, còn Hạ Lan Phiêu thì vội vàng giữ lại:
“Sao nhanh thế mà đã đi rồi? Nói không chừng thích khách vẫn còn đang ở
trong Phượng Minh cung! Chi bằng, bổn cung cùng lục soát cung với các
ngươi? Ầy đừng đi chớ!”
“Nương nương, người nên tạm nghỉ đã.” Tử Vi thấp giọng nói: “Hoàng
thượng lát nữa sẽ đến, người phải rửa mặt chải đầu với thay quần áo.”
“Biết rồi.” Hạ Lan Phiêu tâm phiền ý loạn nói: “Ngươi đi xuống đi.”
Trong Phượng Minh cung trống trải tịch mịch, Hạ Lan Phiêu cở bỏ triều
phục đẹp đẽ quý giá của hoàng hậu, thay bộ tẩm y vàng nhạt mặc trong nhà.
Nàng rửa sạch son phấn, mái đầu đen dày tùy tiện xõa tung trên đầu vai, ấy vậy
mà có vẻ quyến rũ động lòng người. Nàng lẳng lặng ngồi trước bàn trang điểm,
lẳng lặng chờ đợi nam nhân kia đến, chờ đợi số phận bất định, lòng ngập tràn
buồn đau.
“Hạ Lan tiểu thư, cô đang sợ hãi?”
Sau lưng Hạ Lan Phiêu, đột nhiên vang lên tiếng nói xa lạ của một nam
nhân, mà đúng vào lúc này, nàng cũng thoáng ngửi thấy mùi máu tanh. Hạ Lan
Phiêu kinh ngạc nhìn thấy kẻ đã liều lĩnh đi ám sát hoàng đế trong gương đồng,
đang kề dao ngay sát cổ cô, lạnh đến buốt xương.
“Ngươi định làm gì?” Hạ Lan Phiêu bình tĩnh hỏi.
“Chủ nhân, chẳng lẽ ngươi đã quên ta rồi sao?” Nam nhân đó mỉm cười từ
trên mặt kéo xuống, lột ra thứ màng mỏng như lớp da người, để lộ ra một khuôn
mặt phong hoa tuyệt đại: “Ta tìm ngươi, thật đến khổ.”
Cặp mắt xếch quen thuộc, vẻ mỹ lệ quen thuộc, điệu cười gián trá như hồ ly
tinh quen thuộc! Là hắn. Là nam nhân đầu tiên nàng gặp sau khi xuyên qua đến
đây. Nhưng mà, tại sao hắn lại là thích khách, còn nữa tại sao hắn lại ở trong
phòng nàng.
Trời ạ, Hạ Lan Phiêu này quá là lợi hại đi. Sát thủ lợi hại nhường này cũng
làm nam sủng của nàng ta, rốt cuộc nàng ta có thế lực đến đâu? Mọi việc đúng
là càng ngày càng phức tạp.
www.vuilen.com

49

Tác Giả:Hồ Tiểu Muội

LÃNH HOÀNG PHẾ HẬU

“Chủ nhân vẫn xinh đẹp như ngày nào.” Hắn mỉm cười vuốt tay lên bờ vai
thon gầy của Hạ Lan Phiêu: “Chủ nhân thế này, quả thật khiến cho Hạc Minh
khó có thể tự kềm chế đấy.”
“Ngươi… Chớ có xằng bậy. Đây là hoàng cung.”
“Ta biết đây là hoàng cung.”
“Ngươi đến làm cái gì?” Hạ Lan Phiêu đương nhiên sẽ không tự mình đa
tình cho rằng gã tìm đến cô là để tiếp tục gian tình trước đây: “Tại sao ngươi
muốn ám sát hoàng đế?”
