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Phần 7
Chương 31
Khởi Niệm

A

n Dĩ Mẫn ngồi một bên nhìn hành động của hai người, trong mắt Khởi

Niệm là mất mát còn Mặc Hi nhìn về phía mình cười, ánh mắt càng lúc càng
quỷ dị, mở miệng: “Được rồi, Niệm, đứng lên đi, cô đến đây là muốn nói
chuyện gì?”
“A!” Nghe An Dĩ Mẫn nói, Khởi Niệm mới nhớ tới mình đến đây vì chuyện
gì, không tha nhìn về phía Mặc Hi một cái, đứng dậy nói với An Dĩ Mẫn: “Là
như vầy, tôi nghe đám người Lăng Thắng nói, người giúp Thần viết bài hát kia
được ông chủ đưa tới rồi, cho nên tôi muốn đến đây gặp người đó, ông chủ cũng
biết, album của tôi còn thiếu vài bài hát, tôi không muốn thua tên Thần kia! Với
lại, đám người Lăng Thắng cũng kỳ quái, tôi hỏi bọn họ người kia như thế nào,
thì bọn họ bảo tôi tự mình đi xem, thật sự thần bí.”
“Hử? Lăng Thắng nói thế nào?” An Dĩ Mẫn hỏi, chớp chớp mắt, buồn cười
nhìn Mặc Hi.
Mặc Hi không nói, thật lòng cô không quan tâm người khác nói thế nào,
chẳng qua cô gái này thật sự quá bưu hãn rồi, cô thật sự có một chút không dám
tiếp xúc gần.
“Bọn họ nói, người kia chính là một thiên tài, thiên tài trong thiên tài, không
chỉ ca từ hay, giai điệu tốt, mà ca hát cũng vô cùng lợi hại, nói tôi nhất định sẽ
bị giật mình, tuyệt đối không thể tin được, nhưng tôi nhất định sẽ rất thích người
đó, thật sự là đáng ghét, người đó lợi hại vậy sao? Lại để cho tên tự luyến cuồng
như Lăng Thắng sùng bái!” Khởi Niệm nói chi tiết, nhìn An Dĩ mẫn nói: “Ông
chủ, người đó đâu rồi, tôi muốn nhìn người mà Lăng Thắng khẳng định tôi sẽ
thích, rốt cuộc là người nào có thể có sức cuốn hút như vậy? Để xem anh ta có
cái gì nắm chắc?”
“Ha ha, được được... Tôi sẽ giới thiệu ngay cho cô biết.” An Dĩ Mẫn cười
đáp, sau đó nói với Mặc Hi: “Đến, Mặc Mặc, An ba ba giới thiệu cho con biết.”
Mặc Hi bất đắc dĩ tiến lên, trước mắt Khởi Niệm phát ra ánh sáng mãnh liệt, An
Dĩ Mẫn lên tiếng nói: “Đây là Khởi Niệm, nghệ sĩ công ty chúng ta, rất có thực
lực là một ca sĩ kiêm diễn viên. Mặc Mặc cần phải chiếu cố một chút a!” Phía
sau còn thêm một câu, được Mặc Hi liếc một cái xem thường.
Mà Khởi Niệm có chút nghi ngờ, vì sao ông chủ muốn giới thiệu một đứa bé
cho cô? Hơn nữa còn bảo cô bé đó chiếu cố mình? Nha... mình biết rồi!! Nhất
định là thấy mình rất thích cô bé đó, cho nên muốn nói cô bé không cần trốn
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tránh mình, quả thật là một ông chủ am hiểu lòng người!!! Khởi Niệm nhìn về
phía An Dĩ Mẫn với một ánh mắt cảm kích.
Chỉ thấy tia đùa cợt trong mắt An Dĩ Mẫn càng lên sáng rọi, liền quay đầu
nói với Khởi Niệm: “Đây là Mặc Mặc, vốn dĩ tên gọi là Mặc Hi, bây giờ đảm
nhiệm chức Tổng giám trong công ty chúng ta...!!” Khẽ tạm dừng, đọc được
trong mắt Khởi Niệm là nghi ngờ và kinh ngạc, sau đó nhẹ nhàng chậm chạm
nói: “Cũng chính là người cô muốn tìm, sau này Mặc Mặc sẽ giúp cô viết ca
khúc, hãy đối xử tốt với cô bé một chút!”
“...” Không gian yên tĩnh, qua một hồi lâu, Khởi Niệm mới bình tĩnh trở lại,
hai mắt mở to nhìn chòng chọc Mặc Hi, cô gái cao giọng phát huy vô cùng tinh
tế: “Cái gì!!!?”
Mặc Hi nhìn An Dĩ Mẫn mặt tràn đầy ý cười, không nói, người đàn ông này
thật sự đã ba mươi tuổi sao? Còn có thể chơi đùa như vậy? Thật sự là phiền
toái!
