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Phần 1
Chương 1
Bị Sét Đánh

-T

iểu U, đừng buồn!

Cuối cùng có người muốn nói lại thôi, vỗ vỗ bả vai cô gái, trầm giọng nói.
Thấy cô gái kia vẫn đứng đó không nhúc nhích, ông thở dài yên lặng lát sau lại
nói:
- Tiểu U, hay là đến công ty của chú Trần làm đi! Như vậy mọi người có thể
chăm sóc cho cháu!
Lời chưa nói xong đã bị cô gái tên Tiểu U ngắt lời, chỉ thấy cô nhẹ ngẩng
đầu cười với người đàn ông trung niên, nói:
- Không cần, cháu sẽ tự chăm sóc tốt bản thân mình, cám ơn chú Trần.
Lúc này, cuối cùng có thể thấy rõ dung mạo của cô gái, đó là một cô gái
khoảng chừng 20, 21 tuổi, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, lông mi đen, nhỏ và
dài tự nhiên, làn da trắng nõn, gương mặt trái xoan, đôi mắt sóng sánh như làn
nước, mang hương vị của một mỹ nhân cổ điển. Lúc này, gương mặt kia tái
nhợt, đôi môi trắng bệch đang cười nhạt, đôi mắt vốn ôn nhu xinh đẹp lóe lên vẻ
cứng cỏi, cả người nàng như phát ra khí chất kiên cường, không chịu khuất
phục.
- Ách...
Trần Phi Dương như muốn tiếp tục khuyên bảo nàng, nhưng nhìn thấy đôi
mắt kia, cũng hiểu biết tính cách của nàng, nhiều lời cũng vô dụng, chỉ thở dài
lấy tay khỏi bả vai nàng, đi về phía xe hơi đỗ ở đàng xa.
Một hồi, tiếng xe vang lên, sau đó yên tĩnh, Trương U vẫn một thân áo tang
màu đen đứng trước hai ngôi mộ.
Vừa đứng, thế nhưng đứng đến trời tối.
Vào buổi tối gió nhẹ thổi lên góc áo của nàng, đôi mắt nàng đã phiếm tơ
hồng, nhưng nàng ngay cả nháy mắt cũng không nháy, nàng không khóc, bởi vì
nàng cảm thấy mình ngay cả tư cách để khóc cũng không có.
Trương U đứng thẳng, cuối cùng gục xuống, là lỗi của mình... Cũng là lỗi
của mình...!
Trương U ngồi chồm hổm trên mặt đất, thân hình run nhẹ, không kịch liệt
nhưng lại cảm giác đau khổ tột cùng.
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Trương U cúi đầu vào đầu gối, tối đen một mảnh làm nàng hồi tưởng lại dĩ
vãng. Nàng từ nhỏ chính là quần áo đưa đến tay, cơm đưa đến miệng, là con gái
một được cả nhà cưng chiều, thiên kim tiểu thư của tập đoàn Trương thị. Mười
lăm năm hạnh phúc ấy của nàng không còn khi cha mẹ an bài hôn nhân cho
nàng. Đối phương là một chàng trai rất tuấn tú, gia cảnh cũng môn đăng hộ đối,
nhưng nàng không đồng ý. Kỳ thật nàng biết chàng trai kia rất tốt, nhưng nàng
rất tức giận, nàng giận vì cho rằng cha mẹ là vì cơ nghiệp của gia tộc mà an bài
cuộc hôn nhân này. Cho nên năm nàng mười lăm tuổi, nàng đã cùng cha mẹ ầm
ĩ một trận, chạy ra khỏi nhà, trong người chỉ mang theo mấy trăm đồng tiền.
Nàng rất thông minh, thành tích cũng rất tốt, cũng không giống như những
tiểu thư khác được chiều chuộng nên cái gì cũng đều không hiểu, cho nên nàng
biết nàng sẽ không chết đói. Xác thực là nàng đã làm được, mặc dù rất khổ. Từ
ban đầu mặc dù nàng có tri thức, nhưng lại không có kinh nghiệm, hơn nữa vẫn
chỉ có mười lăm tuổi, tìm công việc cũng không như ý, cuối cùng hậu quả chính
là một cuộc sống không có tiền. Cho nên nàng phải học cách thích ứng, tự thay
đổi chính mình.
Ăn cơm chỉ ăn những món bình dân, lần đầu tiên rất khó ăn nên ăn không
vô, đến khi làm việc thì bị đói đến choáng váng cho nên cố ép buộc bản thân
phải ăn. Y phục cũng là tùy tiện mua vài bộ, ban đầu mang quần áo đi cửa hiệu
giặt ủi, sau phát hiện ra nếu cứ như vậy thì ngay cả tiền để ăn cơm cũng không
đủ, cho nên nàng học tự mình giặt quần áo. Mặc dù lần đầu tiên căn bản không
có giặt sạch, hơn nữa còn để bột giặt văng vào mắt.
Lần đầu tiên kết giao bạn bè, kỳ thật trước kia nàng cũng có bạn bè, mặc dù
chỉ là những tiểu thư khuê các, mà bây giờ kết giao bạn bè, nàng học được rất
nhiều. Nhưng có đôi lúc nàng cũng cảm thấy cô đơn.
Không ngừng chịu khổ, thay đổi, nàng đã từ từ thích ứng, bất kể phát sinh
chuyện gì nàng cũng không có nghĩ qua sẽ trở về nhà. Từ nhỏ tính cách của
nàng đã rất kiên cường, cũng có thể nói rất quật cường, nếu đã rời đi nàng
