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N

han Khê không để ý tới lời mắng chửi của Đại Hầu, cô quay đầu tìm

chiếc giày mà mình vừa ném hắn, đi vào chân.
Cô nhìn xung quanh, còn một cái nữa ném đâu rồi?
Đại Hầu thấy cô gái này căn bản không để ý tới mình, vì vậy càng thêm tức
giận, còn đang muốn mắng người tiếp thì bị cảnh sát cảnh cáo. Hắn ta không
dám chọc giận cảnh sát, liền hiện ra nụ cười nịnh nọt. Thấy dáng vẻ hắn như
vậy, cảnh sát liền nhớ tới đứa bé còn đang ở trong bệnh viện, đứa trẻ bị thiếu
dinh dưỡng nghiêm trọng, trong lòng lại tức giận hơn.
“Đi vào.” Cảnh sát đem Hầu Tử đẩy vào xe cảnh sát, bắt đầu báo cáo cho
cấp trên, đã bắt được người.
Thấy Đại Hầu đã bị cảnh sát mang đi, vừa rồi Nhan Khê còn ở trong tư thế
oai hùng hiên ngang bây giờ đã chống tay vào eo thở hổn hển, đã rất lâu rồi
không vận động kịch liệt như vậy, cơ thể hơi không thích ứng được. Vừa rồi lúc
cởi giày chạy chân đất thì không có cảm giác gì, bây giờ mới cảm thấy bàn chân
đau như thiêu như đốt, không biết là bởi vì đường quá nóng hay là do dẫm phải
cái gì.
Gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ hi sinh là to lớn, điều đáng vui mừng
duy nhất chính là tên cặn bã đã bị bắt rồi.
Khập khiễng đi đến dưới bóng cây, lòng bàn chân giống như càng đau hơn.
“Này,” Một đôi giày đế bằng xuất hiện trước mặt cô, xương tay hiện rõ ràng,
móng tay được tu bổ sạch sẽ, không mang theo bất kì trang sức gì cả. Nhan Khê
trừng mắt nhìn, thấy người đứng trước mặt mình là Nguyên nhị thiếu gia, không
ngờ anh sẽ xuất hiện như vậy.
“Trước đi giày vào đã,” Nguyên nhị thiếu gia thấy cô chỉ đứng ngây ngốc
nhìn, liền đem giày ném tới trước mặt cô, hai tay khoanh ở trước ngực nói: “Có
nhiều đàn ông và cảnh sát ở đây như vậy, một cô gái như cô thì khoe mạnh mẽ
cái gì chứ, bây giờ mới biết đau chân à?”
Người này tới giúp đỡ cô, hay là tới quở trách cô vậy?
Đàn ông mấy người giỏi như vậy, cái gì cũng có thể làm được, thế sao không
bao thầu luôn chuyện sinh con đi, còn muốn phụ nữ chúng tôi tới chịu tội làm
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cái gì? Nghĩ tới đối phương dù gì cũng đưa giày tới cho mình, Nhan Khê thức
thời không cùng Nguyên Dịch tranh luận.
Cô nhận lấy giày khom người đi, thuận tiện còn nhặt giày cao gót của mình,
cỡ giày hình như hơi to, nhưng cũng có thể đi được.
Thấy cô đã đi giày đoàng hoàng, Nguyên Dịch cảm thấy lúc người phụ nữ
này không nói gì cả, vẫn rất dịu dàng đấy, “Cái giày này cô còn giữ làm cái gì?”
“Cái giày này rất đắt đấy.” Nhan Khê đi hai bước, đế của đôi giày này rất
mềm, chân của cô dễ chịu hơn rất nhiều, nhưng mà lòng bàn chân dẫm lên mặt
đất vẫn đau, “Cảm ơn anh.”
Nguyên Dịch thấy cô chậm chạp trở về tìm giày, dáng vẻ đi đường còn
không được thoải mái, liền khẳng định được chân cô đã bị thương.
“Tiểu Nhan,” Triệu Bằng dựa vào tường thở hổn hển, giơ tay chỉ vào một cái
xó, đó là chỗ có chiếc giày còn lại của Nhan Khê, “Rốt cuộc em ăn cái gì lớn
lên vậy?” Chạy nhanh như ngựa vậy, một người đàn ông như anh ta cũng tự
thấy mặc cảm.
“Ăn rau chân vịt lớn lên đấy.” Nhan Khê làm tư thế thủy thủ Popeye, hất
cằm một cái.
Triệu Bằng: ...
Thực không thể hiểu nổi mạch suy nghĩ nói đùa của giới trẻ bây giờ.
Nguyên Dịch đi theo phía sau Nhan Khê khóe miệng cũng vểnh vểnh lên,
thấy Nhan Khê quay đầu lại, lại đem khóe miệng đè ép trở lại. Anh bước lên
mấy bước, hai bàn tay xỏ vào trong túi quần, “Phía trước có một trung y chữa
vết thương ngoài, tôi dẫn cô đi khám chân.”
Đi được hai bước, thấy Nhan Khê vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, “Mau lên.”
“Tiểu Nhan,” Triệu Bằng lo lắng nhìn Nhan Khê, “Đây là...”
“Là một người bạn của em, anh Triệu, anh và tài xế mang tư liệu về đài
trước đi, chúng em về nhà luôn.” Nhan Khê thấy Nguyên Dịch còn đang đứng
đợi cô, nói với Triệu Bằng, “Giúp em xin nghỉ luôn nhá.”
“Được.” Là một đồng nghiệp, Triệu Bằng cũng không muốn nhúng tay vào
chuyện riêng của đồng nghiệp, mặc dù người đàn ông này thoạt nhìn không phải
là người dễ chịu, nhưng đối phương đã chủ động chuẩn bị giày đế bằng cho
Tiểu Nhan, chắc hai người phải có chút quen biết, “Anh về nói với biên đạo
Trần một tiếng.”
“Cám ơn, lần sau sẽ mời anh ăn cơm, phí hư hại cái micro, để cho họ trừ vào
tiền lương của em là được.” Nhan Khê chậm chạp lê cái chân bị đau đến cạnh
Nguyên Dịch, “Đi thôi.”
Thấy dáng vẻ cô đi rất khó khăn, nội tâm của Nguyên Dịch vùng vẫy, rốt
cuộc là nên cầm giày hộ người phụ nữ này, hay là nên trực tiếp cõng cô ta đến
chỗ bác sĩ, hay là để cho cô ta đi rì rì ở phía sau?
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Nguyên Dịch trầm khuôn mặt xuống, mặt đầy sát khí đi về phía trước, đi
được mấy bước thấy Nhan Khê vẫn rì rì đi theo phía sau, môi thì trắng bệch,
khuôn mặt lớn chừng bằng bàn tay đã nhễ nhại mồ hôi, chỉ trong thời gian chớp
mắt đã cách xa anh mấy bước chân lớn rồi, thoạt nhìn đáng thương vô cùng.
“Đưa tay cho tôi.” Nguyên Dịch đi đến cạnh Nhan Khê, vừa nói vừa không
đợi Nhan Khê phản ứng, đã đỡ lấy cánh tay của cô.
Cánh tay của anh khô ráo mát lạnh, vô hình trung có loại mùi vị khó mà tiếp
cận được.
“Cám ơn.” Có người đỡ, Nhan Khê đi thoải mái hơn nhiều, cô cười với
Nguyên Dịch một nụ cười xán lạn.
“Nếu như không phải cô cậy mạnh, thì làm sao phải khốn khổ thế này.”
Nguyên Dịch thấy mặt cô đã nóng đến đỏ bừng, “Những người dẫn chương
trình khác, đều xinh đẹp thông minh hoặc là xinh đẹp ưu nhã, tại sao đến lượt
cô, lại chật vật khó coi như vậy?”
“Tôi là tầng thấp nhất của người dẫn chương trình mà,” Nhan Khê cười hì hì
nói, “Nhưng sao anh biết tôi làm người dẫn chương trình?”
“Không phải lần trước cô cầm micro đi phỏng vấn người sao?” Nguyên Dịch
ngừng một lát, móc từ trong túi quần ra một cái khăn tay trắng, mặt đầy vẻ chán
ghét mà nhét vào tay Nhan Khê, “Đem lau mồ hôi trên mặt cô đi.”
“Phỏng vấn có khả năng là người dẫn chương trình, nhưng cũng có khả năng
là phóng viên mà.” Nhan Khê thật không ngờ tới, một người đàn ông như
Nguyên nhị thiếu gia, vậy mà vẫn còn giữ thói quen cổ xưa như thế, mang theo
khăn tay.
“Sao cô nói nhảm nhiều vậy,” Nguyên Dịch quay đầu, “Người dẫn chương
trình và phóng viên thì có gì khác nhau chứ?”
Rất lớn ấy chứ.
Nhan Khê thấy mặt Nguyên Dịch đầy biểu tình “Cô còn nói nhảm nữa tôi sẽ
tức giận đấy”, liền cúi đầu nhìn đôi giày, nhìn đôi giày, cô sẽ không so đo cùng
anh ta nữa.
Đến chỗ bác sĩ, Nhan Khê mới biết chân của cô đau như thế không phải là
do mặt đường quá nóng, mà là do bị miếng thủy tinh vụn đâm vào. Sau khi bác
sĩ lấy miếng thủy tinh ra, cô đau đến mức suýt nữa thì nước mắt trào ra.
“Miệng vết thương rất nhỏ, chú ý không để nhiễm trùng là được,” Bác sĩ xử
lý và băng bó đơn giản, “Xong rồi.”
“Đơn giản như vậy?” Nguyên Dịch nhìn miếng thủy tinh vụn ở trong tay,
“Có phải nên nhìn thêm chút nữa không?”
“Yên tâm đi, đây là vết thương nhỏ,” Bác sĩ đứng lên, đem thuốc bỏ vào túi,
“Tổng cộng hết 87 đồng, cảm ơn.”
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Nguyên Dịch sờ lên người, mới phát hiện mình không mang theo ví tiền:
“Có thể thanh toán bằng di động không?”
Ông bác sĩ đẩy gọng kính viễn thị của mình: “Xin lỗi, tôi lớn tuổi rồi, không
hiểu những phương thức thanh toán tân tiến ấy, chỉ lấy tiền mặt thôi.”
Thật bất tiện.
Thân là một nhị thiếu gia của Nguyên gia, cho tới bây giờ Nguyên Dịch chưa
từng phiền não vì tiền, hôm nay rốt cuộc cũng có thể hiểu được cái gọi là “Một
văn tiền làm khó anh hùng hảo hán.”
“Tôi có,” Nhan Khê lấy ví từ trong ba lô ra, lấy tờ 100 đưa cho bác sĩ: “Làm
phiền rồi.”
Sau khi Nguyên Dịch đỡ Nhan Khê ra khỏi phòng khám, xụ mặt giải thích:
“Tôi quên ví ở trên xe rồi.”
Nhan Khê giả vờ không nhìn thấy khuôn mặt ngượng ngùng của Nguyên
Dịch: “Không sao, quấy rầy anh đưa tôi tới đây, tôi đã rất cảm ơn rồi, nhưng...”
Nguyên Dịch quay đầu nhìn cô.
“Nhưng tốt nhất không nên để đồ quý giá ở trong xe, không chỉ cái xe không
an toàn, mà đồ cũng không an toàn.” Nhan Khê nói về câu chuyện cửa của xe bị
đập, đồ ở trong xe bị trộm đi hết.
Nguyên Dịch im lặng nghe, hai người đi hơn 10 phút, dừng lại ở một chiếc
xe, “Lên xe đi, tôi đưa cô về.”
“Vậy có phải làm phiền anh quá không?” Nhan Khê hơi ngượng ngùng.
“Sẽ,” Nguyên Dịch mở cửa xe, đem Nhan Khê đỡ xuống ghế cạnh lái xe,
“Cũng đã quấy rầy rồi, chẳng lẽ trời nóng như này, tôi có thể đem cô ném ở
đường sao?”
Nhan Khê: ...
Không biết cách nói chuyện như vậy, nếu không phải nhìn đẹp trai, trong
nhà lại có tiền có thế, dự đoán nhất định là cả đời sẽ làm lưu manh côn đồ.
Nguyên Dịch ngồi vào ghế, quay đầu nhìn Nhan Khê, thấy cô ngồi im như
núi Thái Sơn, rốt cuộc không nhẫn nhịn được mà nói: “Đeo dây an toàn vào, tôi
phải lái xe rồi.”
“Ừ.” Lúc này Nhan Khê mới nhớ mình còn chưa thắt dây an toàn.
Thấy Nhan Khê đã thắt dây an toàn, Nguyên Dịch không nhìn cô, khởi động
ô tô, đi về phía trước.
Ở trong xe yên tĩnh, Nguyên Dịch không mở nhạc cũng không nói chuyện
với Nhan Khê. Nhan Khê nhịn nửa giở, cuối cùng nói: “Nguyên tiên sinh, vô
cùng cảm ơn anh hôm nay đã giúp tôi. Nếu không anh lưu lại phương thức liên
lạc cho tôi, lần sau tôi mời anh đi ăn cơm.”
www.vuilen.com