Nhìn thấy tia không dám tin trong mắt Khởi Niệm, chỉnh sửa lại vẻ mặt, nở
nụ cười, đi về trước một bước, vươn ra bàn tay non nớt nhỏ bé ra, nói: “Em tên
là Mặc Hi, chị có thể gọi em là Mặc Mặc, sau này xin chiếu cố em nhiều hơn ạ.”
Bắt tay theo tiêu chuẩn, vẻ mặt cũng vô cùng tốt, chẳng qua là Mặc Hi bây giờ
quên mất, cô chỉ mới là một đứa trẻ chín tuổi, hơn nữa lại là một đứa trẻ khả ái
đến làm người khác thét chói tai, mà bộ dáng một đứa trẻ biểu hiện bộ dạng lão
luyện sẽ như thế nào?
Hơn nữa trước mặt cô có một cô gái ham mê sự đáng yêu vượt mức bình
thường, tình huống như vậy chạm nhau sẽ như thế nào?
Đáp án khẳng định là, Khởi Niệm có chút mơ hồ vươn tay, cùng tay Mặc Hi
giữ chặt lại, lúc Mặc Hi muốn xoay người, phát hiện tay kia bị giữ rất chặt, ánh
mắt đen tuyền nhìn Khởi Niệm, thì thấy trong mắt người phía sau là tia hưng
phấn.
Sau đó bị cô lôi kéo, ôm vào trong lòng, bên tai là tiếng của Khởi Niệm: “A
a!!! Quả thật rất đáng yêu!! Thật sự quá lợi hại!! Mặc Mặc khả ái như vậy, còn
lợi hại như thế, chị thật sự quá yêu em rồi.”
“Đi thôi! Cùng chị về nhà nào! Sau này chị sẽ nuôi em, thật sự quá đáng yêu,
sao có thể đáng yêu như vậy, chị rất thích Mặc Mặc, Ha ha, rất thích, ha ha...!”
“...” Mặc Hi thấy An Dĩ Mẫn một chút tâm tư giúp đỡ cũng không có, vẻ mặt
đùa bỡn cũng biết không thể dựa vào ông ấy rồi, kỳ thật cô muốn tránh thoát rất
đơn giản, chẳng qua làm như vậy sẽ thương tổn cô gái này, cô không ghét cô gái
này, nhìn ra được cô ấy rất thích mình.
Qua một lát, An Dĩ Mẫn cũng lên tiếng: “Được rồi, được rồi, không nên
nháo, Khởi Niệm buông tay đi!” Giọng điệu của ông vẫn ôn hòa mang theo tươi
cười, chẳng qua trong vô hình mang theo uy nghiêm, mặc dù Khởi Niệm không
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nỡ, nhưng bất giác cũng buông lỏng tay, An Dĩ Mẫn rất dễ nói chuyện, cho nên
cô cũng không sợ ông ấy, nhưng mà đối với ông ấy, cô cũng tuyệt đối nghe lời.
“Nếu Mặc Mặc hài lòng đối với phòng làm việc, vậy bây giờ nên quen thuộc
những nơi khác?” An Dĩ Mẫn quay đầu nói với Mặc Hi.
“Dạ, được!” Mặc Hi nhìn xung quanh liền đồng ý.
“Ha ha, vậy đi thôi.” An Dĩ Mẫn cười nói, nhìn thấy bên cạnh là ánh mắt
mong đợi cùng oán trách của Khởi Niệm, nói một câu: “Cô cũng đi theo.”
Ánh mắt Khởi Niệm sáng lên, đi theo bên cạnh hai người, nhưng là đứng bên
cạnh Mặc Hi.
Thuận theo An Dĩ Mẫn đi đến có phòng hội nghị, phòng hóa trang, phòng
đạo diễn, vân vân... dù sao đại khái cũng đi dạo quanh tất cả phòng ốc, Mặc Hi
cũng muốn về nhà, trước khi đi, Khởi Niệm rất luyến tiếc kéo lấy tay cô, cho cô
số điện thoại, muốn Mặc Hi đồng ý là sẽ gọi điện cho cô thì mới chịu buông tay.
Đem Mặc Hi đưa về nhà, An Dĩ Mẫn cũng xuống xe, đối với cô cười nói:
“Vài ngày này con cứ vui chơi thỏa thích, ba cũng sẽ an bày một bữa tiệc, để
mọi người biết ba nhận con, ha ha.”
“Tùy ba ạ.” Mặc Hi không sao cả trả lời, nói: “Con vào đây, gặp lại ba sau.”
Nói xong xoay người tiến vào nhà.
Nhìn Mặc Hi biến mất sau cánh cửa, An Dĩ Mẫn cười, thật sự là một đứa trẻ
không giống người khác, rồi xoay người tiến vào xe, bay đi.
Mà sau khi An Dĩ Mẫn rời khỏi một giây, Mặc Hi mới nhớ đến, cô còn có
chuyện quên nói với ông ấy, liền chạy ra cửa, đã không còn thấy bóng dáng của
ông ấy, thì nghĩ chỉ có thể tìm ông ấy vào ngày mai, lại trở vào trong nhà.