không nghĩ trở về. Thậm chí có lúc nàng cho rằng, mình khổ như vậy cũng là do
ba mẹ tạo nên. Đứa trẻ mười lăm tuổi chung quy cũng là một đứa trẻ bất kể
trưởng thành sớm như thế nào.
Cuộc sống của nàng như vậy tiếp tục đến nhiều năm, nàng thăng chức là nhờ
vào sự tài hoa của nàng. Hai năm sống tự lập làm cho nàng càng thêm kiên
cường, chuyện gì cũng đều dựa vào chính mình. Mười bảy tuổi nàng đã trở
thành một thiếu nữ xinh đẹp, người theo đuổi nàng đương nhiên cũng không ít,
nàng có bạn trai mà mình thích, nàng biết bạn trai của mình yêu mình thực sự.
Cảm thấy cuộc sống như vậy rất tốt, nàng cũng không có ý muốn trở về, cho dù
hiện tại nàng đã không còn giận cha mẹ.
Một năm, công ty sắp xếp cho nàng xuất ngoại để đào tạo chuyên sâu, bạn
trai nàng cũng ủng hộ quyết định của nàng. Lúc mười lăm tuổi nàng đã tự kiếm
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sống, mặc dù thông minh, thành tích tốt, vừa làm vừa học, nhưng dù sao học
cũng không có chuyên nghiệp lắm, cho nên, nàng đi.
Ở Mỹ, nàng mới thực sự học tập, cũng có kết giao với vài bằng hữu. Mỗi
ngày đều cùng bạn trai gọi điện thoại, như vậy mà ba năm đã trôi qua. Một
ngày, bạn trai nàng gọi điện đến, nói, cha mẹ nàng qua đời! Trên đường tìm
nàng, máy bay đã xảy ra tai nạn...
Như sét đánh giữa trời, nàng ngây người!
Nàng kỳ thật cũng muốn cùng cha mẹ liên lạc, nhưng vẫn không biết phải
nói thế nào, hơn nữa qua lâu như vậy, hình dáng cha mẹ như thế nào có chút
không nhớ rõ, học tập áp lực cũng làm cho nàng có chút quên, sợ hãi hỏi.
- Anh làm sao mà biết?
Bạn trai nàng kể lại, cha mẹ nàng đã tìm được anh, lúc nghe anh nói nàng đi
nước Mỹ, vội vàng đi làm thủ tục, không báo cho nàng biết, chỉ là sợ nàng vẫn
còn giận bọn họ rồi lại chạy trốn.
Nàng ngây ngốc buông điện thoại, làm thủ tục, trở lại nhà trước đây của
mình. Phòng nàng vẫn không thay đổi, lòng nàng run rẩy, hai mắt nhắm chặt,
trong tay nàng là bức ảnh chụp nàng lúc mười lăm tuổi đang tươi cười rạng rỡ.
Tay nàng nắm chặt đến chảy máu, nhưng điều này có là gì so với nỗi đau
trong lòng, tim nàng rỉ máu...
Nàng mặc tang phục vào, làm tang lễ cho cha mẹ. Nàng không ngừng hồi lễ
với một vẻ mặt thản nhiên, giống như là người đã khuất không có quan hệ với
nàng. Một số người nàng không quen biết, trước kia có lẽ là biết nhưng giờ
cũng xa lạ rồi, họ đến lạy rồi rời đi. Trước kia nàng có gặp qua Trần Phi Dương,
là bạn tốt của ba nàng.
Trời càng tối, dần dần đổ mưa, dường như Trương U không có cảm giác gì,
vùi đầu vào đầu gối, run rẩy, không biết lạnh là thế nào.
Mưa càng rơi xuống càng lớn, rơi lăn tăn trên mặt đất, bầu trời cũng vang lên
tiếng sét. Thỉnh thoảng một đạo bạch quang cắt qua phía chân trời một đường
thẳng tắp xuống. Trương U ngồi chồm hổm trên mặt đất trông giống như bị
bóng đêm cắn nuốt, ở trong bóng đêm run rẩy, vùng vẫy trong tuyệt vọng.
Bỗng nhiên, Trương U đứng lên, nhìn về phía trước, hai tay run rẩy thận
trọng vuốt ve hai tấm bia mộ, giọng nói khàn khàn tắc nghẹn.
- Cha... Cha, mẹ...!
- Không... Không...!
Ánh mắt của Trương U chứa đựng đau thương, môi mím chặt, nói không nên
lời...
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Ngẩng đầu lên nhìn trời, nàng nhìn không chớp mắt, nàng không khóc,
nhưng khóe mắt lại ướt mi, rơi xuống phía dưới, thấm đẫm vào y phục. Rốt
cuộc không biết là nước mưa hay là nước mắt?
- A!!!!
Tột cùng đau khổ gào lên, dư âm chói tai khàn khàn.
- Ha ha ha... Ha ha! Trương U mày thật đáng hận, đáng hận a!! Vì sao? Vì...
Cái gì...? Ha ha ha... Vì sao lại như vậy...!!
Nàng cười to, kêu to, cười đến khổ, cười như phát điên.
- Oanh, Ầm!
Một tiếng vang lớn hơn cả tiếng gào của nàng, đồng thời một đạo thiểm điện
màu tím cư nhiên vừa vặn hướng đến chỗ nàng.
- ...
Trương U cảm giác được tính mạng của chính mình dần dần biến mất, trong
lòng nàng lại thấy nhẹ nhõm.
Nếu có... Kiếp sau... Mình nhất định sẽ đối xử tốt với cha mẹ.
Đây là ý nghĩ cuối cùng của nàng trước khi ý thức hoàn toàn biến mất.