64

Tác Giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

NHÌN NGƯỜI KHÔNG THỂ NHÌN BỀ NGOÀI

“Ở trong xe không được nói chuyện với người lái xe.” Nguyên Dịch không
quay đầu trả lời.
Nhan Khê quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không muốn cũng được, cô có thể
tiết kiệm một khoản tiền mời khách.
Không khí tĩnh mịch này duy trì đến khi xe dừng ở trước cửa tiểu khu nhà
Nhan Khê, mới rốt cuộc bị phá bỏ, Nguyên Dịch dừng xe lại, quay sang Nhan
Khê đọc một dãy số.
“Gì vậy?” Nhan Khê sửng sốt.
“Số điện thoại và Wechat của tôi.” Nguyên Dịch hơi không vui, “Vừa rồi
không phải cô hỏi tôi sao?”
Chẳng lẽ cô ta chỉ tùy tiện nói vậy thôi sao?
Người phụ nữ dối trá không biết cảm ơn, mình giúp cô ta như thế, vậy mà cô
ta ngay cả bữa cơm cũng không muốn mời.
“Tôi tưởng anh không muốn cho tôi.” Nhan Khê móc di động ra, lưu lại số
của Nguyên Dịch, khi nhìn thấy mặt của anh, liền nghiêm túc lưu là “Nguyên
tiên sinh.”
Lần đầu tiên thấy một công tử nhà giàu nói quy tắc giao thông, cô thật muốn
viết cho anh một bài khen ngợi.
“Nháy sang máy của tôi, thuận tiện add thêm wechat,” Nguyên Dịch nghĩ
nghĩ, lại bổ sung một câu, “Tôi không hay dùng Wechat, không có việc gì cô
đừng nhắn tin.”
“Không sao, tôi cũng không hay dùng.” Nhan Khê cười tủm tỉm trả lời, “Cho
nên sẽ không nhắn tin cho anh.”
Lời này không có chỗ nào quá đáng, nhưng trong lòng Nguyên Dịch vẫn
không vui, anh mím môi không nói chuyện. Đợi khi Nhan Khê gọi, anh cũng
không nhìn, hất cằm một cái: “Được rồi, cô xuống xe đi.”
Nhan Khê xách giày của mình xuống xe, quay đầu thì bị xe của Nguyên
Dịch phun cho làn khói.
Đợi cho xe rẽ rồi, Nguyên Dịch đem xe dừng lại bên đường, móc di động ra
phát hiện bên trong có 5 cuộc gọi nhỡ, 4 cuộc là do bạn gọi, còn một số lạ, anh
lưu số đó lại, viết là “Nhan cẩu độc thân.”
Lượn một vòng bạn tốt ở Wechat, có một người bạn gửi lời mời cho hắn tên
là “Sông lớn, ta là dòng suối nhỏ”, hình đại diện là một chậu lông đỏ chói rực
rỡ.
Người phụ nữ này...
Hình đại diện và tên đều không có chút nữ tính nào cả.
Nguyên Dịch chán ghét bĩu môi, thuận tay ấn đồng ý.
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Qua mấy ngày nữa sẽ đem bữa cơm mà cô ta mời đòi lại!