“Tiểu Hạ Lan, hỏi câu này rất ngốc.” Đôi mắt xếch của Hạc Minh lia qua lia
lại: “Cô biết ta là một sát thủ, nhận tiền không nhận người. Có người trả tiền để
ta giết Tiêu Mặc, ta phải đi giết hắn. Nếu tiểu Hạ Lan muốn ta giết người, ta có
thể giảm giá nha “
“Ta khi không đi thuê ngươi giết người làm gì! Không đúng, chẳng phải
ngươi và những người khác đều bị cha ta xử tử rồi sao? Sao ngươi vẫn còn
sống?”
“Bởi vì ta không nỡ rời Hạ Lan chủ nhân mà đi.” Hạc Minh vừa cười vừa
nói.
“Ngươi nói cho tử tế.” Hạ Lan Phiêu cảm giác toàn thân đều cứng ngắc rồi.
“Thật mà, bởi vì không thể rời khỏi cô.” Hạc Minh nghiêm túc nhìn Hạ Lan
Phiêu:
“Đã đồng ý phục tùng mệnh lệnh của tiểu Hạ Lan trong một năm, ta chỉ có
thể thủ tiêu đám thị vệ do Hạ Lan lão gia phái tới, giữa lại cái mạng nhỏ mình.
Nhưng là, nếu sau một năm nữa, tiểu Hạ Lan nhất định phải cẩn thận nha bởi vì
ta thật ra là kẻ rất thù dai nha “
Cái gì? Tình cảm của Hạc Minh là do bị ép buộc. Hạ Lan Phiêu ơi là Hạ Lan
Phiêu, rốt cuộc cô làm sao mà uy hiếp cưỡng bức được sát thủ đệ nhất nhà
người ta? Cô đã đắc tội hoàng đế, đắc tội phụ thân, lại còn đắc tội cả sát thủ
nữa, cô đúng là không sợ chết…
“Những người khác đâu?” Hạ Lan Phiêu nhớ khi mình xuyên đến giường đã
nhìn thấy ba nam nhân khác: “Họ chết cả rồi sao?”
“Chết hết.” Hạc Minh thờ ơ nhún vai: “Bọn chúng đều quá yếu.”
“Ngươi võ nghệ cao cường như vậy, sao không cứu họ?” Hạ Lan Phiêu đau
lòng khôn tả, kinh ngạc hỏi.
[b]
“Trời ạ, tiểu Hạ Lan lại có thể luyến tiếc nam sủng thấp hèn?” Hạc Minh
cười: “Tiểu Hạ Lan ngày thường không ít lần xử tử nam sủng mình không thích,
không ít lần đánh họ đâu nha "
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“Ha hả, thật sao… Hạc Minh, ngươi trốn đến chỗ ta làm gì? Ngươi không sợ
bị phát hiện sao?”
“Bởi vì nơi này an toàn à. Tiểu Hạ Lan là hoàng hậu, người bình thường nếu
có lục soát cung cũng không dám lục soát tẩm cung, vừa vặn làm chỗ cho ta ẩn
thân.”
“Khi nào thì ngươi bắt đầu bám theo ta?”
“Sau khi gặp phải chuyện không may, ta nhân tiện trốn dưới đáy kiệu, đi
theo tiểu Hạ Lan tới Phượng Minh cung nha. Kể ra, Hạc Minh, đúng là có
duyên với Phượng Minh cung(*)…” Hạc Minh cười nói với vẻ mặt hờ hững.
Quả nhiên là vậy. Hóa ra hắn đã tính kế từ trước. Không ngờ đến nàng cũng
mắc tội danh chứa chấp tội phạm.
Hạ Lan Phiêu thở dài một tiếng, đau đầu muốn nứt ra nhìn Hạc Minh, hỏi
vấn đề cuối cùng: “Kế hoạch của ngươi cũng được lắm nhưng là, có một điều
ngươi không ngờ tới.”
“Là điều gì?” Hạc Minh nhíu đôi mày xinh đẹp.
“Hôm nay Tiêu Mặc sẽ đến chỗ ta. Theo ngươi nghĩ thì lúc hắn nhìn thấy
ngươi, ta nên bảo ngươi là thích khách, hay nên bảo ngươi là gian phu của ta thì
tốt hơn?”
