NGÂN ĐIÊU NỮ

Tác Giả: Hoa Nhi

Chương 2

T

riệu Lập Đông hừ một tiếng, nhanh chóng mang vài dụng cụ làm bánh

trong nhà kho chuyển ra, lập tức trong phòng liền bốc hơi nghi ngút.
“Đông Đông!”
Một thiếu nữ tóc tết hai bím, hai gò má phiếm hồng tinh nghịch chạy tới,
thấy nàng tay chân bận bịu trên lồng hấp thì liền tiến lên hỗ trợ.
Nàng hì hì cười, “Bá bá bọn họ đã ra cửa rồi à?”
Vừa thấy bày bố thế này trong lòng Phương Xảo Nhi liền hiểu rõ. Đây không
khác gì trong núi không hổ, khỉ liền xưng vương1 mà!
“Ha ha! Bọn họ không ra ngoài rồi thì sao ta có thể làm ăn buôn bán của
mình được.”
“Ô? Cái buôn bán này của ngươi lỗ vốn nhưng vẫn muốn tiếp tục sao?”
Không phải nàng muốn hắt cho tỷ muội của mình một gáo nước lạnh, mà
bản thân vẫn nên tự mình hiểu ra chứ!
Nếu biết bản thân không có sở trường về cái này thì sớm buông bỏ mới là
đạo lý.
Nếu không cũng chỉ tiện nghi cho mấy khất cái trong vòng hai trăm dặm
xung quanh đây thôi.
“Phi phi phi, vừa mở cửa tiệm mà đã đến mắng ta xui xẻo rồi.”
Hừ, chờ coi, một ngày nào đó tiệm của nàng sẽ đầy người xếp hàng cầm bạc
tranh nhau tới mua bánh nhà nàng thôi.
“Ha ha, là tỷ muội nên mới nói lời thật lòng với nhanh, không phải mắng
xui. Đúng rồi, Xuân tỷ tỷ đâu rồi?”
“Đi Hạnh Hoa Lầu rồi! Tại sao ngươi lại hỏi Xuân tỷ tỷ? Ca ca ta đầu óc có
vấn đề, ngươi cũng điên theo à.”
“À ừm, sao ngươi lại nói như vậy, Xuân tỷ tỷ được công nhận là đệ nhất mỹ
nhân trong trấn, ngươi đã quên hắn là người giữ danh hiệu Bình Mỹ liên tiếp
bảy năm liền à.”
Bình Mỹ là danh xưng rất có uy tín ở trong trấn, người nhà có đất muốn làm
chút chuyện chơi vui, bọn họ nhàm chán đến nỗi còn tạo ra danh sách phân bậc
cho nữ nhân trong trấn.
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Mà Triệu Xuân lại có mỹ mạo khuynh đảo, tất cả phong tình, giọng nói lười
biếng, lại từ Hạnh Hoa Lầu học được kỹ năng tán tỉnh, khiến cho hắn bảy năm
liên tiếp đều đứng hạng đầu.
“Nam nhân trong trấn?” Triệu Lập Đông hừ một tiếng bảy tỏ sự khinh bỉ của
nàng, “Đều vô cùng nhàm chán.”
Biết rõ ràng ca ca là nam nhân lại vẫn náo nhiệt theo đuổi, đây không phải
nhàm chán thì là cái gì?
“Muội chỉ nói được như vậy thôi! Mỗi người đều dùng ánh mắt thuần túy để
thưởng thức cái đẹp đến ngắm Xuân tỷ tỷ, như vậy rất tốt mà.”
Tại Hợp Hoan trấn, vẻ đẹp của Xuân tỷ tỷ mê hoặc được tất cả mọi người,
cái này đơn thuần chỉ là tán thưởng đối cùng sự nhiệt tình tha thiết với sắc đẹp
nhưng cũng không phải điều người bình thường có thể lý giải được.