Chương 14
Mặt Trời Hôm Nay Thật Xinh Đẹp, Như Trứng
Trần Nước Sôi Vậy

N

han Khê về đến nhà, thấy Tống Hải đang tiếp khách, quay đầu đem túi

xách và giày của mình ném vào tủ giày, “Bố.”
“Nhan Nhan đã về rồi à?” Tống Hải thấy Nhan Khê về, hơi bất ngờ, “Không
phải hôm nay con phải ra ngoài quay sao?”
“Công việc xong sớm, cho nên con về trước ạ.” Nhan Khê không đề cập tới
vết thương nhỏ ở chân, thấy sắc mặt của bố cô hình như hơi khó coi, cô liếc
nhìn một nam một nữ đang ngồi ở trên sô pha, thấy bố cô không giới thiệu thân
phận của hai người này, liền xoay người đi vào bếp rót nước uống, lúc cho
miếng chanh vào trong nước, cô nghe thấy giọng của bố mình không được vui
lắm.
“Cái gì mà con cháu Tống gia, Tống gia cũng không phải là mỏ vàng của
ngôi hoàng đế để kế thừa, loại chuyện để cho con gái tôi chịu ủy khuất như vậy,
mấy người có nói gì tôi cũng không đáp ứng.”
Nhan Khê dừng chân, hai người này là người thân đằng nội sao? Ở trong kí
ức của cô, gần như không nhìn thấy người thân nào của bố cả, chỉ có ông nội và
bà nội đã qua đời năm đó, có một đống người thân thích tới đòi tiền, khi ấy mẹ
cô để cho cô đợi ở trong phòng, không cho cô ra ngoài.
Trong trí nhớ thì giọng của những người đó đặc biệt lớn, lời mắng người
cũng không hề dễ nghe.
“Em ba, cậu phát đạt rồi thì cũng không thể ngay cả tổ tông cũng không
nhận được. Hơn nữa, chỉ là để cho Hiển Hồng đến nhà của cậu ở nhờ, bình
thường để cho cậu chăm sóc một chút, sao lại là để cho con gái chịu ủy khuất
được? Cậu cũng đừng trách anh nói lời khó nghe, trong nhà có một cô con gái,
sớm muộn gì cũng phải gả ra ngoài, nếu như cậu che chở nó như vậy, sau này
không phải là người của nhà khác sao.”
“Hiển Hồng cũng sắp 20 tuổi rồi, nhà chúng tôi lại không có người khác, nếu
như tôi làm ở bên ngoài, trong nhà cũng chỉ còn lại mỗi Nhan Nhan, cậu ta ở lại
chỗ này không hợp.” Ngữ khí của Tống Hải hơi nghiêm túc, “Anh cả, Hiển
Hồng là bảo bối nhà anh, con gái nhà tôi từ nhỏ cũng được cha mẹ nâng niu
trong lòng bàn tay mà lớn lên đấy, lúc nó học đại học, tôi cũng không để ai
chăm sóc nó cả. Dạy dỗ con cái cũng không thể như mấy người được, sau này
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làm sao mà sống độc lập được? Cái gì mà của nhà người khác chứ, hai người
mà còn nói mấy lời như vậy, đừng trách em trai trở mặt.”
“Cậu nói đi nói lại, chính là chê nhà chúng tôi nghèo, kém hơn nhà của cậu,
ngay cả đứa cháu trai đích tôn của Tống gia cũng kém con gái của cậu,” Giọng
chị dâu Tống hơi bén nhọn, “Con gái tinh quý nhà cậu, bây giờ cũng không
mang họ Tống nữa, mà là mang họ Nhan của mẹ cô ta.”
“Ai quy định con phải theo họ của bố, chị dâu, Hiển Hồng họ Tống, cũng
không cùng họ với chị, vậy chẳng lẽ nó cũng không phải là con trai của chị à?”
Tống Hải trầm mặt xuống, giọng điệu nghiêm nghị, “Chị dâu, thời buổi bây giờ,
chúng ta đã không còn chú trọng những phong tục cũ này nữa rồi, con gái đều
giống nhau, họ nào cũng vậy thôi.”
“Anh hai và chị dâu nếu như cảm thấy tôi xem thường hai người, vậy sau
này hai nhà chúng ta không cần qua lại, tránh các người lại chịu oan ức!” Tống
Hải là người tính tình ngang bướng, bình thường cũng không dễ nổi giận, nhưng
con gái là ranh giới cuối cùng của ông.
Nếu như bình thường bọn họ nói lời như vậy, ông nhịn một chút là được,
nhưng hôm nay Nhan Nhan cũng ở nhà, bọn họ còn nói như vậy, không phải là
để Nhan Nhan khổ sở tức giận sao. Tình cảm anh em, làm em thì có thể chịu
được vô lí của họ, nhưng chuyện của bọn họ, không nên đưa giới tính ra nói
chuyện.
Anh trai và chị dâu không ngờ thái độ của Tống Hải đột nhiên tồi tệ như vậy,
thật là mất mặt, chị dâu Tống đứng lên nói: “Tôi sẽ nhìn xem em ba bảo vệ con
gái như vậy, sau này có thể hưởng nhiều phúc như nào!”
Nói xong lời này, hai vợ chồng không quay đầu mà đi ra ngoài.
“Không phiền bác gái nhọc lòng,” Nhan Khê từ nhà bếp đi ra, như cười như
không mà gọi hai vợ chồng lại, “Cháu nhất định sẽ chăm sóc bố cháu thật tốt, để
cho ông ấy không phải lo nghĩ nữa. Nhưng bác trai và bác gái có thời gian quan
tâm chuyện nhà cháu như vậy, không bằng về nhà mà chiếu cố đến đứa con bảo
bối của hai người.”
“Miệng lưỡi bén nhọn, không biết trên dưới, học đại học cũng như không.”
Chị dâu Tống thấy một tiểu bối như Nhan Khê mà cũng dám mạnh miệng với
mình, tức giận càng lớn, nếu đây mà là con gái của bà ta, thì đã sớm ăn một cái
bạt tai rồi.
“Cháu không chỉ học đại học vô ích, mà nghiên cứu sinh cũng vô ích,” Nhan
Khê cười đến cong cả mi mắt, “Ai bảo bố mẹ nuông chiều cháu, tốn nhiều tiền
hơn nữa cũng muốn để cháu học, mong bác gái tha lỗi.”
Nói bố cô có tiền xem thường bọn họ, vậy thì cô sẽ để cho họ hiểu một chút,
cái gì gọi là thái độ “Có mấy đồng tiền dơ bẩn thì giỏi”.
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“Em ba, em chính là dạy dỗ con cái như vậy sao?” Bác cả Tống nhìn về phía
Tống Hải.
Tống Hải cúi đầu không nói chuyện, làm bộ không nghe thấy gì.
Anh cả Tống bị thái độ của hai bố con làm cho giận xanh mặt, dẫn vợ bực
tức rời khỏi cửa lớn Tống gia.
Nhan Khê quay đầu ngồi cạnh Tống Hải, thấy vẻ tức giận của Tống Hải còn
chưa hết, liền đưa cho ông trái cây đã gọt vỏ: “Bố, ăn chút trái cây cho nguôi
giận.”
“Lời bọn họ nói con đừng để trong lòng, bố không giống với bọn họ nghĩ
đâu.” Tống Hải quan sát kĩ biểu lộ của Nhan Khê, thấy cô không khó chịu về lời
của anh trai và chị dâu, mới lắc đầu than thở nói, “Con trai nhỏ của bác con thi
đỗ đại học Đế Đô, hôm nay đi trường học báo danh, nói là điều kiện ở trường
không tốt, muốn ở nhà của chúng ta.”
Quê của Tống Hải không ở Đế Đô, mà là ở một vùng khá xa, mấy năm nay
Tống Hải một mình dốc sức làm ăn, bọn họ đã không giúp việc gì, ngược lại lúc
ông và vợ ly hôn, bọn họ ở quê còn nói bóng nói gió. Những chuyện này đã