(*) Hạc Minh: Tiếng hót chim hạc, Phượng Minh: tiếng hót chim phượng.

L

úc này, đến phiên Hạc Minh ngây người. Hắn có chút khó tin nhìn Hạ

Lan Phiêu, trên khuôn mặt tái nhợt vì mất máu quá nhiều, tràn ngập ý cười lạnh
băng:
“Hoàng thượng đến chỗ cô qua đêm? Không thể nào có chuyện này.”
“Mọi thứ đều có thể.” Hạ Lan Phiêu âu sầu thở dài, nghiêm mặt nói: “Với
thân thủ của ngươi, có thể trốn khỏi hoàng cung hay không?”
“Không thể.”
“Tại sao? Vậy là không thể mang theo ta bỏ trốn sao?”
“Ta bị thương không nhẹ, nếu như bị phát hiện, sợ rằng chỉ còn nước bó tay
chịu trói. Cho nên, chạy trốn trước khi lành vết thương là không thể, đưa cô đi
bỏ trốn lại càng không thể.” Hạc Minh nói thẳng toẹt.
“Được rồi, vậy ngươi có thể cút.” Hạ Lan Phiêu rầu rĩ nói.
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“Cô cho là ta sẽ đi sao?” Hạc Minh mỉm cười lau chùi trường kiếm của hắn:
“Ài! ta thật sự nuối tiếc tiểu Hạ Lan xinh đẹp động lòng người. Ta…”
Hạc Minh không nói thêm gì nữa. Bởi vì, hắn nghe thấy có người đang đi
đến Phượng Minh cung. Hắn nhanh chóng trao đổi ánh mắt với Hạ Lan Phiêu,
còn Hạ Lan Phiêu thì vội vàng đẩy Hạ Minh vào trong tủ quần áo bên giường.
“Ngươi trốn ở đây, không được lên tiếng! Nhớ kỹ, mặc kệ xảy ra cái gì, cũng
không được đi ra. Nếu không chúng ta đều sẽ chết không có chỗ chôn đấy.”
“Được.”
Có lẽ là bị lây cảm giác căng thẳng của Hạ Lan Phiêu, Hạc Minh ngoan
ngoãn trốn vào trong tủ quần áo, thở nhẹ. Thái giám ngoài cửa lớn tiếng gọi
“Hoàng thượng giá lâm”, Tiêu Mặc đi vào phòng Hạ Lan Phiêu.
“Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng!”
Hạ Lan Phiêu hít sâu một hơi, uyển chuyển quỳ xuống trước mặt Tiêu Mặc.
Tiêu Mặc nhìn thật sâu vào Hạ Lan Phiêu, dường như liếc mắt về phía chiếc tủ
quần áo, mãi sau không thấy nói gì. Đúng lúc Hạ Lan Phiêu lo lắng đến mức trái
tim sắp nhảy ra ngoài, Tiêu Mặc một tay đỡ cô yếu ớt đứng dậy, bình tĩnh nói:
“Đã để hoàng hậu đợi lâu.”
“Không lâu không lâu. Không, ý thần thiếp là… Hoàng thượng hôm nay bị
kinh động, nên đi nghỉ sớm.”
“Nếu hoàng hậu đã không thể chờ đợi được, vậy Trẫm cũng đáng được ‘nghỉ
sớm’ rồi.”
Tiêu Mặc cố ý hiểu lầm câu nói của Hạ Lan Phiêu, đẩy Hạ Lan Phiêu ngả
người rồi bế lên. Khuôn mặt hắn nhìn không ra chút xúc cảm, nhưng trong mắt
dường như thoáng có sự tức giận.
Hạ Lan Phiêu run rẩy cả người, liền ngã vào lồng ngực cường tráng của Tiêu
Mặc, một loại hơi thở nam tính xa lạ, khiến người ta mặt đỏ tim đập theo đó ập
đến. Hạ Lan Phiêu muốn giãy giụa, lại bị Tiêu Mặc đặt vững vàng lên giường.