Chương 2
Tình Cảnh Quỷ Dị

T

hật ấm áp? Đây là cảm giác gì? Giống như đang ở trong biển nước ấm áp

mênh mông.
Trương U không mở được mắt ra, cũng không có hành động gì, mặc dù có
cảm giác như đang ở trong nước nhưng không có cảm giác khó thở chút nào,
hơn nữa còn rất thoải mái, một loại cảm giác thoải mái ấm áp trước giờ chưa
từng có bao vây lấy cô, toàn thân không khỏi buông lỏng, cả người nhẹ nhàng
phiêu phiêu, Trương U cứ trong tình trạng không tự chủ như vậy, một cảm giác
trống rỗng kéo dài. Linh hồn nằm sâu trong cơ thể cô, sau khi bị cửu thiên thần
lôi bổ trúng liền lưu lại trên đó một đạo lôi chủng, không ngừng dung hợp cùng
với linh hồn của cô, đồng hóa, cũng vì vậy linh hồn của cô đã lấy được chỗ rất
tốt chỉ là cô vẫn chưa phát hiện ra.
Không biết như vậy kéo dài trong bao lâu, Trương U phát hiện rốt cuộc mình
cũng đã cử động được, mặc dù chỉ là động tác rất nhỏ, hơn nữa cô còn nghe
được có người đang nói chuyện, là giọng nữ. Trương U nghe rất mơ hồ không
rõ, nhưng cô vẫn có thể hiểu được trong giọng nói ấy mang theo cảm giác ấm áp
và yêu thương. Cũng bởi vì nghe được giọng nói của người phụ nữ này mà cô
đã tỉnh lại từ trong trạng thái Không Linh lúc nãy (giống như nhập định).
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Không biết thân thể này xảy ra chuyện gì, sau khi tỉnh lại cô luôn phát hiện
có một loại năng lượng bị cô hấp thụ, rất thoải mái, hơn nữa đối với loại năng
lượng này, mơ mơ màng màng có cảm giác vô cùng thân thiết, rất kỳ quái.
Điều này làm cho cô có chút mong chờ lại có chút chống cự, chưa ăn thịt heo
chứ không có nghĩa là chưa thấy heo chạy? Khi cô còn bé cũng đã xem qua rất
nhiều phim hoạt hình, truyện tranh giả tưởng, sau khi lớn lên một chút cũng
xem qua không ít tiểu thuyết, tình huống hiện tại của chính mình có chút giống
như những chuyện đó, chỉ là đối với người trưởng thành như cô thì vẫn còn rất
lý trí, Trương U không biết vì sao mình còn sống, lại còn bị nhốt ở một nơi nào
đó, thân thể cũng xuất hiện vấn đề, đối với những chuyện chưa nắm rõ nguyên
nhân, cứ cẩn thận vẫn tốt hơn.
Sau khi bỏ ra một thời gian không ngắn để thăm dò, cô phát hiện lực lượng
kia đối với cơ thể cô chỉ có lợi chứ không hại, bởi vì hấp thu năng lượng kia
xong, cô có thể cảm giác được cơ thể mình thay đổi, đó là thay đổi tốt, cái loại
cảm giác khống chế mờ mờ ảo ảo này khiến cho cô cảm thấy tự tin vì mọi thứ
đều được nắm trong lòng bàn tay.
Hơn nữa, trong lúc cô buông lỏng thân thể, rơi vào trạng thái Không Linh thì
vẫn luôn cảm nhận được thân thể không ngừng hấp thu năng lượng, năng lượng
dũng mãnh như nước ào ào tràn vào thân thể cô, cũng do lần trước tiến nhập vào
trạng thái Không Linh mà cô có thể thấy rõ được lực lượng kia tập trung về đâu,
chỗ hấp thu lực lượng này chính là linh hồn của cô, thậm chí cô còn thấy được
linh hồn của mình dĩ nhiên là màu tím đấy, màu tím óng ánh, lâu lâu lại chớp
lên vài tia sáng trắng.
Càng thêm kỳ quái chính là chỗ mi tâm của cô có một vệt sáng màu tím bạc
trong suốt, bên trong lại có một vật thể mơ hồ phát sáng lập lòe, cô có cảm giác
vật thể này đối với linh hồn của cô rất quen thuộc, giống như trời sinh vốn là
một. Tất cả năng lượng cô hấp thu giống như bị vật thể này hấp dẫn, cứ đổ dồn
về rồi quay chung quanh nó. Rất đẹp, thực sự rất quỷ mị.
Cũng vì lần đó quá kinh ngạc, làm cho cô từ trong trạng thái Không Linh
tỉnh lại, nghỉ ngơi một thời gian cô mới tiến nhập Không Linh một lần nữa, lần
hấp thu này cô lại không phát hiện ra nó có thêm biến hóa nào khác, mới cảm
thấy thoải mái hơn, có một điều cô có thể khẳng định, cái vật thể kia sau này sẽ
gây ra cho cô một đại sự tuyệt đối không ngờ trước được.
Hôm nay, nói là hôm nay nhưng trên thực tế Trương U cũng không biết đến
cùng là cô đã trải qua bao lâu rồi, bây giờ là lúc nào cô cũng không nắm rõ.
Bởi vì ở nơi này, hoàn toàn không có được khái niệm thời gian, nguyên một
mảnh tối đen và không gian thì nhỏ hẹp, hơn nữa, cũng vì cô không mở được
mắt, cho nên bình thường cô đều tu luyện theo kiểu chuyên tâm hấp thu năng
lượng, năng lượng được hấp thu bị cô tìm cách khống chế, cũng không biết vì
sao trong lòng cô lại nảy sinh cảm giác muốn khống chế chúng, không nghĩ tới
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chỉ có cảm giác muốn thử nhưng lại thành công thật, sau khi hấp thu năng lượng
xong thì trong lòng cô lại muốn chúng di chuyển đến từng nơi khác nhau trong
cơ thể, lại có thể được, năng lượng chuyển động không nhanh nhưng đi tới đâu
rồi cũng đổ dồn về linh hồn của cô. Chỉ cần như vậy thôi cũng đủ làm cho cô
hưng phấn, quả nhiên là cô có thể khống chế được chúng.
Từ trong trạng thái tu luyện tỉnh dậy, chân đã cử động được. Giống như
trong dự đoán của cô, lại xuất hiện giọng nữ mơ hồ. Trương U không biết người
phụ nữ này là ai, mỗi lần cô tỉnh dậy đều có thể nghe được giọng nói này, đôi
khi cũng có giọng nam, chỉ là cô nhìn không thấy nghe không rõ, khiến cho cô
nghĩ như thế nào cũng không thông, rốt cuộc mình đang bị làm sao, thân thể thì
biến thành như vậy, lại còn bị nhốt tại nơi quỷ quái này, chẳng lẽ bị người ta bắt
nhốt trong ống nghiệm sao? Mà đây là suy đoán cô cho là đúng nhất.
Nhưng nếu thật là đáp án này thì thật không tốt, bị bắt đi thí nghiệm như vậy
mà được sao?
Trong lòng Trương U hơi có chút buồn bực, cái loại cảm giác thân bất do kỷ
này thật làm cho người ta thấy áp lực, bên tai lúc này lại xuất hiện giọng nói
như cũ có cả giọng của đàn ông nữa, nếu như lúc trước cô sẽ bỏ đi tu luyện
không thèm nghe bọn họ nói chuyện mà không biết nói gì, chỉ là hôm nay cô
không có tâm trạng như trước, cuộc sống như thế này rốt cuộc phải trải qua bao
lâu a? Trương U tiến nhập trạng thái tu luyện có thể khiến bản thân quên đi thời
gian, nhưng mà nếu cả đời đều phải như vậy, Trương U nghĩ nhất định mình sẽ
bị điên mất, ngay cả bản thân mình là ai cũng sẽ quên luôn nha.
Nếu có chuyện đó xảy ra thì sao? Quên mất chính mình là ai? Vĩnh viễn phải
ở lại đây? Không, tuyệt đối không được!
Giọng nói mơ hồ nhưng nghe có cảm giác rất ngọt ngào ở bên tai “ông ông
ông ông”, đến cùng là đang nói cái gì?
Càng ngày Trương U càng thêm bực bội, trong không gian nhỏ hẹp không
ngừng đung đưa, động tác không lớn, chỉ là duỗi duỗi chân, động động rất nhẹ
nhàng, mà thực tế đây là những gì cô có thể làm lúc này, bất ngờ là hành động
nhỏ của cô vừa kết thúc thì lại nghe giọng của người phụ nữ kia có chút đau đớn
rồi lại giống như rất hạnh phúc? Giọng nói của người đàn ông kia hình như
cũng lộ ra vẻ quan tâm và vui vẻ.
Đúng lúc này, Trương U có cảm giác thân thể mình bị đè ép thoáng một
phát, không đúng, là chỗ ở của mình bị đè ép, vốn là một không gian nhỏ hẹp,
nên khi bị ép xuống, dù chỉ là một thoáng nhưng Trương U cũng cảm giác được,
đây là có chuyện gì xảy ra?
Trương U ngừng động tác, đột nhiên trong đầu chợt lóe linh quang, có thể
hay không cũng nên làm giống như lúc tập trung tinh thần hấp thu năng lượng,
bây giờ sẽ tập trung tinh thần để lắng nghe, nói không chừng có thể nghe được
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họ nói gì a? Nghĩ là làm, cố gắng đả thông tư tưởng để cảm thụ bên ngoài, có
thể cảm giác được năng lượng đang lưu động, âm thanh... âm thanh...
Quả nhiên trong lúc Trương U không ngừng điều chỉnh suy nghĩ của mình,
chỉ muốn nghe rõ giọng nói bên ngoài, cô cảm giác tạp âm bên tai dần dần rõ
ràng, cố gắng khống chế kích động trong lòng chính mình để bình tĩnh hơn.
Nghe rõ rồi!