sớm truyền tới tai Tống Hải, nhưng ông không để trong lòng.
“Lời bọn họ nói để ý làm gì chứ,” Nhan Khê cười đến cong cả mí mắt, “Con
biết rõ bố hiểu con nhất là được rồi, cần gì quan tâm lời họ nói.”
“Tâm tình là tùy vào mình,” Tống Hải ăn miếng quả mà Nhan Khê đưa,
“Lúc người khác có ý chọc giận con, con càng phải cười thật tươi, tâm tình càng
hiền hòa, thì người khác sẽ càng thêm tức giận.”
Có đôi khi mỉm cười chính là bao dung, nhưng cũng có lúc lại là vũ khí.
Được bố Tống truyền thụ cho một bụng kiến thức phúc hắc, Nhan Khê chỉ
có một ý tưởng.
Bố, không ngờ bố lại là một người như vậy.
Sau khi ăn cơm tối xong về phòng, Nhan Khê mở máy tính lên đăng nhập
phần mềm nói chuyện, hình của biên tập của nhà xuất bản không ngừng lóe
sáng. Cô mở khung chat ra, bị kiểu chữ to đùng và đỏ thẫm làm cho nhức cả
mắt.
Minh Minh: aaaaaaaaaaaa! Tiểu thư của tôi ơi, sách của em quá hot, bán rất
đắt hàng!!
Minh Minh: Người đâu rồi!
Minh Minh: Có ở đấy không? Có ở đấy không?!!!
Thông qua những dấu chấm than đỏ như máu này, Nhan Khê cảm nhận được
tâm tình của biên tập rất kích động. Ngồi xếp bằng ở trên ghế mềm mại, cô
thuận tay đánh chữ: “Đến rồi đây.”
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Tin nhắn vừa gửi đi, bên kia liền lập tức trả lời.
Minh Minh: Chị ơi, rốt cuộc chị cũng hiện thân rồi! Chị muốn lạy em, em có
cảm thấy mình là một tay vẽ tranh trên mạng đang nổi hay không vậy?!
Tiểu Khê Lưu: Không có.
Dường như biên tập đối với hai chữ này của cô càng tỏ ra lạnh lùng bình
tĩnh, lập tức đem doanh thu bán hàng đưa cho cô xem, còn cố ý nhấn mạnh
thành tích ở trong top 10.
Nhan Khê cảm thấy, vị biên tập này đúng là người trẻ tuổi tinh lực dồi dào,
chỉ có cái dấu chấm than thôi cũng làm cho cô tim ngừng đập, huyết áp lên cao.
Tiểu Khê Lưu: Em là đại mỹ nhân, cảm thán về thân thể đã không còn phổ
biến nữa đâu, chúng ta có thể thay đổi dấu câu một lát được không?
Minh Minh: Chỉ có dấu chấm than mới có thể biểu hiện hết được cảm xúc
bây giờ của chị, chị nhỏ à, chúng ta mở buổi kí tặng sách đi.
Nhan Khê ngừng đánh chữ một lát, cô chưa bao giờ nghĩ đến gặp bạn online
ở ngoài đời.
Tiểu Khê Lưu: Em có thể dựa vào tài năng kiếm cơm, thì tuyệt đối không
dựa vào mặt đâu.
Từ chối uyển chuyển như thế, đại khái biên tập cũng hiểu nghi ngại của cô,
khuyên thêm hai câu thấy cô không đồng ý, liền không nhắc lại chuyện này nữa.
Kết thúc cuộc trò chuyện, Nhan Khê đi tắm, sấy tóc nằm ở trên giường, mở
di động ra lượn một vòng bạn bè, phát hiện Nguyên thiếu gia đã accept cô vào
bạn bè rồi.
Tên của đối phương rất đơn giản, là “Nguyên”, hình đại diện là tranh phong
cảnh, nhìn giống như là do máy tự động cài cho vậy, cô đem tên đối phương chú
thích thành “Quân dự bị của lưu manh”, suy nghĩ một chút, lại đổi thành
“Nguyên tiểu nhị.”
Người này ở trong Nguyên gia là Lão nhị, đổi thành Nguyên tiểu nhị cũng
không sao cả.
Xoay người nằm lì ở trên giường, Nhan Khê lượn một vòng trang chủ, like
cho mấy người bạn, chợt thấy một tấm ảnh chụp một quyển sách, mặt bìa quyển
sách rất quen mắt, cô ngẩn người.
Hóa ra sách của cô bán chạy như vậy, ở trong list bạn bè cũng có người
mua?
Nguyên Tiểu Nhị: Tạm được *Phối ảnh*
Nhan Khê nhìn cái hình này mấy lần liền, xác định mình không có hoa mắt,
mới âm thầm like một cái.
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Cô không phải là đang khen ngợi Nguyên tiểu nhị, mà là đang khen ngợi
chính mình thôi.
Nguyên gia.
Nguyên Dịch đem bookmark bỏ vào trang sách, xoay người bỏ sách lên kệ.
Mấy quyển sách này không biết là ai mang tới, anh thuận tay mở ra, phần lớn
đều là nói vớ vẩn, ngược lại có một quyển truyện khá được.
Đây vốn là truyện manga, nhân vật chính là một con vật có hình thù kì quái,
nhưng dưới bàn tay của tác giả nó được vẽ vô cùng đáng yêu, bên trong mỗi câu
truyện đều ấm áp đến động lòng người, rất thích hợp với người có công việc bận
rộn hoặc là sinh hoạt áp lực, lúc rảnh rỗi ngồi đọc thì tâm tình sẽ thoải mái.
“Nhị thiếu gia,” Bác giúp việc gõ cửa phòng sách, bưng một ly sữa tiến vào,
“Đã sắp mười giờ rồi, cậu có muốn uống sữa rồi ngủ không?”
“Cảm ơn,” nhận lấy ly sữa uống một ngụm, Nguyên Dịch nghiêng đầu nhìn
quyển truyện tranh có tên “Tiểu quái thú”, không ngờ mình lại đọc truyện muộn
như vậy. Anh vuốt huyệt thái dương, “Bác Lý, bác đi nghỉ đi, tôi đi ngủ ngay
đây.”
Bác Lý nhận lấy ly sữa bò đã uống một nửa, cười đi ra khỏi phòng.
Nguyên Dịch về phòng, trong vòng bạn bè đã có một đống like và bình luận.
Có người nói tốt, cũng có người chế giễu anh đi đọc manga, còn có người
nói đùa sẽ đi mua về đọc thử. Trong một đống like, Nguyên Dịch nhìn thấy ảnh
đại diện của Nhan cẩu độc thân.
Không phải không hay chơi Wechat sao, vậy cái like này làm sao mà tới,
cũng không phải là do trượt tay chứ?
Nguyên Dịch nhìn chằm chằm vào cái hình đại diện cọng lông nhuốm máu
đỏ tươi, nhấn vào.
Status mới nhất là của 8 ngày trước.
Nhan cẩu độc thân: Đồ ăn bố làm.
9 tấm ảnh post theo đều là đồ ăn gia đình thông thường.
Lại một cái nữa là tại 2, 3 tháng trước.
Nhan cẩu độc thân: Gặp được một con ngu, thuần đấy *Kèm ảnh một con
chó Sa Bì xấu xí*
Cái khác thì không nói, nhưng con chó Sa Bì này thật là xấu đến xúc phạm
người nhìn mà, cũng không biết rốt cuộc cô gái này kiếm được ở đâu nữa.
Cái thứ 2 cách cái thứ 3 cũng không xa lắm, post kèm là ảnh mặt trời.
Nhan cẩu độc thân: Hôm nay mặt trời thật xinh đẹp, như trứng chần nước sôi
vậy.
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Nguyên Dịch nhìn chằm chằm tấm ảnh cả nửa ngày, cảm thấy... Xác thực có
chút giống trứng chần nước sôi.
Nghĩ đến đây, anh vội vàng thoát khỏi Wechat, bỏ điện thoại xuống.
Người phụ nữ này đúng là làm ô nhiễm tinh thần mà, đem gu thẩm mĩ của
mình bị lệch lạc theo rồi.