Nàng không tin Đông Đông lại không biết, cuối cùng người bảo vệ Xuân tỷ
tỷ nhất vẫn là nàng đâu.
Triệu Lập Đông đau đầu nói: “Đúng vậy, chính bởi vì việc này cho nên
Xuân càng cảm thấy bản thân là một nữ nhân xinh đẹp hoàn mỹ.”
Nàng thật sự lo lắng ngày nào đó hắn ầm ĩ muốn sinh em bé thì nên làm thế
nào đây?
“Đó có cái gì liên quan đâu! Xuân tỷ tỷ vốn là nữ nhân hoàn mỹ mà.”
Phương Xảo Nhi cười nói: “Đến cả ông chủ mới của ta cũng nghe nói đến.”
“Ông chủ mới?” Triệu Lập Đông nghi hoặc nhướn mày “Tây Thi rau cải đổi
việc làm à?”
“Rốt cuộc ta cũng không thể ở mãi trên sông mở miệng hô giá cùng mấy đại
thẩm kia được!” Phương Xảo Nhi cười nói: “Dù sao nhà họ Vương kia đúng lúc
muốn dùng người, thù lao lại không kém, ta liền đi thôi.”
Sau khi hai người khiến người khác để ý kia tiến vào nhà Vương gia, dưới
thuyền có rất nhiều nam nhân cao lớn, chuyển vào rất nhiều thùng lớn, sau đó
còn dán trước cửa lớn giấy đỏ muốn thuê người.
Đương nhiên ngay lập tức đã có một số lượng lớn người đến xin làm, nhưng
thực ra người tò mò muốn đến tìm hiểu là chiếm đa số.
“Nhà họ Vương? Ngươi nói cách vách kia định xây nhà nuôi muỗi à?”
Triệu Lập Đông nghĩ đến hai tên rắm thúi đáng ghét sáng hôm qua mà theo
bản năng nhăn mặt.
“Đúng vậy, nhưng ông chủ mới không phải người Vương gia. Vốn mọi
người đoán nhà họ Vương áo gấm trở về nhưng ta nghe được là không phải như
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vậy.” Phương Xảo Nhi chỉ vào chân mình tiếp tục nói: “Hình như chỉ là bạn của
nhà họ Vương, chân bị thương nên đến đây dưỡng bệnh thôi.”
Nghĩ đến xung đột ngày hôm qua, Triệu Lập Đông cười lạnh một tiếng
“Xứng đáng, báo ứng. Nhưng ngươi nói đó là bạn Vương gia, vậy người Vương
gia...”
Nàng không nói hết, chỉ dùng ánh mắt ám muội nhìn Phương Xảo Nhi cười.
“Đúng rồi đúng rồi, hôm qua nương ta còn nói chuyện, tự dưng đứa con duy
nhất nhà họ Vương có gia sản được để lại lại không thừa kế mà chạy vào cung
làm thái giám, hì hì, thật sự kì lạ mà.”
“Ta cũng nghe cũng nghe phụ thân ta nói đến.” Phụ thân già lo lắng ca ca sẽ
giống con một nhà Vương gia mà có suy nghĩ đó trong lòng.
Nghe nói hắn làm thái giám cũng vô cùng oai phong, còn đưa cả nhà vào
kinh thành hưởng phúc, nhưng cái loại phúc phận này nàng ngược lại không
muốn hưởng thụ chút nào.
“Đúng vậy nha, mẹ ta vốn không cho ta đến nhà họ Vương làm phụ giúp
trong nhà bếp, nói là hầu hạ hai người nam nhân không tốt.”
Triệu Lập Đông nghĩ đến ánh mắt hai tên bọn họ nhìn ca ca liền lập tức gật