Trong màn trướng, Tiêu Mặc cúi người xuống nhìn khuôn mặt hoảng hốt lo sợ
của Hạ Lan Phiêu, dịu dàng nói:
“Hoàng hậu, những ngày trước đây Trẫm lạnh nhạt với ngươi, đêm nay nhất
định bù đắp bằng hết.”
Bù đắp cái đầu quỷ nhà ngươi. Mỗi lần gặp mặt, ngươi không cắn ta thì bóp
ta, bây giờ còn giả bộ ôn nhu săn sóc cái gì?
“Hoàng thượng, thần thiếp hôm nay có hơi khó chịu trong người…” Hạ Lan
Phiêu bịa ra câu nói dối sứt sẹo: “Chuyện ấy, hay là mời ngài về đi nhé…”
“Thật không?” Tiêu Mặc trêu đùa mái tóc dài của Hạ Lan Phiêu: “Hoàng hậu
sắc mặt hồng hào, trông bộ dạng không giống như đang sinh bệnh. Hay là,
ngươi không mong Trẫm đến?”
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“Sao, sao có thể chứ?”
“Vậy thì, bắt đầu đi.”
Hơn phân nửa người Tiêu Mặc đã đè lên người Hạ Lan Phiêu, tay cũng đã
luồn vào trong quần áo cô. Hắn thuần thục lôi kéo, áo ngoài của Hạ Lan Phiêu
đã bị cởi ra, lộ ra cái yếm màu đỏ tươi. Tay Tiêu Mặc nắm nhẹ lấy bộ ngực còn
chưa phát dục hết của Hạ Lan Phiêu, nhẹ giọng nói: “Thật cứng ngắc giống như
gỗ mục. Chẳng lẽ đám nam sủng kia còn chưa dạy ngươi cách chiều ý đàn
ông?”
Trên người Tiêu Mặc có hương sen nhàn nhạt, pha trộn với mùi rượu anh
đào, hình thành một mùi thơm kỳ dị lại khiến kẻ khác say mê. Khuôn mặt tuấn
mỹ của hắn bởi vì say rượu nên hơi phiếm hồng, hai tròng mắt cũng sâu thẳm
mà mê ly. Hắn khẽ cười, ngậm lấy vành tai Hạ Lan Phiêu, không ngừng mút
vào, cắn nhẹ. Mặc dù nội tâm Hạ Lan Phiêu cực độ kháng cự nam nhân này,
nhưng thân thể của nàng dưới sự khiêu khích đùa giỡn của Tiêu Mặc lại không
kìm được mà ngày càng nóng lên, dường như đang chờ đợi chuyện gì đó xảy ra.
“Đừng…”
Bất lực phản kháng, biến thành tiếng rên rỉ khiến người khác mất hồn.
Tiêu Mặc lạnh lùng cười, sự dịu dàng vừa rồi đã biến mất tăm, thay vào đó
là sự thô bạo như dã thú. Hắn một tay xé mở quần áo của Hạ Lan Phiêu, cuồng
nhiệt hôn môi Hạ Lan Phiêu, hút lấy lưỡi nàng, không ngừng khơi mào ham
muốn của nàng. Nụ hôn của hắn, khiến cho Hạ Lan Phiêu đầu óc trống rỗng,
người cũng trở nên cứng đờ. Nàng rất muốn đẩy nam nhân tựa ác ma kia ra,
nhưng thân thể nàng lại không nghe lời. Cuối cùng, Hạ Lan Phiêu dùng hết toàn
bộ sức lực hô to: “Cứu mạng…”
Tủ quần áo đột nhiên mở ra. Hạc Minh mỉm cười hờ hững nhìn đôi nam nữ
đang làm chuyện yêu đương nóng bỏng.