Chương 15
Nguyên Tiểu Nhị Tên Là Gì?

T

ối hôm đó, trong giấc mơ của Nguyên Dịch, mặt trời tự dưng rớt xuống,

biến thành một quả cam vô cùng lớn đập vào mặt của anh.
“Em trai,” ở cạnh bàn ăn, Nguyên Bác bỏ dĩa xuống, “Tối qua ngủ không
ngon à?” Sắc mặt khó ngửi như vậy, rất giống người khác thiếu cậu ta 8 triệu
vậy.
“Không sao,” Nguyên Dịch bưng ly sữa, cúi đầu nhìn khay trứng chần nước
sôi, nhớ tới giấc mộng tối qua, cả gương mặt đều xụ xuống, tự dưng đối với
trứng chần nước sôi anh lại sinh là tâm lý bóng ma (bị ám ảnh bởi cái gì đó).
Người phụ nữ Nhan Khê này đúng là có độc.
Nguyên Bác lau miệng nói: “Nghe nói Tống gia mới có một người từ nước
ngoài trở về, gần đây hình như muốn tiến vào trong giới này thì phải?”
“Em không quen cậu ta, anh hỏi em cũng vô ích,” Nguyên Dịch để đũa
xuống, mặt không cảm xúc nói, “Từ lúc nào anh lại để tâm chuyện không đâu
của nhà người ta vậy?”
“Cậu ta học chung một lớp với cậu năm cấp 3, anh không hỏi cậu thì hỏi ai?”
Nguyên Bác thấy anh làm bộ dù có sét đánh cũng không nhúc nhích thì cũng
không nhiều lời nữa, từ ghế đứng dậy, “Cái đức hạnh thối này của cậu nếu như
không sửa đổi, thử xem có người phụ nữ nào nguyện ý gả cho cậu chứ.”
“Ai yêu thích,” Nguyên Dịch uống sạch cốc sữa, “Yêu ai, kết hôn với ai.”
“Được rồi, anh không nhây việc này với cậu nữa,” Ngữ khí Nguyên Bác trở
nên nghiêm túc, “Tiểu tử Tống gia này từ ngoại quốc về, Tống gia cố ý bồi
dưỡng cậu ta, người này làm việc có vài phần thủ đoạn, cậu nên chú ý vào.”
Nguyên Dịch nhướn lông mày, cười có mấy phần thờ ơ: “Hắn đi nước ngoài
nhiều năm như vậy, đối với trong nước thì hiểu cái gì?”
Đây cũng không phải là vài thập niên trước, từ nước ngoài trở về liền đứng ở
tầng cao nhất, đến trước mắt, làm cái gì cũng đều phải bằng bản lĩnh, dù ở nước
ngoài lâu đi nữa, đối với thị trường trong nước không biết gì, thì tất cả đều
luống cuống mà thôi.
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Thấy trong lòng anh hiểu rõ, Nguyên Bác cầm lấy áo khoác: “Cậu cứ ăn đi,
anh đi trước.”
Trong phòng ăn yên tĩnh lại, Nguyên Dịch nhìn trứng chần nước sôi lộn xộn
ở trong cái khay, thấp giọng mắng một câu. Ăn xong bữa sáng đi ra khỏi nhà,
anh ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời ở phía xa, chỗ nào giống trứng chần nước sôi
chứ, rõ ràng là trứng đánh đường mà.
“Mình đúng là đầu óc có bệnh!”
“Tiểu Nhan, chân em sao vậy?” Trần Bội thấy Nhan Khê đi đường hơi kì lạ,
ngay cả bình thường hay đi giày cao gót cũng đổi thành giày đế bằng, “Trẹo
chân hả?” Chẳng nhẽ là do hôm qua giúp cảnh sát bắt người nên bị thương?
“Bị thương nhẹ,” Nhan Khê đi vào phòng phát sóng ngồi xuống, cái bàn che
mất nửa người dưới, cho dù cô không đi giày, khán giả xem cũng không thấy gì
cả, “Chị Trần, bắt đầu ghi hình đi.”
Trần Bội gật gật đầu.
Ngày hôm qua sau khi xem xong tư liệu thực tế của Triệu Bằng quay, Trần
Bội quyết định quay trước một kì, đầu tiên chuẩn bị tốt tiết mục này đã. Mặc dù
bây giờ ghi hình thì hơi gấp, nhưng tối nay tăng ca, thì vẫn kịp giờ ghi hình
ngày mai.
Cuối cùng tổ chương trình vì tiết mục này, tăng ca đến hơn 11h, Nhan Khê
bưng cốc cà phê đá, chống đỡ tinh thần để xem chương trình đã ghi, vốn việc
này không cần người dẫn chương trình phải làm, nhưng ở trong tổ có ít người,
cô lại lo lắng sau khi hậu kì xong thì hiệu quả không được hoàn mỹ lắm, cho
nên lúc ghi xong cô đều xem trước một lần.
“Hiệu quả của cái này không tệ,” Cô nhìn cậu bé đang sợ hãi ở trong ống
kính, trong lòng hơi khó chịu, miễn cưỡng lấy lại tinh thần nói đùa: “Anh Triệu
bắt ống kính rất tốt đấy.”
Năng lực quay phim của Triệu Bằng rất tốt, kĩ thuật cao siêu không giống
như là nhiếp ảnh gia của đài truyền hình nhỏ.
“Đêm nay mọi người cực khổ rồi,” Trần Bội thấy trên mặt mọi người đều
mệt mỏi, “Lần sau tôi mời mọi người ăn cơm.”
“Chị Trần khách sáo rồi.” Tiểu Dương mới đến hậu kì làm thực tập, trong
lòng cô bé còn mang nhiệt huyết với xã hội, “Chương trình này mà phát sóng,
nếu như có thể cải thiện được hoàn cảnh sinh hoạt của đứa bé, em có nhịn 2, 3
đêm cũng được.”
Trần Bội cười khổ, sau khi đài truyền hình phát sóng, chỉ có thể cải thiện
được sinh hoạt nhất thời của đứa bé, sau này sẽ thế nào, bọn họ không ai dám
đảm bảo cả.
“Thời gian không còn sớm, mọi người về nghỉ ngơi đi.” Chị khoát khoát tay,
“Trên đường chú ý an toàn.”
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Nhan Khê phát hiện trong đáy mắt Trần Bội có vài phần mệt mỏi, không
phải bởi vì thức đêm nên mệt mỏi, mà là vì đối với một ít sự thật không thể
chấp nhận được nên cảm thấy mệt mỏi. Cô tiến lên vỗ vai Trần Bội, “Chị Trần,
chúng ta có thể giúp nhất thời thì giúp nhất thời thôi.”
Có lúc coi như không thể giúp đứa bé cả đời, có thể giúp nhất thời cũng là
tốt.
Hôm nay Nhan Khê không lái xe đi làm, bố Tống đã xếp tài xế tới đón cô,
lúc đi ra cửa đài truyền hình, tài xế đã đợi gần nửa giờ rồi.
“Thật xin lỗi, cháu tăng ca hơi muộn,” Nhan Khê cười áy náy với tài xế,
“Làm muộn giờ nghỉ của bác.”
“Cô quá khách sáo rồi,” Tài xế không nghĩ tới thiên kim mà ông chủ nâng
trong lòng bàn tay lại khách sáo như thế, đâm ra có chút ngượng ngùng.
Xe dừng lại ở một ngã tư, Nhan Khê thấy đèn đỏ còn hơn 100 giây nữa, liền
mở cửa sổ cho thoáng khí. Nhưng không khí ở Đế Đô cũng không tốt lắm,
ngoài xe cũng không mát hơn trong xe là bao nhiêu cả, cô chỉ muốn dựa vào gió
đêm để lấy lại tinh thần thôi.
Chiếc xe đậu ở bên đường chính là một chiếc Bentley màu đen, Nhan Khê
ngáp một cái, người có tiền ở Đế Đô thật nhiều, siêu xe cũng giống như vậy, tùy
ý là có thể thấy.
Bên ngoài ảm đạm, Nhan Khê đóng cửa lại, cúi đầu mở di động ra.