đầu đồng ý: “Nương ngươi nói rất đúng, không đi vẫn tốt hơn.”
“”Làm sao có thể có chuyện gì chứ?” Phương Xảo Nhi cười tít mắt ghé vào
tai nàng nói, “Vương bác gái nói là, hai người kia khẳng định là công công từ
trong cung ra, không sai đi đâu được.”
Nếu là công công, vậy từ đầu đã không tính là nam nhân, đương nhiên không
thể gọi là có gì nguy hiểm cả.
Lúc này Triệu Lập Đông mới bừng tỉnh đại ngộ, “Khó trách ta cảm thấy hai
người đó là lạ.”
“Đúng vậy đúng vậy, môi hồng răng trắng không râu, không phải thái giám
mới là có quỷ, mà nếu là bạn của nhi tử nhà họ Vương, vậy chín phần mười
không khác gì hắn.” Phương Xảo Nhi chắc chắn nói.
“”Ta nói lạ không phải có ý đó.” Nàng mới mặc kệ dáng dấp hai người kia
thế nào, hơn nữa hôm qua nàng bận cãi nhau nên cũng không để ý.
Thì ra là hai tên thái giám, xem ra trực giác thật không sai, một cường một
nhược.
Nhất là cái tên nhảy ra bắt nạt kẻ yếu kia, rõ ràng đang lấy lòng cường giả
ngồi ở ghế tựa lại còn nôn nóng bảo vệ hắn, dáng vẻ như người bảo vệ.
Giống như là thê tử đang bảo vệ lão công vậy!
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Mà còn đáng sợ hơn là bọn họ còn có thể bị sắc đẹp mê hoặc đến như vậy
chứ?
Xem ra dù có tính đúng sai gì đó thì nam nhân vẫn thủy chung là nam nhân
mà thôi!
Phương Xảo Nhi nghiêng đầu nhìn nàng “Đông Đông, ngươi làm sao vậy?”
“Cái gì ta làm sao cơ?”
“Chính là vẻ mặt đấy.” Nàng chỉ mặt nàng, cười hề hề nói.
Triệu Lập Đông sửng sốt, “Vẻ mặt gì cơ chứ?”
“Chính là vẻ mặt khinh thường đấy! Ngươi thực sự nên lấy gương nhìn một
cái đi.”
Xem ra Đông Đông thực sự không thích ông chủ hào phóng mới của nàng
rồi.
“Ta còn lâu mới như vậy.” Triệu Lập Đông cười đẩy vai nàng, “Trái lại trên
mặt ngươi trần ngập vẻ a dua nịnh hót đấy.”
“Ngươi nếu được vào cửa nhà Vương gia, được thấy đồ vật nhà bọn họ, theo
ta ngươi sẽ lộ ra cái vẻ mặt đó không sai biệt lắm đâu.”
Tất cả đều là những thứ nàng chưa bao giờ được thấy qua, hơn nữa còn vừa
nhìn đã biết vô cùng cao quý.
Bọn họ chỉ có hai người thế nhưng có thể mạnh tay chi tiền thuê nha hoàn,
gã sai vặt, đầu bếp nữ, cả tổng quản để giám sát, hộ viện nữa, tóm lại là cái gì
cũng không thiếu.
Không chỉ mình nàng nghĩ như vậy, dường như tất cả người làm thuê đều
choáng ngợp nghĩ vậy: Người trong cung ra ngoài, quả nhiên là khác biệt!
“Ta mới không thiếu mấy đồng tiền kia nhá.”
“Là sao?” Phương Xảo Nhi nhìn nàng không quá lạc quan, quan sát cửa
tiệm, vỗ vỗ vai nàng nói, “Ba ngày, ngươi liền chống đỡ không nổi được nữa
rồi.”