Hạc Minh? Sao ngươi lại ra đây? A, đừng dùng ánh mắt ấy nhìn ta. Ta biết
ta… rất bẩn…
Hạc Minh lẳng lặng đứng ở trước chiếc giường tràn ngập mùi ái muội của
Hạ Lan Phiêu và Tiêu Mặc, trên mặt vẫn là điệu cười quen thuộc. Dưới cái nhìn
chăm chú của gã, Hạ Lan Phiêu vô thức lấy chăn che kín thân thể mình, trong
lòng tràn đầy khuất nhục. Còn Tiêu Mặc thì thản nhiên để trần nửa thân, mỉm
cười với Hạc Minh: “Vì sao muốn ám sát Trẫm?”
Tại sao Tiêu Mặc không dùng câu “Ngươi là ai?” “Sao ngươi lại ở đây?” …,
mà trực tiếp hỏi luôn tại sao Hạc Minh lại muốn giết hắn. Làm sao hắn nhận ra
được Hạc Minh đã dịch dung? Hay là, hắn chẳng qua chỉ thấy Hạc Minh bị
thương, cố ý thử dò xét gã? Hạc Minh, tuyệt đối không được thừa nhận.
“Ám sát ngươi?” Hạc Minh quả thật bày ra vẻ mặt ngu si: “Vì sao phải ám
sát ngươi?”
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“Tâm tư của ngươi không muốn khai ra đầu sỏ giật dây, chuyện này Trẫm có
thể lý giải được. Chỉ là, ngươi bị thương không nhẹ, hẳn là rất khó chạy trốn.
Nếu đã thế, Trẫm có thể phái thị vệ bắt ngươi lại, từ từ tra hỏi. Trong thiên lao
của Trẫm có hai trăm bốn mươi bộ hình cụ, thế nào cũng có một cái khiến
ngươi mở miệng.”
Lời nói của Tiêu Mặc, khiến Hạc Minh nheo hai mắt lại, lần đầu tiên có loại
xúc động không thu phí vẫn muốn giết người. Sự tức giận của gã, có thể là do
Tiêu Mặc quá mức bình tĩnh, có thể là do bản thân sa lầy trong vụ này, cũng có
thể là bởi vì, Hạ Lan Phiêu hô “Cứu mạng” …
“Buông cô ấy ra.” Hạc Minh chỉ vào Hạ Lan Phiêu: “Cô ấy không muốn,
ngươi không thể bắt buộc cô ấy.”
“Được.”
Tiêu Mặc vô cùng quyết đoán, vô cùng dứt khoát đẩy Hạ Lan Phiêu gần như
trần truồng xuống giường. “Còn nữa, thể lực của ngươi chắc đã tới cực hạn——
Trẫm cho phép ngươi nằm xuống.”
Tiêu Mặc vẫn vân đạm phong khinh như vậy, còn sắc mặt Hạc Minh thì càng
lúc càng tái nhợt. Hạ Lan Phiêu hoảng sợ, khoác chăn bông liền nhảy tới bên
người Hạc Minh, lo lắng hỏi: “Ngươi thật sự bị thương nặng vậy sao? Có nặng
lắm không?”
Trời ạ, chẳng phải nàng vất vả lắm mới kiếm được một cao thủ vậy mà lại bị
thương, lại không thể đưa nàng bỏ trốn. Sao nàng lại xui xẻo như vậy?
Hạ Lan Phiêu vô cùng phiền muộn nhìn Hạc Minh, còn Hạc Minh thì hiển
nhiên hiểu lầm ý nàng. Hắn thót tim, nhìn Tiêu Mặc, thản nhiên nói: “Bị hai đại
cao thủ vây hãm, bị thương tới tâm phế, ít nhất nửa tháng nữa mới có thể bình
phục. Trong vòng nửa tháng, bất cứ kẻ nào có võ nghệ đều có thể lấy mạng ta.
Cho nên… Tiểu Hạ Lan, cô nhất định phải bảo vệ ta…”
“Ngươi lảm nhảm nhiều quá. Nếu như ngươi hợp tác cùng Trẫm, khai ra kẻ
giật dây phía sau, Trẫm tất nhiên sẽ bảo vệ ngươi chu toàn.”
“Muốn ta tin tưởng lời cam kết của ngươi sao?” Hạc Minh khinh thường
nhìn Tiêu Mặc.