Chương 3
Trọng Sinh, Ra Đời

G

iọng nói của người phụ nữ có chút oán trách vang lên:

“A Phàm! Anh nói bảo bối của chúng ta có phải bị anh vỗ vỗ đau quá không,
sao bây giờ một chút động tĩnh cũng không có.”
Người đàn ông có chút xấu hổ: “Anh không có dùng lực mấy mà! Nhưng mà
thằng bé này quá nghịch ngợm đi, vừa rồi không phải nó đạp làm em đau sao,
cho nên anh mới muốn dạy bảo nó một chút.”
Người phụ nữ hừ khẽ một tiếng: “Anh chắc chắn là con trai?”
Người đàn ông thoải mái cười to: “Đó là dĩ nhiên! Nằm trong bụng mẹ mà
còn quậy phá như vậy, không phải là con trai thì là cái gì?”
Giọng nói của người phụ nữ có chút hạ thấp: “Nếu không phải con trai như
anh muốn thì làm sao bây giờ? A Phàm sẽ không thích sao?”
“Á! Tiểu Trúc! Em đừng buồn!” Người đàn ông có chút gấp gáp: “Ai quản
nó là con trai hay con gái, chỉ cần là con của chúng ta, cho dù là mèo hay chó
anh đều yêu!”
Người phụ nữ đang khóc nghe vậy chợt bật cười, oán trách nói: “Có ai lại đi
nói về con mình như anh chứ, con còn chưa sinh ra đã bị anh nói thành a mèo a
chó! Anh muốn nó là mèo chó đúng không?”
“Hì Hì!!” Người đàn ông cười gượng: “Không phải anh đang ví von sao?”
“Nào có người nào ví dụ như anh chứ?”
“Được rồi, được rồi! Anh sai rồi, con của chúng ta nhất định là đứa bé trắng
trẻo mập mạp!”
“Hừ, nói như vậy nghe còn được!”
“Hì... hị...!”
Câu nói kế tiếp, Trương U không nghe thêm được nữa, toàn thân không nhúc
nhích, cô đã bị kinh hãi, bản thân mình đã được trọng sinh? Trở thành trẻ sơ
sinh? Như vậy giọng nói của hai người nam nữ ở bên ngoài chắc hẳn là ba mẹ
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của cô, nói cách khác là mình không phải trọng sinh về chính mình mà là vào
một ai đó? Vậy bây giờ là thời nào? Có phải vẫn còn ở Trung Quốc? Một đống
vấn đề hỗn độn nảy sinh trong đầu Trương U, làm cho suy nghĩ của cô bị rối
loạn.
Mãi cho đến khi tâm trạng bình phục, cô mới nghĩ thông suốt, chỗ mình
đang ở là trong tử cung của người phụ nữ kia, khó trách không gian lại nhỏ hẹp
như vậy, mình là bào thai, cho nên mắt mới không mở được, nhưng mà cái loại
năng lượng kia là chuyện gì xảy ra? Còn linh hồn của cô tại sao lại biến thành
hình dạng như vậy? Những điều này một chút cô cũng nghĩ không ra.
Đã không nghĩ ra thì cứ tới đâu hay tới đó vậy, dù sao năng lượng kia đối với
cơ thể của cô có lợi chứ không có hại là được rồi, hơn nữa, nghĩ đến cha mẹ
hiện tại của mình, trong lòng Trương U thầm hạ quyết định, nhất định phải đối
với bọn họ thật tốt! Không bao giờ phạm sai lầm như kiếp trước nữa.
Thời gian trôi rất nhanh, tuy Trương U không cảm thấy được. Từ khi cô biết
rõ mình trở thành trẻ sơ sinh, cô ở trong bụng mẹ không lộn xộn nữa, mà chỉ
ngoan ngoãn tu luyện, bởi vì sợ sẽ làm mẹ khó chịu. Trương U đang trong trạng
thái tu luyện bỗng dưng bị đánh thức, cô cảm giác được có một cỗ lực đè cô
xuống.
Mình sắp được sinh rồi!
Trong đầu cô nhanh chóng xuất hiện ý nghĩ này, liền chủ động dựa vào lực
lượng trong cơ thể hướng ra phía ngoài theo lực đẩy.
Cô được sinh ra rất thuận lợi, Chu Tiểu Trúc cũng không cần phải trải qua
bao nhiêu thống khổ đã nghe tiếng “oa oa oa” vang bên tai, vội vàng nói: “Ôm
tới cho tôi xem mặt một chút.”
Bà đỡ đẻ bên cạnh nghe vậy, thì đem Trương U lau chùi rồi bao bọc lại rồi
mang tới trước mặt giao cho Chu Tiểu Trúc, cười nói: “Là con gái.”
Chu Tiểu Trúc chống người ngồi dậy, tựa vào đầu giường, trên khuôn mặt
tản ra vẻ ấm áp hiền từ của người vừa được làm mẹ. Nhìn thấy đứa bé trong tay.
Tuy sinh ra con gái có chút thất vọng, nhưng sau khi càng nhìn càng thỏa mãn,
yêu thương nói: “Bé cưng này, sau khi lớn lên nhất định sẽ rất xinh đẹp.” Bởi
vậy mới nói, cha mẹ ai cũng như thế, luôn luôn coi con cái của mình đáng yêu
nhất, đứa bé này mới sinh nếp nhăn nhiều như thế, sao mà nhìn ra được có nét
đáng yêu chứ?
Đúng lúc này, Mặc Phàm cũng nhanh chóng chạy nhanh vào, vừa chạy vừa
nói: “Sinh rồi? Sinh rồi?” Rất nhanh đã đi đến bên người Tiểu Trúc, kích động
nói: “Tiểu Trúc vất vả rồi, có phải là một đứa con trai mập mạp không?”