Chiếc xe Bentley ở bên phải thong thả mở cửa sổ ra, một người mặc áo sơ
mi trắng, người đàn ông mang đôi mắt tuấn mĩ tùy ý nhìn ra bên ngoài.
“Tống tiên sinh, cậu thực sự không cần mua thuốc giải rượu sao?” Tài xế hơi
bận tâm người đàn ông ngồi ở sau.
“Không cần,” Tống Triều kéo kéo cà vạt, trên mặt say còn chưa tan hết,
“Trực tiếp về đi.”
Khối thị trường trong nước này khó gặm hơn hắn nghĩ, lão hồ ly màng danh
lợi rất tinh ranh, hắn mới về nước chưa được nửa tháng, đã gặp phải không ít.
Bảy năm trước hắn ra nước ngoài, thị trường trong nước chưa phát triển
mạnh như bây giờ, ngay cả internet cũng chưa phát triển mạnh. Bây giờ mới
qua mấy năm, kinh tế trong nước giống như lửa đang nước sôi, thiếu chút nữa là
đã ồn ào ngất trời rồi.
Từ nhỏ đến lớn hắn đều là nhân vật ưu tú, nhưng bây giờ thị trường trong
nước không có quy luật. Sống 27 năm, hắn muốn làm được chuyện gì, thì chưa
từng thất bại.
Nghĩ đến lần này trở về nước, thậm chí còn có người so sánh hắn với đứa
con thứ hai của Nguyên gia, trong lòng hắn sinh ra chán ghét, Nguyên Dịch
ngoại trừ gia thế hiển hách hơn hắn, mặt khác thì có gì để so sánh với hắn chứ?
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Chuyển đèn xanh, xe khởi động, Tống Triều nhìn đèn đường ở hai bên
không biến hóa gì, thong thả nhắm mắt lại.
Sau khi kênh 8 phát chương trình liên quan tới đứa bé bị cha mẹ ngược đãi,
rất nhanh đã có bộ phận dân chúng chú ý, không ít quần chúng nhiệt tâm gọi
điện thoại tới đài, hỏi tình hình gần đây của đứa bé.
Vốn sự kiện này chỉ thu hút được dân chúng địa phương, nhưng tiết mục kì
này của kênh 8 không biết được ai post lên mạng, nhất thời được không ít cư
dân mạng chú ý.
Người dẫn chương trình nghe thấy tiếng trẻ con khóc, liên tục gõ cửa nhưng
không ai đáp, nhất thời dùng bạo lực phá cửa.
Toàn thân đứa bé toàn vết thương, lúc ăn cơm rất gấp gáp, còn có khuôn mặt
bẩn thỉu, báo cáo kiểm tra sức khỏe của bệnh viện, mỗi thứ đều chứng tỏ hoàn
cảnh sinh hoạt của đứa bé rất tệ. Người bố thì đánh bạc mê rượu, người mẹ thì
hai ba ngày không thấy mặt mũi, con trai đối với bọn họ mà nói, chỉ là công cụ
phát tiết có cũng được không có cũng được.
Ở trong con mắt thần thông quảng đại của cư dân mạng, không có bất kì bí
mật nào cả.
Vốn dĩ bố của đứa trẻ không chỉ thích đánh bạc uống rượu, mà còn là một
tên trộm, bây giờ đã bị cảnh sát giam giữ, mẹ của đứa bé đã sớm chạy trốn
không thấy bóng người nữa, nghe nói cũng không phải làm công việc đàng
hoàng gì.
Cư dân mạng A: Đứa bé đáng thương quá rồi, may mà có người dẫn chương
trình kiên trì báo cảnh sát, bằng không thì đứa trẻ này sẽ chết đói trong nhà mất.
Chương trình này là của đài nào vậy? Dáng dấp của người dẫn chương trình rất
tốt, hơi giống nữ chính trong phim “Hoa bách hợp nở trên núi cao”.
Cư dân mạng B: Thớt trên đang nói đến nữ chính của phim lụy tình khóc
suốt từ tập đầu đến tập cuối đấy á? Người dẫn chương trình này giống ở chỗ
nào, nữ chính kia chỉ biết khóc, làm sao có thể cởi giày giúp cảnh sát bắt kẻ
khốn chứ? Nội tâm của người dẫn chương trình rất tốt, mặt đẹp mà tâm cũng tốt
nữa.
Các cư dân mạng thông qua video mà chú ý tới người dẫn chương trình,
nhưng lực chú ý của mọi người vẫn là vết thương ở trên người đứa bé.
Bởi vì tiếng nói của dư luận mạng quá lớn, nơi xử lý chuyện của đứa bé lại
càng thêm cẩn thận hơn. Cuối cùng bố của đứa bé bởi vì ăn trộm, đánh bạc phi
pháp, ngược đãi trẻ em nên bị phán 3 năm tù, mẹ đứa bé vì ngược đãi trẻ em, bị
phạt tù 1 năm.
Đứa bé được đưa đến một cô nhi viện có điều kiện rất tốt, rất nhiều cư dân
mạng nhiệt tâm đã tới cho đứa trẻ tiền và đồ chơi và quần áo, tạo không ít phúc
cho cô nhi ở cô nhi viện.
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Kênh 8 đài Đế Đô vì chuyện này, lần nữa được cấp trên khen thưởng. Nhan
Khê đi tới viện cô nhi để làm tiếp một phóng sự, thấy đứa bé đã có chút ít da
thịt, vết thương trên người cũng đã đang khỏi, mới thở phào nhẹ nhõm.
“Chị”. Lúc sắp kết thúc buổi ghi hình, đứa bé chạy tới ôm đùi Nhan Khê,
trên khuôn mặt có vài phân thân mật.
Nhan Khê ngồi xổm xuống nhìn đứa bé, cười cười với nó.
Đứa bé nói chuyện không quá lưu loát, lắp ba lắp bắp nói trưa nay mình ăn
một bát cơm, tự mình xúc, còn tự mình rửa tay nữa.
“Giỏi quá,” Nhan Khê bày ra khuôn mặt đầy vẻ thán phục, “Tùng Tùng vậy
mà có thể một mình làm nhiều chuyện như vậy.”
Nhìn khuôn mặt đứa bé kiêu ngạo cùng vui vẻ, đáy lòng Nhan Khê mềm
nhũn, giơ tay ôm lấy nó.
Hi vọng sau này đứa bé có thể có nhiều thuận lợi, có người quan tâm, có
người thương yêu che chở, không bao giờ phải chịu đói và bị người khác đánh
đập nữa.
Sau khi mấy cô giáo đưa Tùng Tùng về ngủ trưa, Nhan Khê mới tạm biệt
viện trưởng, viện trưởng tiễn Nhan Khê tới tận cửa cô nhi viện: “Cô Nhan, cô
cứ yên tâm, viện chúng tôi sẽ đối xử tốt với mọi đứa bé, đem chúng như con
mình mà yêu thương.”
“Để viện trưởng hao tâm rồi,” Nhan Khê trịnh trọng nói cám ơn với viện
trưởng.
“Đây là việc chúng tôi phải làm,” Tóc của viện trưởng đã bạc, cười lên giống
như một bà cố nội hiền lành ôn hòa, “Toàn viện trên dưới hoan nghênh những
người làm truyền thông tới thăm các bé.”
Nhan Khê nở nụ cười, quay đầu rời khỏi. Lúc này một dàn xe Van đi vào
cửa cô nhi viện, cô thấy vậy liền tránh đường.
“Đây là một vị có lòng tốt tên là Nguyên Dịch đưa vật liệu tới, ăn mặc và
dùng đều có cả, còn có chi phiếu 100 vạn nữa.” Thanh âm viện trưởng tràn đầy
cảm kích, “Phóng viên Nhan, nếu như cô biết vị Nguyên Dịch tiên sinh này,
mong cô giúp chúng tôi nói lời cảm ơn với cậu ấy.”
Nguyên Dịch...
Nhan Khê chợt nhớ tới một vấn đề, Nguyên Tiểu Nhị tên gọi là cái gì?