 

N

goại trừ mấy khất cái chỉ cầu no bụng không so đo thì theo nàng biết,

Triệu Lập Đông chưa bao giờ thành công bán đi món bánh của mình.
“Nhưng không sao cả, chỉ cần ngươi mở miệng, ta có thể giới thiệu ngươi
cùng ta đi làm nha.”
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“Phương Xảo Nhỉ, ngươi mang miệng quạ đen của ngươi lăn ra ngoài cho
ta!” Lần này Triệu Lập Đông đã phát hỏa.
Nhưng nàng cũng biết Xảo nhi nói đích thực là sự thật, số tiền nàng dành
dụm còn có thể bán bánh miễn phí đến bao giờ?
Thấy nàng tức giận, Phương Xảo Nhi một chút cũng không để ý, còn cười hì
hì “Ta đây liền mang theo miệng quạ đen của mình đến cách vách kiếm thật
nhiều tiền nha.”
Nàng nhẹ nhàng đi ra ngoài, còn quay đầu nói: “Đúng rồi, tiền lương cách
vách là mỗi ngày 50 đồng, mà sau khi ông chủ dùng xong cơm tối thì mọi người
có thể về nhà nghỉ ngơi cơ. Mọi người ai cũng nói chưa từng được làm nô tài
mà tự do vui vẻ như vậy, ngươi có lẽ nên suy nghĩ một chút đi.”
Triệu Lập Đông đáp lại là một bao bột mì được ném qua.
Nàng mới không buông tha ước mơ của mình, còn lâu!
Khuê phòng của Triệu Lập Đông đằng sau có một căn phòng nhỏ, miễn
cưỡng có thể coi như phòng làm việc của nàng.
Nàng ở trong này nghiên cứu sáng tạo ra các loại bánh ngọt, tốn không ít
thời gian.
Lần này món bánh mới tên là “Ngọc Châu Bảo Nguyệt bánh”, đang được ra
lò dưới sự xúc động không ít của nàng.
Nàng chân thành hi vọng nó có thể thành công nắm giữ được cái miệng kén
ăn của người dân trấn Hợp Hoan.
Nhưng đang lúc nàng bận xúc động thì đột nhiên một hồi tiếng chương liên
tiếp truyền đến.
Có người đang nắm lấy dây chuông báo có khách đến, còn liều mạng rung
chuông.
“Khách nhân đến cửa, thật tốt quá!”
Nàng vui vẻ lao ra, cũng không nhìn lại mái tóc dính đầy bột mì của mình,
trên tay cùng trên y phục đều là vết trắng xóa, trên tạp dề bởi vì tiếp xúc gần
bếp lửa quá nên có vài vết cháy xém.
“Có người hay không vậy? Không làm ăn buôn bán sao?” Phong Diệc Nhiên
vừa rung chuông mở mở to họng kêu.
Mà Trình Mặc thì chỉ bịt tai lại, “Đệ đến chỗ khác rống không được à?”
Cố ý ghé vào lỗ tai hắn hô, nhất định có cố ý muốn kêu thật to cho hắn điếc
đi.
Muốn tiêu diệt tình địch thì cũng đừng đê tiện như vậy!
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Triệu Lập Đông đẩy ra một đống lồng hấp, hộp bánh còn chưa được sắp xếp,
vốn gương mặt tươi cười nghênh đón người của nàng vừa nhìn thấy hai người
bọn hắn liền lập tức đổi thành tức giận “Thì ra là các ngươi, đến đây làm gì?”
Có phải vẫn còn ghi hận chuyện ngày hôm qua nên đặc biệt chạy đến kêu
nàng xin lỗi không?
Trình Mặc không hờn giận nhíu mày “Hung dữ như vậy làm gì?”
Mặt bánh bao này nóng nảy gì chứ? Lanh chanh nhảy xổ ra từ chỗ nào, ban
đầu vốn dáng vẻ vô cùng hứng khởi, vừa nhìn thấy bọn họ thì sắc mặt liền trở
nên khó coi hơn cả cả quả phụ có nhi tử chết.
Cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi, nếu muốn đến gần tỷ tỷ nhà người ta thì
không thể quá hung dữ mới muội muội, cho nên Phong Diệc Nhiên liền chen
vào cười nói “Cô nương, chúng ta là tới xin lỗi, hôm qua đã dọa đến ngươi, thực
không tiện.”
“Cái gì dọa đến nàng ta chứ?” Trình Mặc thành thật không hề khách khí nói:
“Là nàng ta hắt vào ta đấy!”
Cũng không biết nàng hắt xuống là nước gì nữa, nếu là nước rửa mặt của mỹ
nhân thì cho dù hắn có khó chịu không sẽ không quá tức giận.
Nhưng nếu là nước rửa chân của mặt bánh bao, vậy thì chắc chắn khác biệt
rất lớn rồi.
Triệu Lập Đông trừng mắt nhìn hắn, “Nếu ngươi muốn ta nhận lỗi, không có
khả năng.”
Muốn xem sự khinh bỉ của nàng cũng dễ dàng thôi, nàng có thể tặng thêm
đấy.
“Được, hai người các ngươi đều đúng hết.” Phong Diệc Nhiên cũng không
muốn đắc tội Trình Mặc, vừa nói vừa ngó đầu vào bên trong, mong ngóng có
thể nhìn thấy mỹ nhân, “Tỷ tỷ ngươi không ở nhà à?”
“Này!” Trình Mặc vươn tay nhéo eo hắn, “Tự tôn của đệ đâu rồi?”
Mỹ nhân đương nhiên là muốn được gặp, nhưng tôn nghiêm cũng không thể
không có được!
Bánh bao này khá hung dữ, vừa mở miệng đã toàn lời không hay, dù cho tỷ
tỷ nàng đẹp đến nỗi trời cũng phải sập thì hắn cũng không muốn dùng gương
mặt tươi cười nói chuyện với nàng đâu.
Hừ, coi như tỷ tỷ nàng vận mệnh không tốt, có một muội muội như mụ la sát
giữ lại, khiến nàng mất đi sự để ý của hắn.
“Tự tôn của đệ?” Phong Diệc Nhiên vui vẻ cười ha ha “Để ở kinh thành
không mang đến.”