Gương mặt Chu Tiểu Trúc đang cười nghe vậy chợt tối lại, có chút áy náy
nói: “A Phàm, thực xin lỗi, là con gái.”
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Mặc Phàm có chút thất vọng, nhưng thấy Tiểu Trúc nhìn mình với sắc mặt
buồn bã như vậy, vội vàng nói: “Không quan trọng, không quan trọng, con gái
cũng tốt! Không phải người ta luôn nói con gái mới là tri kỷ sao? So với việc có
con trai mà hư hỏng thì tốt hơn nhiều, hơn nữa, không phải anh đã nói rồi sao?
Mặc kệ là trai hay gái, anh đều thương yêu chúng.”
Nghe Mặc Phàm nói như vậy thì sắc mặt Chu Tiểu Trúc mới tốt hơn một
chút, biết rõ trong lòng Mặc Phàm có chút tiếc nuối vì nhà bọn họ nghèo, vốn
muốn sinh một đứa con trai, không cần nó phải có tiền đồ, chỉ cần có thể hỗ trợ
làm ít việc để nuôi sống gia đình, nhưng lại ra đứa con gái này, chỉ sợ gánh
nặng trong gia đình sẽ nhiều hơn rồi.
Nhưng đã sinh ra rồi nên cô tuyệt đối sẽ không để cho con mình chịu ủy
khuất, nghĩ nghĩ liền ngửa đầu hỏi Mặc Phàm: “Đặt tên con là gì nhỉ?”
“Ách... cái này... cái này...” Mặc Phàm nghe xong, có chút xấu hổ vò vò đầu.
“Hừ! đã biết tính tình anh thô kệch mà!” Chu Tiểu Trúc hừ một tiếng, có
chút tức giận nói: “Hiện tại nghĩ ra một cái tên cho em.”
“Được, được! Tiểu Trúc không nên tức giận a!” Mặc Phàm trước hết trấn an
Chu Tiểu Trúc xong liền cố gắng nghĩ ra tên cho con, đều do trước đó hắn
không có chuẩn bị tinh thần là mình sẽ sinh con gái, một lát sau cười ha hả nói:
“Hay gọi là Mặc Mặc đi! Rất đáng yêu a!”
“Mặc Mặc?” Chu Tiểu Trúc lẩm nhẩm lại, suy tư một hồi rồi nói: “Tên này
lấy gọi lúc nhỏ còn được, chứ trưởng thành thì không được, nghĩ tiếp!”
“Được... anh tiếp tục nghĩ a!” Mặc Phàm nghe xong, chỉ có thể lục tung đầu
óc, ra sức nghĩ tới nghĩ lui rồi lại cười nói: “Nếu không thì gọi là Mặc Mỹ Mỹ
đi!? Lớn lên sẽ gọi là Mỹ Mỹ?”
“Không được! Khó nghe muốn chết!” Chu Tiểu Trúc nghe một lần đã bác
bỏ, không nói tới vấn đề khó nghe hay không, nhìn xem bộ dáng hai vợ chồng
của họ thế này, khả năng con gái của họ sau này lớn lên xinh đẹp rất thấp, tên
này nếu bị người ngoài nghe xong, nói không chừng sẽ tạo thành ám ảnh cho
nó, Chu Tiểu Trúc là người phụ nữ nên đối với phương diện này rất rõ ràng,
trừng mắt nhìn Mặc Phàm: “Tiếp tục nghĩ tên khác!”
“Tiểu Trúc này...” Mặc Phàm có chút buồn rầu nói: “Em cũng biết anh đọc
sách không nhiều, có nghĩ cỡ nào cũng không tìm ra một cái tên hay, nếu không
em đặt đi nhé?”
Nghe xong Mặc Phàm nói như vậy, Chu Tiểu Trúc biến sắc, vẻ mặt đau khổ:
“Nào có chuyện mẹ tự đặt tên cho con? Quả nhiên! Anh không thích em sinh
con gái, đúng không?”
“Không phải! Không phải! Tuyệt đối không phải! Anh sẽ tìm, lập tức suy
nghĩ a!” Mặc Phàm vội vàng giải thích, thấy vẻ mặt Chu Tiểu Trúc đã dừng lại
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không có thêm biến hóa nào khác nhưng vẫn hoài nghi nhìn mình, vội vàng
nghĩ a nghĩ.
Một lát sau, vỗ mạnh hai tay, nhìn Chu Tiểu Trúc vui mừng hớn hở nói:
“Mặc Hi, gọi Mặc Hi. Em thấy thế nào? Tên này đại diện cho cuộc sống sau này
của con gái chúng ta tràn đầy hy vọng.”
“Mặc Hi... Mặc Hi!” Chu Tiểu Trúc đọc đi đọc lại, nghe Mặc Phàm giải
thích ý nghĩa rốt cuộc cũng nở nụ cười, “Được rồi, lấy cái tên này!” nói xong,
liếc ánh mắt tán dương về phía Mặc Phàm, rồi cuối đầu nhìn xuống Trương U
trong tay, không, hiện tại đã là Mặc Hi, “Về sau sẽ gọi con là Mặc Hi nha, Mặc
Hi của mẹ a! Sau này phải sống cuộc sống tràn đầy hy vọng, phát triển khỏe
mạnh nha.”
Lúc này, Mặc Hi đang ở trong ngực Chu Tiểu Trúc, trong lòng của cô tràn
đầy ấm áp, tuy mắt mở không ra, nhưng nghe thấy cuộc nói chuyện của ba mẹ,
vì đặt tên cho mình mà cố gắng chọn một cái tên ý nghĩa, cô biết rõ, bọn họ yêu
cô, vô cùng yêu! Nhớ đến cha mẹ kiếp trước, có lẽ họ cũng giống như bây giờ
khi sinh cô ra, nhất định giống như vậy a, vậy mà chính mình lại...
Trong lòng đau đớn một hồi, bất kể như thế nào, mình nhất định phải cố
gắng bảo vệ tốt cha mẹ ở kiếp này, sẽ không bao giờ để cho bi kịch tái diễn lần
nữa.