Chương 32
Thằng Bé Kia, Nói Đủ Chưa

S

áng sớm, Mặc Phàm và Chu Tiểu Trúc đã rời giường, không có biện

pháp, vất vả nửa đời người, nhất thời thay đổi sinh hoạt cuộc sống cũng thật khó
khăn.
Sáng sớm, Mặc Hi đi đến, thì thấy một tràng khôi hài, Chu Tiểu Trúc không
biết sử dụng những thứ công nghệ cao, nên bữa cơm cũng không làm xong, còn
Mặc Phàm không biết đang làm cái gì, chỉ ngồi trên sofa nhìn ti vi, nhìn thấy
Chu Tiểu Trúc ở nhà bếp la lên, vội vàng chạy tới giúp đỡ, thật ra chính là càng
giúp càng bận rộn, đến cuối cùng cả nhà bếp cũng lộn xộn cả lên.
Mặc Hi xuống lầu giúp bọn họ thu dọn, cùng nhau ngồi trên ghế sofa, Chu
Tiểu Trúc có chút lo sợ vỗ vỗ ngực: “Dọa chết mẹ...” Sau đó nhìn về phía Mặc
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Hi nói; “Mặc Mặc, những thứ kia mẹ cũng chỉ nhìn thấy qua quảng cáo, cũng
chưa từng sử dụng, bây giờ đến cả bữa sáng cũng không làm được.”
Mặc Hi thấy ánh mắt uể oải của bà, cười nói: “Không sao, việc này chỉ cần
học là được, hơn nữa, Mặc Mặc có thể tìm người giúp việc, ba ba với mẹ dậy
sớm như vậy có thể ra ngoài tản bộ rèn luyện thân thể a.”
“Giúp việc? Không cần, không cần, cũng không phải là trẻ con...!” Nghe đến
người giúp việc, Mặc Phàm vội xua tay, nhưng vừa nhìn đến nhà bếp, lại có
chút chần chờ.
“Ba ba, mẹ, Mặc Mặc đã nói muốn để hai người hưởng phúc, bây giờ hai
người chỉ cần làm việc mình thích là được, không cần mệt mỏi vì con nữa, vừa
lúc có thời gian, ba mẹ có thể vui chơi một chút, hẹn hò càng tốt.” Mặc Hi vừa
nói, đến câu cuối, liền nhìn về bọn họ, cười ra ám hiệu.
“Ách...” Chu Tiểu Trúc đỏ mặt, trợn mắt nhìn Mặc Hi một cái: “Bé con, nói
cái gì đấy?” Nhưng là trong mắt rõ ràng có tia mong đợi cùng vui mừng.
“Ha ha! Mặc Mặc nói vậy rất đúng, Tiểu Trúc à, nếu không, chúng ta đi ra
ngoài một chút?” Mặc Phàm tương đối thoải mái, nghe Mặc Hi nói, rồi nói với
Chu Tiểu Trúc.
Chu Tiểu Trúc nghe vậy, cũng không cố trừng nhìn Mặc Hi, nhìn Mặc Phàm
một chút, nhẹ nhàng nói: “Được.”
Bọn họ a...
Mặc Hi bất đắc dĩ, nhìn hành động của hai người, cười nói: “Ha ha, vậy ba
ba với mẹ đi thôi, Mặc Mặc muốn đi công ty tìm An ba ba có chút chuyện, cùng
đi thôi.”
Kéo lấy Mặc Phàm và Chu Tiểu Trúc đi ra ngoài, thì nhìn thấy A An, đúng
như anh ta nói, anh đã trở thành tài xế kiêm bảo vệ nhà bọn họ.
Vừa thấy ba người đi ra cửa, cúi người xuống rồi nói: “Mặc đại nhân muốn
đi ra ngoài sao?”
“Ách...” Mặc Phàm có chút câu thúc, lần đầu tiên được gọi là đại nhân có
chút không quen, nhưng trong lòng âm thầm có chút hưng phấn.
“Dạ, trước tiên đưa cháu đến ANSHENG, sau đó theo ba mẹ cháu.” Mặc Hi
thấy Mặc Phàm không mở miệng được, biết ông nhất thời còn chưa có thói
quen, liền nói với A An.
“Dạ!” A An trả lời, xoay người mở cửa xe cho ba người.
“Đi thôi. Ba mẹ.” Mặc Hi nói với Mặc Phàm và Chu Tiểu Trúc, sau đó cũng
lên xe.
Dọc theo đường đi, không tới 10 phút đồng hồ, đã đến cửa ANSHENG, Mặc
Hi đối với Mặc Phàm và Chu Tiểu Trúc, cười nói: “Ba mẹ hãy chơi thật vui,
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Mặc Mặc đi trước.” Vừa nói vừa ra khỏi xe, nói với A An đang giúp cô mở cửa
xe nói: “Bảo vệ tốt bọn họ.”
“Vâng ạ!” A An đáp lời, hành lễ với Mặc Mặc, sau đó tiến vào xe.
Mặc Hi đứng ở trên đường, đợi đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng
chiếc xe trên không trung mới quay người bước vào ANSHENG.
Không để ý tới ánh mắt mọi người nhìn mình, vừa đi vừa lấy điện thoại gọi
cho An Dĩ Mẫn, nhận được, bên tai truyền tới giọng của ông ấy.
“A, Mặc Mặc sao?”
“Là con.”
“Ah? Mặc Mặc gọi cho ba có chuyện gì không?”
“Bây giờ con đã đến ANSHENG rồi, ba đến phòng làm việc của con, có
chuyện muốn nói với ba.”
“Được, Mặc Mặc chờ ba.”
“Dạ.” Tắt điện thoại, Mặc Hi cũng đi tới cửa phòng làm việc, vừa mở cửa thì
đã gặp một người mà không thể nào nghĩ là sẽ gặp - Thần.
Hơi sững sờ, sau đó mỉm cười, ngọt ngào, thuần khiết như lưu ly, đi đến, đối
với thiếu niên đang ngồi ở ghế bành sau bàn làm việc nói: “Hóa ra là anh Thần,
không biết anh Thần đến tìm Mặc Mặc để làm gì đây? Nhưng đây là phòng làm
việc của Mặc Mặc, sao anh Thần lại không lịch sự khi chưa có sự đồng ý của
Mặc Mặc mà đã tiến vào đây? Mặc Mặc càng tức giận hơn!”
“Ha ha...” Thần thu hồi hai chân gác trên bàn, từ trên ghế đứng dậy, cười đi
về phía Mặc Hi, cho đến khi đến trước mặt cô mới dừng lại, cong người xuống
nói: “Xem ra, Mặc Mặc thật sự tức giận, vậy phải làm thế nào đây... Anh cũng
không muốn Mặc Mặc tức giận a.” Dáng vẻ tiếc hận ôn nhu phối hợp với dung
nhan yêu nghiệt kia, có thể nói là điên đảo chúng sinh, chính Mặc Hi cũng khẽ
lung lay, nhưng cũng chỉ là một chút, nói tiếp: “Không cần làm gì cả, anh chỉ
cần đi ra ngoài là được.”
“Mặc Mặc muốn anh đi?” Thần thu hồi vẻ mặt tiếc hận, vừa nói vừa vươn
tay nắm lấy gương mặt nhỏ của cô: “Thật là không đáng yêu, thật đáng tiếc cho
gương mặt xinh đẹp như vậy.” Chẳng qua là bàn tay còn chưa có xoa bóp, đã bị
Mặc Hi né qua, chỉ có thể thu tay về.
“Ha ha, Mặc Mặc không đáng yêu thì cũng không cần anh Thần lo lắng.”
Mặc Hi cười nói, cả người lộ ra một tia mơ hồ mà cao quý, ngay cả Thần vốn
không thích trẻ con cũng cảm thấy cô thật khả ái.
“Xem ra, Mặc Mặc rất không thích anh Thần.” Con mắt của Thần có chút
thất bại lại bất cần đời nói.
Mặc Hi không nói chuyện, nhưng hai đồng tử mở to tiết lộ ra, cũng cho
người khác biết ý của cô.
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“Ha ha.” Thần cười nhẹ ra tiếng, thật sự rất dễ thương.
Nụ cười kia là chân thật, là đơn thuần, Mặc Hi nhìn cũng sững sờ, nụ cười
như vậy so với những yêu khí tà mị kia càng thêm khuynh động lòng người.
“Mặc Mặc thật sự là một đứa trẻ dễ thương a!” Thần cười nói, ngồi xổm
xuống, không nắm mặt của cô nữa, biết cô sẽ trốn, đôi mắt cười cười, nhìn cô
nói: “Rốt cuộc Mặc Mặc lớn lên như thế nào, sao lại đặc biệt như vậy.”
Không để ý tới lời anh ta nói, làm thế nào lớn lên? Ăn cơm thì lớn lên chứ
sao.
“Anh thật không muốn Mặc Mặc ghét anh.” Thần tiếp tục nói, giọng điệu kia
thật chân thực, không phải giống như lúc đầu đùa giỡn, chỉ nghe anh ta tiếp tục
nói: “Mặc Mặc làm em gái anh có được không?”
“Thằng bé kia, nói đủ chưa?” Mặc Hi nghiêng người qua anh ta, nói: “Em
trai thật sự coi chị như trẻ con à.” Em gái? Gọi anh ta một tiếng anh đã tốt lắm
rồi? Còn muốn xem cô như em gái? Cũng không nhìn lại anh ta bộ dạng như
thiếu niên, nếu là như Phương Nặc Nho, thì còn có thể, dù sao người ta cũng là
người có khí chất thành thục. A? Lại nghĩ tới anh ấy rồi.
Thần hơi sững sờ, sau đó...