www.vuilen.com

19

Tác Giả: Hoa Nhi

NGÂN ĐIÊU NỮ

Trình Mặc nhịn không được cay nghiệt mắng hắn một câu “Ta xem cái đuôi2
của đệ cũng ở kinh thành luôn rồi.”
Tỷ tỷ?!
Triệu Lập Đông nghi hoặc một hồi rồi lập tức sáng tỏ, nhịn không được cười
lớn “Tỷ tỷ? Các ngươi thực ra là tới tìm tỷ tỷ ta à? Ha ha, hi hi, thật buồn cười!”
Nàng cười đến đau bụng, đến eo cũng cong lại, không cả đứng thẳng được!
Ngày hôm qua lại còn dám mắng nàng mắt mù, rốt cuộc là ai mới mù đây?
Hai tên thái giám chết bầm này, thật sự lại vị mỹ mạo của ca ca làm cho mê
muội nha!
“Các người... Ha ha, ha ha, tìm tỷ tỷ ta, tỷ tỷ, ha ha, có chuyện gì thế?”
Nàng cười đến nghiêng trước ngửa sau, khoa trương đến nỗi khiến Phong
Diệc Nhiên khó hiểu “Có gì buồn cười chứ, không thể tìm tỷ tỷ ngươi mua trà
sao?”
Hắn sớm đã nghe rõ ràng nơi này là tiệm trà, cách để tiếp cận mỹ nhân đơn
giản nhất là mua vài thứ chỗ nàng, thuận tiện bồi dưỡng tình cảm.
“Có gì buồn cười chứ.”
Nhìn nàng cười đến vui vẻ như thế còn lộ ra hàm răng trắng tinh, tức giận
của Trình Mặc liền dâng lên.
Chỉ là một khối bánh bao nhăn nhó, dựa vào cái gì có được hàng răng đều
đẹp như vậy, hừ! Còn có đôi môi có chút dầy nhưng cười lên lại duyên dáng
cũng khiến hắn nhíu mày, đây không phải điều nên được phát hiện trên người
điên.
“Phụt!
Phong Diệc Nhiên thật sự không hiểu, vì sao mỗi chuyện đi mua trà cũng
khiến cho nàng đáp lại là điệu cười chảy cả nước mắt, cách giải thích hợp lý duy
nhất là gặp phải người điên rồi.
Hắn hoàn toàn không có cách nào nói chuyện với nàng, bởi vì nàng vừa cười
vừa nói mà không cả thành một câu hoàn chỉnh.
Nhìn nàng cười đến nghiêng trước ngửa sau, hắn thật sự rất muốn kêu nàng
đừng cười nữa, không may là trong khoảng thời gian ngắn hắn không thể nghĩ
ra cách kêu nàng ngậm miệng.
“Ha ha cười chết ta! Ta không thể, không thể! Phụt, ha ha ha ha...” Trình
Mặc hé miệng cũng cười giống nàng, nhưng cũng chỉ có tiếng cười còn khuôn
mặt lại giống như tượng điêu khắc, chút ý cười cũng không có.
Được một lúc, rốt cuộc Triệu Lập Đông bị nụ cười khủng bố của hắn khiến
cho cười không nổi, “Người làm gì vậy, làm ta sợ đấy?”
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Người què này có bệnh à, làm gì phải cười cùng nàng mà gương mặt lại tối
sầm cứng ngắc không khác tảng đá là bao.
Nếu nửa đêm mà thấy chắc chắn sẽ dọa nàng tưởng gặp phải quỷ luôn rồi.