Chương 4
Rung Động

T

rong một căn phòng đơn sơ, chỉ có một cái bàn gỗ nhỏ, một cái tủ và một

cái giường lớn, bày biện thêm một số thứ hết sức đơn giản. Mà lúc này ở trên
giường, trong cái chăn màu hoa lan có một vật gì đó nho nhỏ hơi nhô lên,
khoảng chừng hơn mười ly đang không ngừng giãy dụa, không biết là cái gì.
Nhìn phương hướng vặn vẹo kia chính là nơi cuối góc chăn, một cái đầu
mền.
Rốt cuộc, dưới sự nỗ lực không ngừng, vật kia cũng chui ra được từ cuối góc
chăn, đó là một cái đầu trẻ con nhỏ nhắn xinh xắn, ước chừng khoảng tầm mấy
tháng tuổi. Lúc này sắc mặt đứa bé đỏ bừng, giương ra cái miệng nhỏ cố gắng
hít hít thở thở.
Muốn biết đứa nhỏ này là ai? Đúng vậy, chính là nhân vật chính của chúng
ta, tiểu thư Mặc Hi. Hiện tại trong lòng của Mặc Hi rất bất đắc dĩ, cha của cô
thật sự quê mùa mà, mang tiếng là chăm sóc cô, chăm sóc đến mức chôn cô ở
trong chăn, nếu cô không tỉnh lại kịp thời, cảm giác được không khí ngột ngạt
khó thở, vội vàng cố gắng bò xuống mép chăn, nếu không thì chẳng phải đã bị
chết vì ngộp rồi sao?
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Không thể không nói, may mắn là cô trọng sinh nhưng vẫn giữ được trí nhớ,
nếu là đứa trẻ bình thường được cha chăm sóc như thế không biết có thể hay
không an toàn lớn lên a.
Chẳng qua là thân thể này cũng thật quá yếu, mới bò có như vậy thôi mà
toàn thân đã rã rời không còn khí lực, Mặc Hi có chút không vừa ý. Mà cô cũng
không thèm nghĩ tới chuyện hiện tại cô là đứa nhỏ bao nhiêu tuổi, làm được như
vậy là đã không tệ rồi, đây là do thoái quen làm người lớn, làm sao có thể so với
đứa nhỏ mới sinh được chứ.
Thấy hiện tại không có người bên cạnh, rồi lại nhìn tố chất thân thể hiện tại,
muốn làm cái gì đi nữa cũng không làm được, đành nhắm mắt lại, giống như đã
ngủ, kỳ thật là cô đang hấp thu năng lượng, không biết năng lượng kia làm sao
có, nhưng nếu đối với thân thể này chỉ có lợi, hơn nữa hình như rất lợi hại, tu
luyện tuyệt đối sẽ không bị lỗi, cũng coi đây là át chủ bài bí ẩn của mình.
Cảm thụ được năng lượng kia chui vào thân thể cũng không dừng lại ở đó
mà tiếp tục tiến nhập thẳng vào viên tròn lấp lánh bên trong linh hồn, cái sương
mù bao quanh kia cũng bởi vì Mặc Hi không ngừng tu luyện, so với lúc trước
nhìn tinh khiết, nồng đậm hơn, nhưng thỉnh thoảng lại lóe lên ánh sáng trắng.
Trong lúc năng lượng kia tiến vào, Mặc Hi cảm thấy thân thể rất thoải mái.
Nếu như điều này có thể khiến cho thân thể của mình mạnh mẽ thêm một
chút thì tốt rồi! Mặc Hi vừa hấp thu năng lượng vừa nghĩ, cô vẫn không thể
quen với cảm giác vô lực của trẻ con nên không quên việc này.
A...? Trong đầu linh quang chợt lóe, nói không chừng thật sự có thể ah! Mỗi
lần năng lượng kia tiến vào thân thể, cô cũng cảm thấy rất thoải mái cùng với
cảm giác cơ thể có sức lực, tuy nhiên rất ít, bởi vì mỗi lần nó tiến vào không đến
một giây là đã bị hút thẳng vào linh hồn, nhưng mà thật sự có thể cảm thấy.
Nếu mình muốn khống chế năng lượng kia chuyển động đi khắp thân thể rồi
mới tiến nhập linh hồn, có thể hay không?
Trong đầu vừa hiện lên suy nghĩ này, Mặc Hi không nhịn được muốn thực
hiện ngay, từ trong trạng thái tu luyện tự chủ tỉnh lại, thân thể vẫn không ngừng
hấp thu năng lượng, chỉ là năng lượng được hấp thu ít hơn so với trong trạng
thái tự chủ và cũng chậm hơn rất nhiều.
Tập trung tinh thần, khống chế năng lượng từ trong viên tròn lấp lánh của
linh hồn, đây là cô vừa phát hiện không lâu đấy, đối với khống chế chút ít năng
lượng trong linh hồn dễ hơn rất nhiều so với khống chế hấp thu năng lượng,
cảm giác khống chế này giống như là tay chân của mình, muốn thế nào thì như
thế đó. Đối với việc hiện tại mình muốn lấy chính mình làm thí nghiệm, hơn
nữa còn không biết kết quả nguy hiểm như thế nào, vẫn nên chọn lấy khống chế
năng lượng mình nắm chắc nhất thì sẽ an toàn hơn rất nhiều.
Từ trong cái đám sương mù kia rút lấy từng chút từng chút năng lượng vận
chuyển khắp thân thể, cô có thể nhìn rõ trong cơ thể cô đấy, cho nên không sợ