Chương 33
Con Muốn Có Phòng Huấn Luyện

“H

a ha ha! Thú vị! Thật là thú vị!” Thần đứng dậy, cười to ra tiếng, mắt

phượng tràn đầy ý cười nhìn Mặc Hi, anh thật sự rất vui vẻ, từ lần đầu tiên nhìn
thấy Mặc Hi thì anh đã thấy cô rất đặc biệt, chơi rất vui, hơn nữa, ở bên cạnh cô,
hình như dị năng có thể hấp thu năng lượng nhanh hơn, mặc dù không rõ vì sao,
bởi lẽ anh không cảm giác được trên người cô có dị năng.
Mà thời gian này tiếp xúc, càng làm cho anh cảm thấy thả lỏng cùng với vui
vẻ, đứa trẻ này thật sự rất thú vị, không giống với những đứa trẻ khác, bộ dạng
trưởng thành sớm đó, cô không biết là càng làm cho người khác cảm thấy buồn
cười sao, thằng bé? Cô gọi anh là thằng bé? Hơn nữa, những lời cô nói là có ý
gì?? Cái gì mà anh xem cô là đứa trẻ, cô không phải là trẻ con thì ai mới là trẻ
con?
Ha ha! Chơi vui thật! Khó trách An Dĩ Mẫn đối xử tốt với cô như vậy, cô có
năng lực khiến người khác vui vẻ.
“Nghe cho rõ, sau này phải gọi anh là anh Thần, sau này anh Thần sẽ đối xử
rất tốt với Mặc Mặc nha.” Cười đủ rồi, Thần chấp nhận lời nói của Mặc Hi, bộ
dáng dịu dàng lại có chút lấy lòng, nếu để người khác nhìn thấy nhất định sẽ rất
ngạc nhiên, có thể mở rộng tầm mắt, Thần ngày thường mặc dù bộ dạng bất cần
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đời, nhưng chưa bao giờ thấy anh để ý đến ai như vậy bao giờ, khí chất tà khí lại
mang theo một chút khinh thường, như miệt thị thế giới này, dịu dàng chẳng
qua là ngụy trang cho ca khúc mà thôi, bây giờ đối với Mặc Hi lại như vậy, có
thể thấy hắn thật sự rất thích Mặc Hi, đương nhiên chỉ là thích trẻ con.
Mặc Hi đảo cặp mắt trắng dã, thằng bé này có phải quá tự luyến rồi hay
không? Lười cùng anh ta khoe khoang, ngẩng đầu, nói thật, đây là đứa trẻ
không tốt, đối với việc này cũng muốn cao ngạo, cười nói: “Được, anh Thần,
như vậy anh có thể ra ngoài được không?”
“Được... Mặc dù đã gọi, nhưng hình như không được tự nguyện cho lắm.”
Thần gật đầu, nói: “Nếu Mặc Mặc có thể ngọt ngào một chút, như vậy sẽ càng
thêm đáng yêu nha.”
“...” Mặc Hi khẽ trầm mặc, sau đó nhẹ nhàng nở nụ cười, điềm đạm yên tĩnh,
khả ái mê người, cô cười nói, dường như có một chút tức giận: “Anh Thần, anh
không muốn Mặc Mặc ghét anh chứ?”
Mặc dù ngụy trang rất khá, nhưng Thần vẫn phát hiện gương mặt khẽ co
giật, không biết vì sao, anh cảm thấy trong lòng thoải mái, hình như trêu cợt cô
rất thú vị, nụ cười càng thêm sáng rỡ, lộ ra một chút ác liệt, nhưng tà khí mê
hoặc lòng người, anh không nghĩ đến sẽ có ngày lại vì trêu cợt một đứa trẻ lại
vui vẻ như thế, ai bảo cô có bản lĩnh khiến anh vui vẻ, anh nói: “Tất nhiên là
anh không muốn Mặc Mặc ghét anh rồi! Mặc Mặc có thể yêu quý anh Thần
mà.”
Nhưng một đứa trẻ có thể ngụy trang chờ đợi nhẫn nhục chịu đựng như vậy,
thật vẫn là đứa trẻ sao...? Thần thầm nghĩ trong lòng.
“Vậy thì đi ra ngoài đi, Mặc Mặc nói đây là lần cuối cùng.” Mặc Hi giương
môi khẽ cười, ngửa đầu hạ lệnh trục khách lần nữa, giọng điệu nhẹ nhàng mang
theo một chút cứng rắn.
“Ha hả, vừa mới gọi anh là anh Thần, bây giờ đã muốn đuổi anh đi? Mặc
Mặc thật không ngoan.” Thần bước tới, đùa bỡn nói. Anh rất muốn biết, nếu
như anh không đi thì cô bé có thể làm gì? Một đứa trẻ bình thường đối với một
Dị giả cao cấp sẽ làm ra chuyện gì? Ha ha, đương nhiên, anh cũng thật không
muốn cô bé sẽ ghét anh.
Sắc mặt Mặc Hi cũng không hề thay đổi, nụ cười vẫn còn đó, chẳng qua là
đôi mắt dần mất đi ý cười, cô cũng không tức giận, chỉ vì một chuyện nhỏ này
mà tức giận căn bản không đáng, cô vô cùng lý trí, biết mình đang làm gì, thằng
bé này không có chút giáo huấn không được rồi, tựa hồ đùa cô đến ghiền, dù