Chương 16
Người Phụ Nữ Này Vốn Là Thiếu Của Mình Một
Bữa Cơm, Đã Sớm Nên Trả Rồi
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nh Triệu, chúng ta nhanh chụp thôi.”

Loại hành động quyên tiền của nhân sĩ nhiệt tâm này, đối với dư luận xã hội
mà nói, cũng chính là một cách tuyên truyền. Nếu chương trình chỉ một mặt bi
kịch lừa tình hơn nữa nếu cố sức mở rộng mặt trái đen tối của sự kiện, nhưng
đối với tích cực của chuyện thì lại không thấy, loại chương trình này tỉ suất xem
sẽ có, nhưng sẽ làm cho người khác có tâm lý ám chỉ “Trên thế giới này căn bản
không có người tốt, ta đây cũng không làm người tốt nữa.”
Bản thân Nhan Khê cũng thích vạch trần mặt tối của câu chuyện, nhưng
cũng không keo kiệt mà tuyên truyền những người có lòng hảo tâm.
Đối với việc thiện khẳng định, sẽ có thêm càng nhiều người làm chuyện tốt,
cô không cầu mong chương trình của mình có sức ảnh hưởng lớn, ít nhất cô
muốn cho càng nhiều người hiểu rõ, trên thế giới này còn rất nhiều người thiện
tâm, cô muốn cho người đang ở trong tuyệt vọng biết rõ, không được buông tha
hi vọng, có lẽ ngày mai sẽ được giải cứu thôi.
Vật phẩm quyên tặng được nhân viên chuyển từ xe ra, đồ chơi, văn phòng
phẩm, quần áo, điện tử, mọi thứ đều đầy đủ cả, hơn nữa chất lượng đều tốt cả,
giá cả của đoàn xe này ít nhất cũng phải 30 vạn trở lên.
“Xem ra người thiện tâm này là một cường hào.” Triệu Bằng tắt máy quay,
quay đầu nhìn Nhan Khê, “Em nói xem có phải cường hào này xem chương
trình của chúng ta, nên mới quyên tiền cho viện cô nhi?”
lại.