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việc không nhìn thấy mà cứ vận chuyển lung tung. Lúc vận chuyển năng lượng
kia đi đến các cơ bắp và kinh mạch, Mặc Hi cảm giác được một trận đau đớn.
“Ah!” bởi vì quá đau mà kêu lên một tiếng thống khổ, cũng mất đi liên hệ
với khống chế, năng lượng kia lại tự động rút về linh hồn.
“Ha ha ha..!” Thân thể vẫn còn đau nhức nhưng Mặc Hi lại nở nụ cười, bởi
vì... suy nghĩ của cô thành công rồi! Tuy thử nghiệm lần thứ nhất không quá
thành công, nhưng cũng có thể nói là thành công rồi.
Tại một khắc trong lúc lực lượng kia thối lui, cô cảm thấy những tế bào bị
năng lượng làm tổn thương đã hồi phục lại, hơn nữa cô có thể cảm giác được,
một khắc này sức sống và năng lượng của các tế bào đã được tăng cường. Tuy
rất nhỏ nhưng quả thật là cô vẫn cảm thấy được. Nói không thành công đó chính
là nếu theo phỏng đoán của cô thì cô sẽ sử dụng thật nhiều năng lượng. Nhưng
hiện tại thân thể của cô đang là đứa trẻ, yếu không thể yếu hơn, dựa vào thân thể
này để chống lại năng lượng thoạt nhìn rất bá đạo kia? Không bị tê liệt là quá tốt
rồi.
“Ah!? Mặc Mặc tỉnh rồi!” Ngay lúc này thì người cha cẩu thả của cô đã xuất
hiện ngay cửa ra vào, vừa nghe thấy tiếng cười của Mặc Hi thì vui vẻ hớn hở đi
tới. Vẻ mặt tươi cười lấy bàn tay thô ráp sờ lên mặt Mặc Hi, cười có chút ngây
ngô nói: “Ha ha! Có phải Mặc Mặc thấy ba ba về rồi nên mới cười có phải
không?”
“Ha ha ha...!” Mặc Hi như đáp lại câu hỏi của Mặc Phàm... cười khanh
khách. Mặc dù cái tay trên mặt cô không biết nắm giữ lực đạo làm cho cô có
chút đau, nhưng đối với cô việc hiện tại cô có thể làm cho ba mẹ vui vẻ là cười,
chuyện này cô chưa bao giờ keo kiệt.
“Ha ha ha! Mặc Mặc thật là đáng yêu a!” Quả nhiên khi nhìn thấy cặp mắt
đen bóng trên mặt tràn đầy ý cười của Mặc Hi, Mặc Phàm vui vẻ cười ha hả, lúc
này anh cảm thấy mình thật sự rất may mắn khi có đứa con này.
Tuy cuộc sống so với trước càng thêm khổ cực, vốn dĩ anh vẫn luôn làm
khuân vác để nuôi sống cả nhà. Từ sau khi có Mặc Hi, Chu Tiểu Trúc cũng bất
chấp cơ thể mới sinh xong liền đi tìm việc làm. Trước mắt là làm vú em cho
một gia đình có thể coi là trung đẳng. Sữa kia ngay cả con của mình cũng không
có mà ăn, lại vì cuộc sống trong nhà mà mang đi cho con người ta rồi.
Điều khiến cho hai vợ chồng vui vẻ chính là Mặc Hi rất nghe lời, thật sự rất
biết điều, chưa bao giờ khóc, nhìn thấy bọn họ đều cười khanh khách. Mỗi lần
gặp họ thì khuôn mặt của cô lúc nào cũng tươi cười, làm cho họ cảm thấy mệt
mỏi toàn thân rất đáng giá, cảm giác hạnh phúc tràn đầy.
“Đi, hôm nay ba ba mang Mặc Mặc ra ngoài dạo chơi!” Khó có được hôm
nay buổi xế chiều không có việc gì làm, Mặc Phàm muốn mang Mặc Hi ra
ngoài đi chơi, ôm Mặc Hi dậy..., từ một bên lấy cái địu mà Chu Tiểu Trúc đã
may sẵn đem cô cố định ở trước ngực, cầm theo hai cái túi rồi đi ra ngoài.
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Đây là lần đầu tiên Mặc Hi được đi ra ngoài, được Mặc Phàm buộc ở trước
ngực, sau khi rẽ trái quẹo phải từ trong con ngõ ẩm thấp, rốt cuộc trước mắt cô
cũng bừng sáng, và thật sự bị chấn kinh, cái này... cái này!?
Cao ốc chọc trời, nổi giữa không trung là những chiếc xe không bánh (xe
bay trên trời) không ngừng chạy qua chạy lại rất nhanh, thậm chí còn có người
có thể bay lơ lửng. Ở giữa trời từng mảnh sợi dây sáng nhỏ uốn lượn giống như
dùng để phân tuyến đường, còn có một vài người đang đi lại trên mặt đất, trong
tay có thể chợt bốc lên ngọn lửa nhỏ để châm thuốc lá trong miệng?
Đến khi đầu nhỏ bị gõ một cái, Mặc Hi mới khôi phục lại tinh thần, ngẩng
đầu thấy Mặc Phàm đang buồn cười nhìn mình: “Ha ha, Mặc Mặc bị hù đi à
nha!”, nói xong nhìn lên trời, giương ra khuôn mặt mới có 22 tuổi lại tràn ngập
tang thương không hợp tuổi, giọng nói có chút mê man và u mê. “Những cái
này a, đối với chúng ta mà nói... nó quá xa xôi.”
“...” Mặc Hi im lặng, cô biết rõ cha mẹ của cô ở kiếp này rất nghèo khổ, thật
sự rất nghèo, nhưng mà, những cái kia đối với cô nhất định sẽ không xa xôi,
nhất định, cô nhất định sẽ làm cho ba mẹ hưởng thụ mọi thứ, làm cho họ được
hạnh phúc!