“Không phải cam kết, mà là ra lệnh. Ngươi có thể lựa chọn không phục tùng,
nhưng kết cục của nó, là ngươi chết.”
Tiêu Mặc lạnh nhạt nói xong, cả căn phòng ấm áp trong nháy mắt lạnh lẽo.
Hạ Lan Phiêu ngơ ngác nhìn Tiêu Mặc, ngơ ngác nhìn Hạc Minh, trong lòng
hiểu rõ Tiêu Mặc tuyệt đối không chỉ ép buộc. Khuôn mặt yêu nghiệt của Hạc
Minh quen thuộc đến thế, thân thương đến thế, hắn cũng là người đầu tiên nàng
nhìn thấy khi đến thế giới này, là người chưa bao giờ làm tổn thương nàng…
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Tiêu Mặc, tại sao ngươi luôn giữ được bộ dạng bình tĩnh như vậy? Tại sao
ngươi lúc nào cũng cho rằng mình có thể nắm được mọi thứ trong tay? Ngươi
muốn giết Hạc Minh, bà đây còn lâu mới cho ngươi giết.
“Hắn chỉ tới tìm ta! Hắn là nam sủng của ta, không phải sát thủ giết ngươi!”
Hạ Lan Phiêu cắn răng một cái, cuối cùng bất chấp hậu quả gào lên. Đối mặt
với ánh mắt hoài nghi của Tiêu Mặc, nàng ôm lấy tay Hạc Minh, sau đó cố gắng
rúc đầu lên bả vai cao lớn của Hạc Minh. Hạc Minh thật không hổ là diễn viên
chuyên nghiệp, chỉ hơi sửng sốt một chút, liền nhanh chóng ôm Hạ Lan Phiêu
vào lòng. Tiêu Mặc yên lặng nhìn bọn họ, con mắt sâu không thấy đáy:
“Chuyện này là thế nào?”
“Ta khuê phòng tịch mịch, hồng hạnh vượt tường. Hắn là nam sủng của ta,
không phải sát thủ.”
“Vậy vết thương của hắn là do đâu mà ra?”
“Ta đánh.”
…
Được rồi, các người đều không tin tôi có thể đánh ra vết thương nặng vậy đi.
Dù sao thì, tôi cũng không tin…
“Ta đánh thật mà.” Hạ Lan Phiêu hơi nóng nảy nhìn Tiêu Mặc: “Hắn không
phải sát thủ, thả hắn đi.”
“Tại sao?” Tiêu Mặc cuối cùng hỏi.
“Bởi vì cha ta thắng trận, ngươi tạm thời sẽ không đối địch với ta. Ngươi tới
tẩm cung của ta, chỉ để làm yên lòng cha ta. Ngươi yên tâm, ta sẽ nói cho cha ta
biết ngươi hoàn thành nhiệm vụ rồi, còn có thể mang thai con nối dõi hay không
là việc của ta. Như vậy, được không?”
Được không? Giọng điệu này rõ ràng là nghi vấn, nhưng tại sao trên mặt nữ
nhân này lại ngang ngược viết “Cứ làm thế đi”? Cô ta hình như quên mất, Trẫm
mới là chúa tể, còn cô ta chỉ là một thứ đồ chơi … Đồ chơi mà thôi.
“Ngươi đang giao dịch với Trẫm?”
“Phải. Thả Hạc Minh, ta sẽ… hợp tác với ngươi.”
Đánh cược vậy. Giờ nàng đang ở trong hoàng cung, Hạ Lan Thụy tạm thời
không động gì đến nàng, nhưng Tiêu Mặc mọi nơi mọi lúc đều có thể nắm rõ
thông tin về nàng. Hạ Lan Phiêu biết không thể làm cỏ dại leo tường được, cho
nên, hãy để nàng lựa chọn một bên đi. Liên minh trong thời gian ngắn, tùy thời
sẽ chuẩn bị phản bội.

www.vuilen.com

55