 

“T

a thấy ngươi cười rất vui vẻ, liền cười theo mấy tiếng thôi. Tại sao

ngươi lại không cười rồi?”
“Thích cười thì nhà ngươi cười đi, bệnh thần kinh, đừng cản trở việc buôn
bán của ta.” Hai tay nàng chống nạng đuổi người “Đi nhanh, nhà ta không bán
trà”
Trình Mặc rất nhanh nhìn bốn phía, “Có thể nhìn ra được.”
Đại khái là tin tức có nhầm lẫn, cách vách không mở bán trà.
Phong Diệc Nhiên vì mỹ nữ mà đánh đổi cả tôn nghiêm, cười nói: “Vậy các
ngươi nơi này bán gì?”
“Hỏi đông hỏi tây là muốn mua thật không?” Triệu Lập Đông khẽ hừ, tay chỉ
ra ngoài “Ra ngoài nhìn cho kỹ rồi hẵng quay vào!”
Chính là chuyện này mới làm người khác tức giận. Từ đầu vốn không biết rõ
ràng chỗ này bán gì mà chỉ muốn thấy được nhan sắc ca ca, ý không ở trong lời
khiến người ta tức giận.
Nhất là tên què kia, rõ ràng ngồi trong cái ghế kỳ lạ thấp hơn người ta một
đoạn mà lại kiêu ngạo, một bộ hắn là lớn nhất, kiêu căng như hắn có thể giẫm cả
thế giới dưới chân khiến nàng nhìn mà khó chịu.
Phong Diệc Nhiên vội vàng chạy ra nhìn, vừa thấy liền gãi đầu chạy về: “Thì
ra là tiệm bánh ngọt! Thực ngượng ngùng, nghĩ nhầm rồi, bỏ qua nhé, dù sao
chúng ta cũng mới đến thôi.”
“Người làm gì mà phải xin lỗi nàng?” Trình Mặc trừng nàng một cái, tiếp tục
nói: “Ta nhìn loại tiệm như này cũng biết không ra cái gì tốt rồi, không cần sợ
đắc tội nàng.”
“Ngươi thả rắm xong chưa?” Nàng hung hăng trừng mắt nhìn hắn, “Nếu như
thả xong rồi thì đi đi.”
Trình Mặc ha ha cười “Thả xong rồi thì cũng nên đi. Về sau ta nếu muốn thả
rắm thì sẽ nhớ hạ cố đến cửa.”
“Ngươi!” Nàng bị hắn làm cho tức giận đến hai mắt phun lửa.
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Nhìn mặt nàng đỏ bừng lên, tức giận đến không nói thành lời thì tâm tình
Trình Mặc liền trở nên tốt hơn. Chính là phải phun lửa như vậy mới giống bánh
bao nóng mới ra lò chứ!
“A Nhiên, đi thôi, tạm thời ta không có rắm muốn thả, đợi bao giờ có lại
đến.”
Phong Diệc Nhiên có chút thất vọng đưa hắn đến cửa, lại quay đầu hỏi nàng
“Tỷ tỷ ngươi thật sự không có ở...”
Hắn còn chưa nói xong, nắm mì vắt ướt trực tiếp phi đến hắn, hắn vội vàng
tránh ra, kết quả phía sau Trình Mặc không chạy thoát được mà dính chưởng.
“Phong, Diệc, Nhiên!”
Trình Mặc phát ra tiếng rống kinh thiên động địa, nắm chặt nắm đấm, trong
mắt như muốn phun lửa.
Hắn lại thế nữa, lại chỉ lo cho an nguy bản thân mà bỏ qua hắn không thèm
để ý.
Hắn bắt đầu hối hận rồi, quyết định để Phong Diệc Nhiên đi theo có phải sai
rồi hay không.
“Ngoài ý muốn, đây là ngoài ý muốn.” Phong Diệc Nhiên cố gắng giải thích,
lại phát hiện khả năng tha thứ của Trình Mặc không cao cho lắm.
Lần này đổi lại là Triệu Lập Đông vui vẻ, khi Trình Mặc quay đầu trừng
nàng thì nàng liền sung sướng giả mặt quỷ.
Nàng vỗ vỗ chân mình “Không còn cách nào, ai bảo ngươi chạy không thoát,