sao cũng chỉ dựa vào võ lực, đúng không? Điều này cũng là từ lúc bắt đầu cô
muốn biểu hiện.
Mà Thần càng thêm có hứng thú nhìn cô, đứa trẻ này thật sự thú vị, đôi mắt
kia thật sự không giống như trẻ con, sạch sẽ mà lý trí, cô sẽ làm gì? Anh thật
mong đợi a.
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Cũng ngay vào lúc này...
“Mặc Mặc! con tìm ba đến có chuyện gì?” Giọng nói của An Dĩ Mẫn truyền
tới, chỉ thấy ông ấy đi tới cửa, nhìn Mặc Hi và Thần một cái, sau đó cười nói:
“Thần cũng ở đây à.”
“Ha ha, đúng vậy.” Thần phát giác được Mặc Hi đã thu hồi vẻ mặt vừa rồi,
có chút không thú vị nói.
“An ba ba đến rồi a.” Mặc Hi xoay người cười với An Dĩ Mẫn.
“Phải, Mặc Mặc tìm An ba ba có chuyện gì?” Nghe Mặc Hi lên tiếng, An Dĩ
Mẫn đem lực chú ý chuyển đến trên người cô.
“Hôm nay đến tìm An ba ba, là muốn xin An ba ba một vật.” Mặc Hi cười
nói.
“A? Con muốn gì?” An Dĩ Mẫn có chút hứng thú, dù sao Mặc Hi cũng
không tùy ý muốn một thứ gì, hơn nữa dựa theo tính cách của cô, càng sẽ không
muốn đồ chơi hay cái gì khác, vậy sẽ là cái gì đây?
“Con muốn có phòng huấn luyện của riêng mình.” Mặc Hi nói thẳng, bày tỏ
lý do muốn tìm ông.
“Hả?” An Dĩ Mẫn nghi ngờ: “Mặc Mặc muốn phòng huấn luyện để làm gì?”
“Đương nhiên là huấn luyện rồi.” Mặc Hi nói, bộ dạng như muốn nói..., cái
này còn phải hỏi?
“Dĩ nhiên An ba ba biết là dùng để huấn luyện, chẳng qua là...” khẽ dừng lại,
An Dĩ Mẫn nhìn Mặc Hi, cười nói: “Mặc Mặc lại muốn huấn luyện cái gì?”
“Ba đừng xem thường con, con thật sự rất lợi hại.” Mặc Hi liếc ông một cái,
gương mặt như thiên sứ tràn đầy tự tin.
“Ah?” An Dĩ Mẫn rất hứng thú, cái gì gọi là rất lợi hại? Cô không có sở hữu
dị năng rất lợi hại? Nhưng ông không cảm thấy Mặc Hi nói dối, dù sao cô cũng
không phải là người thích nói dối: “Có phương pháp lợi hại gì?”
“Ha ha, đến lúc đó sẽ để cho ba ba mở mang kiến thức.” Mặc Hi giương môi
cười, nói tiếp: “Bây giờ có thể cho con không?”
“Ha ha, nếu Mặc Mặc muốn để An ba ba kiến thức, đương nhiên An ba ba sẽ
không cự tuyệt.” An Dĩ Mẫn không có chút nào khó chịu, gương mặt tràn đầy ý
cười nói rõ tâm tình của ông, sau đó nói: “Đi, An ba ba dẫn con đi, cũng vừa
vặn kiến thức xem Mặc Mặc lợi hại thế nào?”
Nhìn ánh mắt đùa bỡn của An Dĩ Mẫn, Mặc Hi cũng không nói gì, dù sao có
chuyện gì, đến lúc đó dùng thực lực so với ngôn ngữ càng dễ chứng minh.
“Được rồi, Mặc Mặc cùng An ba ba đến đây đi.” An Dĩ Mẫn đang nói liền
xoay người ngẩng đầu, Mặc Hi đi theo bên cạnh, mà Thần khoanh tay đi theo
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phía sau, An Dĩ Mẫn quay đầu nhìn anh ta một cái, cũng không nói gì, xem ra là
ngầm đồng ý cho anh đi theo.
An Dĩ Mẫn dẫn hai người đến thang máy, bước vào, Mặc Hi thấy ông nhấn
vào một bảng điều khiển trong suốt, lập tực truyền tới một âm thanh tự động,
‘Vân tay xác nhận, ADN xác nhận, người nắm quyền cao nhất, muốn kích hoạt
xin hãy nhấn nút.’
Sau đó nhìn thấy trên bảng điều khiển thang máy hiện lên số -1, An Dĩ Mẫn
liền nhấn vào đó.
Không tới 2 giây, cửa thang máy mở ra, xuất hiện trước mắt là một khoảng
không gian trống trải, có một cánh cửa bằng kim loại không biết để làm gì.
An Dĩ Mẫn đối diện Mặc Hi cười, rồi đi tới cánh cửa, lần nữa đem ngón tay
đặt vào bảng điều khiển. Giọng nói cứng nhắc lại vang lên lần nữa, ‘Dấu vân
tay xác nhận, AND xác nhận, người nắm quyền cao nhất, xin truyền đạt mệnh
lệnh.’
“Mở cửa, cho phép hai người phía sau tôi tiến vào.” An Dĩ Mẫn lên tiếng
nói.
‘Giọng nói xác nhận, chấp hành mệnh lệnh.’
Cánh cửa kim loại mở ra, An Dĩ Mẫn xoay người đối với Mặc Hi và Thần
nói: “Vào đi.”
Mặc Hi không nói gì, theo An Dĩ Mẫn đi vào, nhìn cánh cửa kim loại phía
sau đóng lại, than thầm, quả nhiên là thần kỳ.