“Loại chương trình của chúng ta sẽ có cường hào xem sao?” Nhan Khê hỏi

Triệu Bằng suy nghĩ, thật sự không thể nào nghĩ ra được hình ảnh cường hào
ngồi trước tivi xem chương trình của bọn họ, “Vậy cũng đúng.” Vẫn là internet
có sức mạnh lớn, tổ chương trình của bọn họ đúng là không có kể công lớn như
vậy.
Hai người trở lại xe, Nhan Khê lấy điện thoại ra, ấn danh bạ ra nhìn cả nửa
ngày, cuối cùng trở về, mở Wechat ra.
“Nguyên tiên sinh, xin lỗi, lần này nhờ anh chiếu cố,” Trong buổi đấu thầu,
người thành công nắm được hạng mục ngồi đối diện cười nói với Nguyên Dịch,
“Hôm nay thời tiết đẹp, không bằng do tôi làm chủ, mời Nguyên tiên sinh cùng
mọi người dùng một bữa cơm nhạt.”
“Không cần,” Nguyên Dịch mặt không đổi sắc, giống như không nắm được
hạng mục đối với anh mà nói không có ảnh hưởng gì cả.
“Nguyên tiên sinh thật sự là quá khách khí,” Người nói chuyện mang theo nụ
cười đắc ý, “Một bữa cơm mà thôi, kẻ hèn này vẫn có thể mời được.”
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Nguyên Dịch cười, đứng dậy liếc nhìn người đàn ông đang nói chuyện này,
cầm lấy âu phục của trợ lý bên cạnh khoác lên người, “Xin lỗi, tôi còn có việc
bận, xin lỗi không tiếp chuyện được.”
“Vậy lần sau chúng ta lại tụ họp.”
Nguyên Dịch nhếch mày liếc người này một cái, sải bước ra ngoài.
Cuộc đấu thầu này, anh vốn không có ý định trúng thầu, dưới một mảnh đất
có thể tồn tại vô số hiện vật lịch sử, đào khoét to như vậy, đây chính là củ khoai
nóng bỏng tay mà muốn ném đi còn không được ý chứ.
Hiện vật không thể phá hư, vậy chỉ có thể sửa đổi kế hoạch công trình, cái
này trước sau gì cũng trải qua mấy phen giày vò, lúc đầu nhập vốn rồi đi làm
các hạng mục đầu tư khác. Anh biết rõ lần này trúng thầu là do sau lưng Tống
Triều có chỗ dựa, bằng không thì cũng không có can đảm ăn một hạng mục lớn
như vậy.
Anh đã sớm nói mà, người đi nước ngoài lâu quá trở về nước sẽ dễ dàng xảy
ra tật xấu thông thường, anh không làm cái chuyện đẩy người vào hố bùn,
nhưng nếu như đối phương phái người lén lút nghe nội dung của hợp đồng đấu
thầu, không nhịn được mà nhảy vào hố, anh cũng sẽ không ngăn cản.
“Nguyên tiên sinh,” Trợ lý đi sau Nguyên Dịch nói, “Đạo diễn Tôn muốn
gặp anh...”
“Tôi đầu tư vào điện ảnh, chỉ là vì kiếm tiền, đối với nghệ thuật của bọn họ
không có hứng thú,” Nguyên Dịch cắt đứt lời cậu trợ lý, “Ông ta mang theo
những nghệ sĩ kia, tôi càng thêm không có hứng thú, có cái gì thì cậu trực tiếp
liên hệ với người làm phim.”
“Tôi hiểu rồi,” Trợ lý thay Nguyên Dịch kéo cửa xe, “Tôi sẽ để nhà sản xuất
khai thông với tổ làm phim.”
Lần trước có một nữ diễn viên lấy Nguyên Dịch ra lăng xê, phát thông báo ra
ngoài là có một công tử nhà giàu theo đuổi cô ta, nhưng cô ta vì nghệ thuật và tự
do cho nên nhịn đau mà từ chối, cũng may Nguyên Dịch chưa bao giờ quan tâm
tới tin tức giải trí, cũng không có ai lấy việc này ra làm cho anh bực tức, bằng
không thì cô diễn viên này sẽ muốn tự do thật sự đấy.
Nguyên Dịch ngồi trong xe cũng không thích nói chuyện, cho nên trong xe
ngoại trừ tiếng hít thở, thì không có âm thanh nào khác. Cho nên lúc âm thanh
của Wechat vang lên, âm thanh vô cùng to.
Anh cúi đầu mở khóa điện thoại, nhìn tên người gửi thư tới, dừng lại ba giây
mới ấn vào.
Đối phương gửi cho anh một cái hình nịnh nọt, một tiểu quái thú hơi kì quái
mở to đôi mắt trong như nước, chắp tay trước ngực nhìn anh. Tiểu quái thú này
anh biết, trước đây không lâu có nhìn thấy ở một quyển manga.
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Mãi cho đến khi điện thoại tối om, Nguyên Dịch cũng chưa trả lời chữ nào
cho đối phương.
Nhan cẩu độc thân: Đẹp trai không gì sánh kịp, Nguyên tiên sinh trời sinh vô
địch, xin hỏi có thể hỏi ngài một vấn đề nho nhỏ không?
Gửi một câu nói, rồi liên tiếp có ba bốn tấm hình động, tất cả để đều là động
vật nhỏ đang nịnh nọt. Nguyên Dịch khịt khịt cái mũi, không phải nói là không
dùng Wechat sao? Anh hơi hếch cằm lên, rụt rè gửi một chữ đi.
Nguyên tiểu nhị: Nói.
Nhan Khê không ngờ Nguyên nhị thiếu gia lại thật sự trả lời cô, tuy nhiên
chỉ có một chữ và một dấu chấm, ít nhất đại biểu đối phương đã thấy tin nhắn
của cô.
Nhan cẩu độc thân: Tôi muốn hỏi thăm anh về một người.
Nguyên Dịch nhìn cái tin nhắn này, nhíu nhíu mày, trả lời đối phương một
chữ: “Ai”.
Đúng là tích chữ như vàng, vừa rồi dù gì cũng còn có một dấu chấm, lần này
cả dấu hỏi cũng giảm đi.
Nhan cẩu độc thân: Anh có biết một người tên Nguyên Dịch không?
“Cô gái này...”
“Cậu chủ, anh làm sao vậy?” Trợ lý ngồi ở cạnh tài xế dường như nghe thấy
Nguyên Dịch phàn nàn cái gì đó, vội quay đầu lại, liền phát hiện mặt mũi cậu
chủ tràn đầy xanh mét, dường như đối với cái điện thoại trong tay có thâm thù
đại hận vậy.
“Không có gì.” Nguyên Dịch không ngẩng đầu, nghiến răng nghiến lợi trả
lời đối phương hai chữ.
Nguyên tiểu nhị: Ha ha.
Ha ha là có ý gì? Nhan Khê cảm thấy vừa rồi mình làm đều cho chó nhìn,
không thích nói thì đừng nói, ha ha cái gì chứ. Cô tìm nhãn dán rất lâu, cuối
cùng cũng tìm được một cái hình bắn ngược gửi qua đó.
Ha ha bắn ngược lại!
Vừa đem cái nhãn dán gửi đi, đối phương liền gửi cái tin thứ hai.
Nguyên tiểu nhị: Chính là tôi.
Nhan Khê sững sờ nhìn cái tin nhắn cả nửa ngày, yên lặng mà đem cái nhãn
dán rút về.
Nhan cẩu độc thân: Xin lỗi, vừa rồi gửi nhầm hình.
Lần này bổ sung chính là một hình con mèo bé nhỏ, phía trên ghi ba chữ
“Anh rất đẹp trai”. Nhưng đã quá hiểu đường đi của cô cho nên Nguyên Dịch tự
động xem nhẹ cái hình này, quay đầu gọi điện cho bằng hữu.
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Trương Vọng đang dạo phố cùng bạn gái, nhận được điện thoại của Nguyên
Dịch, thiếu chút nữa thì cho là lỗ tai của mình có vấn đề.
Nguyên tiểu nhị cố ý gọi điện tới, chính là vì muốn một túi nhãn dán sao?
“Nguyên tiểu nhị, đầu óc của cậu không có bệnh chứ?” Trương Vọng liếc
mắt nhìn người gọi điện tới, xác thực là Nguyên tiểu nhị không sai, nhưng
người này bình thường không thích nói chuyện phiếm trên mạng, càng chưa
thấy cậu ta dùng qua nhãn dán bao giờ, hôm nay đã bị cái gì kích thích vậy?
“Tôi muốn nhãn dán người đang cãi nhau, tranh cãi thắng các loại đó.”
Trương Vọng nhìn điện thoại bị cúp, không hiểu sao có loại cảm giác ngày
chó vớ vẩn.
Nguyên Dịch nhận được nhãn dán mà Trương Vọng gửi tới, càng xem mày
nhíu càng chặt. Cái này thì người đàn ông quá xấu, cái kia thì người phụ nữ biểu
tình quá khoa trương, lại lật tiếp một tấm nhưng chữ đi cùng quá thô tục, anh
chọn tới chọn lui, cuối cùng chọn một tấm ảnh nhìn có tính công kích nhưng
cũng không thô tục.
Nguyên tiểu nhị: nhãn dán.
Nhìn mặt con mèo đen hung hãn duỗi móng vuốt, kèm thêm 6 chữ “Không
muốn nói chuyện với cô”, cô nhịn không được mà cười ra tiếng, đối phương
đang cùng cô so tài sao? Nghĩ đến nhân vật phản diện Nguyên tiểu nhị lại đi
dùng loại ảnh này, lại có sự tương phản quỷ dị nảy sinh.
Nhan Khê đúng lúc đang nhàm chán, vì vậy gửi một cái ảnh mèo kitty “Tôi
rất nguy hiểm” cho đối phương.
Nguyên Dịch nhìn thấy Nhan Khê trả lời, nhịn không được mà nhíu mày,
đây là ý gì, nói cái con mèo mình gửi không lợi hại bằng con mèo của cô ta sao?
Anh tiếp tục tìm kiếm túi nhãn dán, rốt cuộc tìm được một con báo cường tráng.
Nguyên tiểu nhị: Nguy hiểm lợi hại vô địch vũ trụ.
“Ha ha ha ha ha.” Nhan Khê không nhịn được nữa, ôm điện thoại cười ra
tiếng.
“Tiểu Nhan, em sao vậy?” Triệu Bằng tháy Nhan Khê cười đến run hết cả
người, “Trúng sổ xố hả?”
“Chưa,” Nhan Khê cẩn thận lau đi khóe mắt cười ra nước mắt, “Không có gì,
nhìn thấy cái chương trình thú vị thôi.”
“Đừng xem nữa, đài thông báo tới, để cho chúng ta đi phỏng vấn một lão
chiến sĩ, bản thảo phỏng vấn đã gửi đến hòm thư của em rồi, em chuẩn bị đi,
bây giờ chúng ta đi.” Triệu Bằng nhìn đồng hồ, “Xem ra hôm nay chúng ta lại
phải tăng ca rồi.”
“Vâng.” Có chuyện đứng đắn, Nhan Khê cũng không nói chuyện phiếm nữa,
mở hòm thư ra, nhìn nội dung phỏng vấn.
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Nguyên Dịch đợi đến gần nửa giờ, cũng không thấy đối phương trả lời, mới
đem di động bỏ vào túi áo. Rõ ràng là con báo của mình thắng con mèo của đối
phương, làm cho đối phương á khẩu không trả lời được, nhưng trong lòng mình
tại sao lại không vui sướng chứ?
Chẳng lẽ mình vẫn chờ đối phương gửi hình tới gây khó dễ sao?
Cũng đâu phải đầu óc có bệnh!
Phỏng vấn xong lão chiến sĩ, đã là hơn 9h tối, Nhan Khê và Triệu Bằng cùng
tìm nhà hàng, tùy tiện ăn một bát mì lót bụng, mới chạy về đại, đem tư liệu thực
tế hôm nay gửi đi.
Khi Nhan Khê về đến nhà, đã hơn 10h, cô tắm, nằm lỳ ở trên giường, con
mắt đều không mở ra nổi.
Ngay lúc cô đang ngủ say, trong đầu bỗng hiện ra chuyện mà viện trưởng cô
nhi viện nhờ.
Nói lời cảm ơn với vị thiện tâm Nguyên Dịch.
Cô mở mắt, không còn buồn ngủ. Cô và Nguyên Dịch cũng không quen,
thậm chí lúc trước còn không nhớ được tên anh ta, nhưng người đàn ông không
dễ sống chung này, lại quyên cho viện nhiều đồ như vậy.
Mở Wechat, nhìn nhãn dán mà đối phương gửi tới, Nhan Khê nhịn không
được mà muốn cười.
Nhan cẩu độc thân: Xin hỏi gần đây Nguyên tiên sinh có thời gian không, tôi
có việc quấy rầy ngài, hi vọng ngài có thể nể mặt ra ngoài ăn bữa cơm nhạt.
Buổi sáng rời giường, thấy cái tin mà Nhan Khê gửi tới, Nguyên Dịch hừ
lạnh, rất nhiều người muốn mời mình ăn “bữa cơm nhạt”, người phụ nữ này mời
mình ăn cơm là có ý gì.
Anh bỏ di động vào túi áo, vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Không biết vì cái gì, hôm nay lại phá lệ bỏ điện thoại vào túi áo, Nguyên
Dịch hơi không kiên nhẫn mà ném di động lên bồn rửa mặt.
Nhổ kem đánh răng trong miệng ra, anh liếc nhìn điện thoại, trên màn hình
tung tóe nước, lau sạch sẽ. Lau lau, màn hình đột nhiên sáng lên, anh nhìn chằm
chằm màn hình, cuối cùng vội vàng mở Wechat ra trả lời một chữ.
“Được.”
Ăn thì ăn, người phụ nữ này vốn còn thiếu của mình một bữa cơm, đã sớm
nên trả rồi.
Anh ngẩng đầu nhìn gương, sờ mặt mình, đưa di động nhét vào túi quần.
Lần này điện thoại nghe lời, không cấn người nữa.
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