ha ha.”
Trình Mặc đột nhiên hít một hơi thật sâu.
Nàng dám cười nhạo hắn! Khối bánh bao này, nàng cho rằng chỉ có chân đứt
mới không chạy thoát thôi sao?
Được được, hắn nhất định sẽ cho nàng biết, cái gì là tứ chi đều đủ mà không
thể động đậy, hoàn cảnh không còn đường chạy thoát.
Cực kỳ rõ ràng, giờ phút này trong đầu Trình Mặc chỉ tràn ngập lửa giận
hừng hực, hoàn toàn không chứa nổi tỷ tỷ tiên nữ, chỉ có muội muội bánh bao.
Mà Phong Diệc Nhiên là người thông minh, nhìn ra được cục diện trước mắt.
Hắn tin tưởng cách tốt nhất để diệt trừ tình địch là dời đi lực chú ý của hắn.
Vì khiến Trình Mặc không rảnh đến gần tiên nữ, hắn (Phong Diệc Nhiên)
đành phải khiến hắn (Trình Mặc) bận đi làm phiền bánh bao.
Căn cứ vào tính cách keo kiệt có cừu tất báo của Trình Mặc, hắn biết làm thế
nào để làm cho tình hình càng nảy lửa...
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“Người ở cách vách có rất nhiều tiền.”
Triệu Xuân bận rộn dùng mười ngón xinh đẹp của mình đan lại, mà Triệu
Lập Đông lại có vẻ mặt uể oải, vừa giúp ca ca nàng cạo lông chân vừa không
ngừng than thở.
Nàng đã suy nghĩ cả ngày, bánh Ngọc Châu Bảo Nguyệt kia của nàng đã đi
đâu mất rồi?
Thật sự vô lý, nàng chỉ tốn chút thời gian đuổi đi hai tên quỷ chán ghét kia
thôi, tại sao vừa quay lại thì kiệt tác đã không cánh mà bay rồi?
Nàng suy nghĩ cả buổi chiều, rốt cuộc cũng đưa ra một kết luận.
Có trộm!
“Đông Đông, muội có nghe ta nói chuyện không vậy?”
“Cái gì?” Nàng lấy lại tinh thần, khó hiểu nhìn gương mặt đánh chút phấn
mỏng của ca ca.
Nói thật ra thì ca ca nàng thực sự rất đẹp.
Tuy nàng có thể giống nhiều người khác mà thưởng thức, yêu thích vẻ đẹp
của hắn nhưng không thể không suy nghĩ về tương lai cho hắn.
Nói chung vẫn không thể tiếp tục như vậy mãi được.
“Ta nói...” Triệu xuân dường như cố ý kéo dài giọng nói kiều mỵ “Người ở
tạm bên cạnh dường như rất nhiều tiền, hôm nay đám tỷ muội Hạnh Hoa Lầu
đều nói chuyện về điều này.”
Triệu Lập Đông nhướn cao mày, nghĩ đến gương mặt Trình Mặc khiến
người ta tức giận kia liền hừ một tiếng “Chuyện này hôm nay Xảo nhi đã nói
cho muội rồi.”
Đúng đấy, đúng đấy, chính là có tiền mới có thể có gương mặt đáng ghét
như vậy, tục không chịu nổi.
Nói không chừng những đồng tiền này đều là khi hắn làm người hầu trong
cung, lén lấy từ ngân khố của lão hoàng đế đây.
“Còn nữa, nghe nói bọn họ là thái giám đó.” Khi Triệu Xuân nói điều này thì
trên mặt rõ ràng mang theo một chút tiếc hận “Ta nói này! Người nam nhân
ngồi trên ghế dựa cũng coi như là mỹ nhân ngang tài ngang sức với ta, đáng
tiếc, hắn không biết trang điểm, phí phạm mà.”
Nghe nói như vậy, Triệu Lập Đông hoàn toàn há hốc mồm “Xuân, huynh
điên à! Làm sao phải khen cái tên thái giám chết bầm bên cạnh, hắn đến cả một
đầu ngón chân của huynh còn không bằng đấy?”