Chương 34
Rung Động Trên Sàn Đấu (1)

T

heo An Dĩ Mẫn đi vào bên trong, trái chuyển phải rẽ, đi tới trước cánh

cửa kim loại, An Dĩ Mẫn cũng nhắc lại một lần như vậy, cửa nhẹ nhàng mở ra.
Ba người cùng nhau đi vào. Mặc Hi thấy mọi thứ rõ ràng.
Ở đây là không gian độc lập, đi theo An Dĩ Mẫn, lần nữa thông qua một
cánh cửa sắt, xuất hiện trước mắt là sân huấn luyện, ước chừng khoảng một sân
bóng đá, phía trên đặt các loại dụng cụ, một nhóm người đang luyện tập, thật sự
khó có thể tưởng tượng, ở đây lại có một nơi rộng lớn như vậy, tựa hồ cũng
không chỉ lớn như vậy, bởi vì Mặc Hi nhìn thấy xung quanh còn có một số cánh
cửa kim loại.
Vốn trong sân huấn luyện mọi người đang ồn ào, nhìn thấy An Dĩ Mẫn đến,
thì dừng lại, cúi người đối với An Dĩ Mẫn nói: “Chào ông chủ.”
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“Mọi người cứ luyện tập, không cần để ý đến tôi.” An Dĩ Mẫn ôn nhu cười
nói, rồi xoay người nói với Mặc Hi: “Đi thôi, để An ba ba kiến thức con lợi hại
thế nào, cần phải chuẩn bị tâm lý nha.”
“Ha ha, Mặc Mặc có nói dối bao giờ chưa?” Khuôn mặt Mặc Hi đầy tự tin,
ngẩng đầu nói với An Dĩ Mẫn.
“Ha ha... Được được, vậy theo ba.” An Dĩ Mẫn vui vẻ cười nói, sau đó dẫn
đường, đi tới mở một cánh cửa, ba người cùng nhau tiến vào.
Đợi đến khi ba người rời khỏi, mọi người trong sân huấn luyện mới thở ra
một hơi, sau đó tiếp tục luyện tập, cũng có người nói chuyện phiếm.
“Ông chủ đi vào phòng tỷ thí à, bây giờ không phải là Thiên đại nhân với
Khoát đại nhân đang tỷ thí sao?”
“Đúng vậy, cô bé kia là ai? Sao lại ông lại mang nó đến đây?”
“Trước kia dường như ông chủ cũng mang thiếu gia đến đây thì phải?”
“Ai... Không biết đến lúc nào chúng ta mới có thể tiến vào trong đó?”
“Đúng vậy!”
“...”
Bọn họ là đám người huấn luyện ở vòng ngoài, đào tạo ra chính là bảo vệ tập
đoàn An Thị, An Thị cũng cung cấp cho họ cơ sở luyện tập tốt nhất, mà bọn họ
phải vì tập đoàn An Thị mà dốc sức làm việc, ở thành phố Đế Do có thể làm
việc cho An Thị chính là vinh dự lớn, đó là niềm tự hào cũng là chứng tỏ thực
lực của mình, đó cũng là sức ảnh hưởng của An Thị ở thành phố Đế Do.
Mà bọn họ là người ở vòng ngoài, cũng chính là những người huấn luyện
thấp nhất, chỉ có đi vào bên trong thì thực lực càng cao, đãi ngộ sẽ càng tốt.
Mọi người ở đây than thở, lại bắt đầu luyện tập.
Mà ba người Mặc Hi đi đến sân tỷ thí, nơi này so với bên ngoài còn lớn hơn,
một sân thi đấu bên cạnh có hai người đang đánh nhau, xung quanh đứng hàng
trăm người, bọn họ không ồn ào, chẳng qua chỉ tập trung nhìn, có người mặt nở
nụ cười, có người lại nói chuyện với người bên cạnh, có khi lại tùy ý nhìn vào
hai người đang đánh, đều không giống nhau.
Có người chú ý tới An Dĩ Mẫn tiến đến, khẽ cong người, chuẩn bị nói
chuyện lại bị An Dĩ Mẫn ngăn cản: “Xem tỷ thí sao?”
Những người đó cũng không có cung kính như những người ở bên ngoài, chỉ
nhìn An Dĩ Mẫn cười cười, cũng không nói gì.
An Dĩ Mẫn dẫn Mặc Hi và Thần đi đến một bên đứng, rồi nói với Mặc Hi:
“Mặc Mặc nhìn xem một chút, đây chính là Dị năng giả cùng Võ giả tỷ thí.”
Không cần An Dĩ Mẫn nói, Mặc Hi cũng tập trung nhìn trận tỷ thí bên dưới,
cho đến bây giờ cô cũng chưa thấy Dị năng giả và Võ giả đấu với nhau bao giờ,
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chỉ là tầm nhìn khác nhau, cô và những người khác không giống nhau, có ưu thế
bẩm sinh, đồng thời cũng nhận ra cô xem ra cũng rất lợi hại rồi, đương nhiên,
nếu như so với tuổi thật của cô bây giờ, cũng như với tất cả năng lực của cô
hiện nay... đúng là có thể nói là quái vật, là một người biến thái.
Nhìn trận tỷ thí phía dưới, một người đàn ông khoảng chừng hai mươi lăm,
hai mươi sáu, một thân quần áo màu trắng thoải mái, trong tay ngọn lửa không
ngừng thoáng hiện, đó là Dị năng giả hệ Hỏa, xung quanh ngọn lửa xuất hiện
ánh sáng màu cam, mỗi lần xuất hiện đều ném tới đối thủ.
Đối thủ của hắn là người đàn ông gần ba mươi, mặt thô đen, quần áo trên
người có nhiều nếp nhăn, còn có chút bẩn, nếu bây giờ không phải hắn đang thể
hiện thực lực, thì thật sự khiến người khác hiểu lầm hắn là ông một nông dân,
mà không phải một Võ giả có thực lực mạnh mẽ.
Chỉ thấy mỗi lần hỏa cầu bay về phía hắn đều bị đánh cho tan tành, trên nắm
tay phủ bởi một vòng sáng vàng nhạt.
Động tác hắn mạnh mẽ, nhưng cũng không đến gần người đàn ông trang
phục trắng thoải mái kia, hỏa cầu không ngừng bay đến khiến cho người ta buồn
bực.
“Con mẹ nó! Họ Thiên kia! Lấy bản lĩnh thật sự ra đi! Mày coi ông đây là
cái đám sơ cấp kia sao?” Giọng người đàn ông thô đen đủ lớn, hướng về phía
người đàn ông quần áo trắng kêu lên.
Người đàn ông trang phục trắng kia dùng tay đào đào lỗ tai, đối diện người
đàn ông thô đen kia cười nói: “Tôi nói Khoát Hải, anh đổi cái giọng hỏng này đi
được không? Nếu cứ như vậy, nhất định sẽ luyện được Sư Tử Hống.”
“Móa! Con mẹ nó! Giọng của ông đây như vậy đấy, mày quản được sao?
Nếu mày không nghiêm túc một chút, đừng trách ông đây không khách khí!”
Khoát Hải nuốt nước bọt, tuyệt không nể mặt Thiên Tiêu một chút nào, trên tay
tia sáng vàng nhạt càng lúc rõ ràng, cười hung ác.
Thiên Tiêu liếc nhìn tay của hắn, cười nói: “Cho dù anh đột phá tầng cao cấp
Võ giả thì thế nào? Chẳng lẽ anh không biết Võ giả không thể nào sánh bằng Dị
năng giả sao?” Nói xong ngón tay duỗi ra, “oàng” một tiếng, hào quang lóe lên,
một ngọn lửa mãnh liệt phun ra, chiếu vào gương mặt anh tuấn của Thiên Tiêu.
“Cút!! Ai nói đây là nhất định, ông đây sẽ đánh mày răng rơi đầy đất!!”
Chính là nhìn không quen bộ dạng kiêu ngạo của Thiên Tiêu, Khoát Hải gào
thét liền phóng tới hướng Thiên Tiêu: “Xem lão tử, Đại Hải Thao Thiên (biển
cả ngập trời)!”
“Vẫn là không kiên nhẫn như vậy a!” Thiên Tiêu tùy ý nói, trong mắt lóe tia
cẩn thận, ngọn lửa trong tay vút một tiếng liền cao lên vài thước, không khí
cũng dần nóng lên, lùi về sau một bước, ngọn lửa trong tay phóng về phía Khoát
Hải, đồng thời giọng nói của Thiên Tiêu cũng vang lên: “Hãy xem tôi diệt Đại
Hải Thao Thiên của anh, ha ha”
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“A!!!” Khoát Hải kêu một tiếng, một tầng ánh sáng vàng mỏng manh bao
phủ toàn thân hắn, nắm tay hướng về phía ngọn lửa đánh tới.
“Oanh!” Một tiếng vang lên, ngọn lửa đánh tan, hóa hành những ngọn lửa
nhỏ, từ từ tiêu tán.
Nghênh đón Khoát Hải lại là một ngọn lửa cường đại hơn, không chút chần
chờ, hắn nghiêng người tránh thoát, mặc dù vậy quần áo cũng bị thiêu cháy một
nửa, hắn không thèm để ý, vết bỏng vẫn có thể chịu được, liền hướng về phía
ngọn lửa phóng tới: “Nhóc con, nhận một quyền của ông mày đi!!”