Chương 5
Mặc Phàm Bị Đánh

“H

a ha! Mình đang suy nghĩ cái gì ah!” Mặc Phàm hoàn hồn, khôi phục

lại khuôn mặt tươi cười lúc nãy, cúi đầu nhìn Mặc Hi nói: “Đi, hôm nay ba ba
sẽ cho Mặc Mặc mở mang kiến thức Lam Phần to lớn của chúng ta.”
Trên đường đi, nằm trong ngực Mặc Phàm, mắt Mặc Hi nhìn thấy hết thảy
trong đầu không ngừng suy nghĩ.
Ở đây, tuyệt đối không phải là Trung Quốc, chẳng lẽ mình đến tương lai?
Hoặc là một thế giới khác? Lúc nãy sau khi nhìn thấy một vài người trên mặt
đất tùy ý bốc lên một đốm lửa trong tay, cô biết rõ, chính mình đã đi tới một nơi
không có cách nào giống như trong suy nghĩ là dựa vào tri thức kiếp trước để có
thể đạt được tất cả, nhưng bất kể là ở nơi nào, cô tin tưởng cô có thể làm được
những gì cô muốn, bởi vì, năng lượng kia trong thân thể cho cô cảm giác khống
chế được hết thảy rất tự tin và bá đạo, cô tin tưởng mình cũng không đơn giản
như vậy!
Thấy Mặc Phàm một đường đi tới trước, bên đường nhặt lấy cái bình, cái
chai, mà cô cũng không biết rõ là nó làm bằng chất liệu gì, bỏ vào túi mà anh
mang theo từ nhà. Cô mới hiểu rõ, hành động ba ba cô đang làm giống như
những người nhặt ve chai để bán ở thế kỷ 21. Mỗi lần nhìn thấy cái lưng ba ba
cô khom xuống là mỗi lần lòng Mặc Hi quặn thắt, tất cả là vì cô, vì hiện tại cô là
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gánh nặng, cô thật hy vọng biết bao mình có thể lớn lên nhanh chóng, để có thể
làm cho bọn họ được hưởng phúc! Nhanh lên...
Nước mắt chảy xuống lúc nào không hay, lặng lẽ nhỏ lên tay của Mặc Phàm.
Mới đầu Mặc Phàm có chút mê hoặc, trời mưa rồi hả? Nhưng trên đầu không
có cảm giác đó a! Cúi đầu xuống thì nhìn thấy Mặc Hi trong ngực giương cặp
mắt óng ánh nhìn anh, dọa Mặc Phàm cả kinh, cái túi trong tay rơi xuống đất,
cũng mặc kệ những cái chai lọ lăn trên đất, ổn định Mặc Hi lại, kinh hoảng nói:
“Mặc Mặc! Mặc Mặc! Làm sao vậy, sao lại khóc! Có phải không thoải mái chỗ
nào hay không? Nói cho ba ba nghe! Đừng khóc nữa nhé!”
Cũng khó trách anh bối rối như vậy, từ lúc được sinh ra tới giờ, Mặc Hi chưa
bao giờ khóc. Ngay lúc này lại khóc nhưng một chút âm thanh cũng không có,
sao có thể không sợ, ngay cả vấn đề trẻ con mới có mấy tháng không thể nói
chuyện cũng đã quên, còn bảo cô nói cho anh biết.
Nhìn thấy gương mặt kinh hoảng của Mặc Phàm, Mặc Hi cố nén chua xót
trong lòng “Ha ha ha” nhìn Mặc Phàm cười rộ lên.
Lúc này trong lòng Mặc Phàm mới yên tâm một chút, trong đầu có chút tức
giận xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của Mặc Hi, rồi lấy ngón tay thô ráp của
mình giúp cô lau đi nước mắt trên mặt, giọng nói lại mang theo ý cười và yên
tâm: “Con đúng là tiểu gây sự!”
Tiếp tục cầm cái túi lên, rồi đi về phía trước, vừa đi vừa nhìn Mặc Hi, nên
nhất thời không chú ý trước mặt liền đụng vào người khác, thân thể không kiềm
chế được lui về sau mấy bước mới đứng vững.
“Con mẹ nó! Là thằng nào không có mắt đụng ông mày!” Bên tai truyền đến
giọng nói hung dữ, Mặc Hi ngẩng đầu lên nhìn liền thấy một thanh niên khoảng
chừng 20, 21 tuổi, hình như là mặc trang phục của mạo hiểm chuyên nghiệp,
đang hùng hùng hổ hổ trừng mắt nhìn cha con cô.
Mặc Hi cảm giác được thân thể Mặc Phàm cứng đờ, chỉ thấy anh đang cúi
đầu khom lưng cười nói xin lỗi: “Thực xin lỗi! thực xin lỗi! Tôi không phải cố ý
đụng ngài đâu, xin ngài tha thứ.”
Nhưng tên thanh niên kia không chút nào cảm kích, chớp mắt, tức giận nói:
“Một câu xin lỗi là xong sao? Ông mày dựa vào thân thể này để kiếm tiền đấy,
mày đụng ông mày một cái, xảy ra vấn đề gì thì ai nuôi ông mày hả?”
Mặc Hi nghe xong lời này thì hiểu rõ tên này muốn nhân lúc cháy nhà mà đi
hôi của, rõ ràng là ba ba cô bị đụng phải lùi ra sau thật xa, còn anh ta vẫn an an
ổn ổn đứng tại chỗ, lại nói nếu lỡ có cái vấn đề gì? Dựa vào thân thể kiếm tiền?
Với bộ dạng này của gã, Mặc Hi không biết là anh ta có thể dựa vào chỗ nào
của thân thể này để kiếm tiền a.
Quả nhiên, sau khi Mặc Phàm không ngừng nói xin lỗi, tên này liền nói ra
mục đích của hắn: “Được rồi, tao mặc kệ mày là vô tình hay cố ý, đừng đứng
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đây lắm điều nữa, đưa cho ông mày mấy trăm khối tiền để mua thuốc men, ông
mày sẽ tha thứ cho.”
Mặc Phàm cười khổ nói: “Đại ca, ngài nhìn thấy bộ dáng này của tôi cũng
biết tôi là người không có tiền, ngay cả người nhà tôi còn nuôi không nổi,
không nói mấy trăm đến cả mười khối tiền tôi cũng không có nổi, đại ca hãy bỏ
qua cho tôi đi.”
Tên thanh niên dò xét từ trên xuống dưới người Mặc Phàm, thấy anh thật sự
không có thứ gì đáng giá trên người, nhưng vẫn không muốn buông tha, cả giận
nói: “Thật không có, mẹ nó, vậy chẳng phải là ông mày bị đụng không sao!”
“Đại ca! Tôi thật sự không có mà!” Mặt mũi Mặc Phàm tràn đầy van xin
khiến cho Mặc Hi đau lòng, phẫn nộ trừng mắt nhìn tên kia.
“Phi! Thật xui xẻo.” Tên đó nhổ một ngụm nước bọt, hướng Mặc Phàm nói:
“Mày tới đây!”
“Đại... đại ca?” Toàn thân Mặc Phàm run rẩy bước tới, vừa tới trước mặt gã.
Đã bị tên này đấm cho một quyền, làm thân thể Mặc Phàm lảo đảo một cái, còn
chưa kịp ổn định thân thể liền bị đánh đấm không ngừng. Tên thanh niên kia
vừa đánh vừa luôn miệng chửi rủa: “Mẹ mày! Ai bảo đụng phải ông mày lại còn
không có tiền đền, đồ đê tiện!”
Tay Mặc Phàm gắt gao che chở Mặc Hi trong ngực, mặc kệ anh ta đánh đập
bản thân.
Mặc Hi được Mặc Phàm bao trùm hoàn toàn trong ngực, tuy không nhìn rõ
được tình huống bên ngoài, nhưng cô vẫn nghe được tiếng đánh đấm vào da thịt
và tiếng rên rỉ chịu đựng của Mặc Phàm, trong lòng cô dâng lên sóng to gió lớn,
hận không thể đem tên thanh niên đang đánh Mặc Phàm kia ngàn đao vạn cạo!
Cắn chặt môi, hai con ngươi ẩn trong bóng tối, một vòng lôi điện màu tím lóe
lên rất rõ ràng.
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