Nói thật, hai lần nàng gặp hắn đều bận tức giận, thật sự không chú ý tới diện
mạo của hắn.
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Lần sau mà có cơ hội, nàng nhất định phải nhìn thật kỹ.
Hắn dịu dàng cười “Muội là muội muội ta, đương nhiên sẽ thiên vị ta. Ài!
Không biết có phải do liên quan đến thái giám hay không mà tên đó dù không
dùng phấn thì trông cũng vô cùng trắng mịn nha.”
Những lời này thiếu chút nữa hù chết nàng, “Xuân! Cái đó rất đau đấy,
huynh không cần thử đâu.”
Trời ơi, thái giám chết bầm bên cạnh mới chuyển đến được một ngày mà đã
bắt đầu ảnh hưởng không tốt đến Xuân rồi.
Hắn phiền não nói: “Ta biết rồi, người ta chính là sợ đau mới không dám,
bằng không nếu chuyện đó có thể làm trở nên xinh đẹp thì ta nhất định đi làm.”
Triệu Lập Đông vội vàng nói: “Nói không chừng tên thái giám chết bầm kia
có phương pháp dưỡng nhan bí mật, không liên quan gì đến “chỗ đó” đâu.”
Lần này Triệu Xuân dường như đã vui trở lại “Nói cũng phải nha, tại sao ta
lại không nghĩ tới chứ. Chao ôi, thật muốn biết quá.”
Vì hương khói Triệu gia, Triệu Lập Đông cực kỳ bất đắc dĩ nói “Yên tâm,
nếu như có, muội nhất định sẽ thay huynh tìm hiểu.”
Hắn vui vẻ ôm nàng “Đông Đông, muội đối với ta thật tốt, ta thật quý muội,
không nghĩ tới muội có thể vì ta mà đến cách vách làm việc.”
“Đến cách vách làm việc?” Từ lúc nào mà huynh ấy lại đưa ra kết luận như
vậy, tại sao nàng không biết “Muội đâu có.”
“Muội không phải nói giúp ta tìm phương pháp dưỡng nhan bí mật sao?
Muội không sang cách vách làm việc thì đâu có cơ hội.”
Mặt nàng lập tức sụp xuống “Không phải, muội chỉ nói sẽ cố gắng giúp
huynh tìm, khác hẳn với việc trà trộn vào đấy.”
“Vậy chẳng lẽ muội muốn tự ta đi sao?” Hắn dơ hai tay đẹp đẽ vừa được sơn
móng tay ra, “Muội xem tay ta đi, giống như tay làm việc nặng sao?”
Triệu Lập Đông nhìn kỹ, “Không giống.”
Xem ra đây là cái giá phải trả khi nàng đáp ứng với phụ mẫu sẽ “giữ nhà”
rồi, rốt cuộc nàng cũng không thể để khi phụ mẫu trở về lại phát hiện ca ca vì
đẹp hơn mà không cần chỗ đó nữa!
“Vậy là được rồi.” Triệu Xuân hôn lên má nàng một cái “Ngoan, ta biết
muội đối với ta tốt nhất mà.”
Ài, sang cách vách làm người ở? Vậy làm sao có thể chứ, nàng đã khiến tên
thái giám chết bầm kia tức chết rồi, làm sao hắn có thể dùng nàng?
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Hơn nữa, nàng cũng không thể bỏ lại tiệm bánh ngọt của mình không mà
thèm quan tâm, chạy sang nhà bên cạnh chịu sự khinh bỉ đâu.
Làm sao bây giờ, rốt cuộc nàng nên làm cái gì đây?
Chú thích:
1. Trong núi không hổ, khỉ liền xưng vương: tục ngữ ví von không có nhân
tài thì người bình thường liền đảm đương việc quan trọng.
2. Ý nói tính biết nghe lời của Phong Diệc Nhiên.
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