Chương 35
Rung Động Trên Sàn Đấu (2)

“H

ả?” Không nghĩ đến Khoát Hải sẽ dùng phương pháp hại người hại

mình này, Thiên Tiêu trợn mắt lên, động tác trong tay vẫn không bối rối, hai
bàn tay đặt trước ngực: “Hỏa tường!” Một bức tường lửa cao hai mét chắn trước
người hắn, đường đường một Dị giả lại để một Võ giả đến gần người là một
chuyện không tốt, dù sao so với cường độ thân thể thì Dị năng giả không thể
nào bằng với Võ giả!! Cho nên phản ứng của Thiên Tiêu hoàn toàn chính xác.
“Con mẹ nó!! PHÁ cho ta...!! Khoát Hải rống lớn một tiếng, quyền thiết
trong tay đánh tới ngọn lửa, Hỏa tường không có lực lượng của Thiên Tiêu
chống đỡ làm sao có thể chống nổi một quyền đầu của Khoát Hải, trực tiếp oanh
một tiếng mà vỡ tan tành.
Nhưng ngay sau đó, một ngọn lửa khác tấn công đến trước mặt Khoát Hải,
trong mắt Khoát Hải chỉ toàn một ánh lửa đỏ.
“A a a!! Con mẹ nó, mày đánh lén!! Mau giúp ông giết nó!! Giết chết nó!!”
Khoát Hải không phản ứng kịp, mái tóc vốn là cao thấp không đồng đều giờ lại
bị lửa đốt cháy, hai tay phủi phủi, đến khi đầu tóc biến thành tro bụi thì mới dập
tắt được lửa.
Mọi người ở trên đài đột nhiên cười to, sau đó là những tiếng cười đùa:
“Ha ha... Ta nói Khoát Hải! Bây giờ biến thành đầu trọc rồi, ai bảo anh cứ
muốn đấu với Thiên Tiêu.”
“Võ giả cùng Dị năng giả không phải cùng một đẳng cấp là có thể chiến
thắng, anh vẫn tỉnh lại đi, ha ha!!”
“Đúng vậy! Chờ ngày nào đó anh có thể trở thành Võ sư rồi lại đến tìm
Thiên Tiêu đấu, nhưng đến khi đó, người ta cũng đã trở thành Dị sư rồi!!”
“...”
Đủ loại lời nói, lời này cũng không giả, ở Thủy Lam Tinh, Dị năng giả chính
là con cưng của ông trời, có người không có lực lượng cường đại, lại không
www.vuilen.com

94

Tác Giả: Tiêu Gia Tiểu Khanh

NGỰ LÔI

phải tu luyện khổ cực như Võ giả, bọn họ đơn giản hơn nhiều, cũng nhanh
chóng thăng cấp, bởi vì bọn họ có thể hấp thu năng lượng từ bên ngoài để tu
luyện, mà năng lượng ngũ hành, trên thế gian này chỗ nào mà không có.
“Ha ha! Khoát Hải, xong chưa, tôi đã nói anh không thắng được, đây là định
luật không thể thay đổi ở thế giới này, Võ giả không thể nào so với Dị năng giả
được đâu!” Trên đài tiếng nói dần dần yên tĩnh, Thiên Tiêu ở trên sân mới mở
miệng, đối với Khoát Hải cười nói.
“Hừ! Các anh đợi đó, ông đây nhất định sẽ cho các anh biết Võ giả nhất định
có thể thắng Dị năng giả!!” Giọng nói của Khoát Hải có chút buồn bực và mang
theo quyết tâm.
“Ha ha, tốt tốt!! Tùy anh muốn nói thế nào thì nói, thân thể anh bây giờ đã
đạt đỉnh điểm, mặc dù là Võ giả cao cấp, nhưng trong vòng mười năm không
đột phá, rất khó có thể tiến vào sâu hơn.” Thiên Tiêu lười nói thêm cái gì, đối
với vấn đề này, không phải là lần đầu tiên nghe Khoát Hải nói, mà từ lần đầu
tiên bị mọi người chê cười, có nghe đến nữa cũng không để ý, Võ giả muốn
chiến thắng Dị năng giả cùng cấp sao? Làm sao có thể, cho dù có thể, thì trừ phi
Dị năng giả kia là người ngu ngốc.
“Không cần mày quan tâm!” Khoát Hải vẫn ác liệt như cũ, nhưng giọng điệu
đã bình thản hơn nhiều.
Kỳ thật, hai người bọn họ cũng không phải là kẻ thù, có thể nói bọn họ là
bạn tốt, trận tỷ thí này chẳng qua là xúc tiến lẫn nhau mà thôi.
“Biết! Biết, tốt lắm, đánh cũng đánh xong rồi, đi thôi, nhìn anh chẳng ra làm
sao!” Thiên Tiêu không thèm để ý chút nào, cười nói, đối với Khoát Hải hắn
hiểu rõ, người này không thể nào nói chuyện vui vẻ được.
“Cái gì mà chẳng ra làm sao?? Như vậy không phải rất tốt sao!! Hừ!! Không
giống các người mỗi ngày chỉ biết chăm chút hình dáng chẳng ra làm sao, khó
coi.” Khoát Hải chê bai nói, vừa nói, nhưng vẫn bước đi về phía cửa.
Thiên Tiêu cười mắng: “Con mẹ nó, anh không thể nói lời nào tốt hơn sao?”
“Mày cho là bây giờ mày đang nói lời gì tốt, còn không phải cũng phun ra ba
tiếng con mẹ nó sao?!” Khoát Hải trừng mắt, liếc hắn một cái nói.
“...” Thiên Tiêu không lên tiếng, chỉ cười cười, nói cái gì? Đừng nhìn Khoát
Hải bộ dạng thô đen như vậy, công phu mồm miệng cùng cổ họng của hắn
giống nhau, một cặp như nhau.
Trên đài, Mặc Hi vẫn trầm mặc trong trận đấu vừa rồi. Đặc sắc, đây chính là
Võ giả cùng Dị năng giả của thế giới này sao? Quả nhiên lợi hại! Lực lượng
cường đại của Dị năng và Võ lực đó bây giờ cô vẫn chưa thể so được, nhưng
mà...
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Cô cũng không nhụt chí, chẳng qua là trong lòng càng muốn phải cường đại
hơn, cô có lòng tin, nhất định bản thân sẽ càng mạnh hơn, so với bọn họ càng
lợi hại hơn nhiều.
“Ha ha, Mặc Mặc cảm thấy thế nào? Bây giờ còn muốn để An ba ba kiến
thức con lợi hại thế nào không?” Giọng nói của An Dĩ Mẫn từ trên đầu truyền
xuống, ý trêu chọc thể hiện rất rõ ràng.
Mặc Hi ngưỡng đầu tự tin cười nói: “Vì sao lại không? Mặc Mặc đã nói!
Mặc Mặc rất lợi hại!”
“A? Nhìn trận tỷ thí này, Mặc Mặc còn cho là như vậy sao?” An Dĩ Mẫn nửa
thật nửa giả cười nói, nói cô không hiểu chút gì sao? Nhưng bộ dạng tập trung
tinh thần lúc này không giống giả vờ, hơn nữa, từ ngày quen biết cũng biết cô
không phải là một đứa trẻ bình thường, nhưng nói là cô xem hiểu, làm sao cô có
thể ở trước mặt Võ giả cao cấp và Dị năng giả trung cấp đỉnh phong mà nói
mình lợi hại đây? Có thể sao?? Một đứa trẻ chín tuổi, vẫn là một đứa bé không
có dị năng, cho dù cô biểu hiện bất phàm, nhưng trời cao có thể ban tặng một
người nhiều chỗ tốt như vậy sao? Chính là, An Dĩ Mẫn không tin ông trời...
“Đúng vậy.” Mặc Hi đáp, con ngươi nhìn An Dĩ Mẫn: “Thế nào? An ba ba
không tin Mặc Mặc sao?”
“Không, chẳng qua An ba ba cảm thấy có chút không thể hiểu rõ, nếu Mặc
Mặc đã nói như vậy, vậy thì để An ba ba xem một chút đi.” An Dĩ Mẫn thành
thục bày tỏ ý nghĩ trong lòng mình, sau đó nhìn chung quanh, nói: “Mặc Mặc
cùng An ba ba đi tới phòng kiểm tra thử xem?”
“Không cần!” Mặc Hi trực tiếp cự tuyệt, trong ánh mắt nghi vấn của An Dĩ
Mẫn, xoay người, một tay chỉ vào Khoát Hải người vừa cùng Thiên Tiêu đánh ở
trên đài, nói: “Con muốn đánh với anh ta.”
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