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Phần 9
Chương 33

“C

ậu như vậy là làm sao?”

Trương Vọng vừa gọi điện được cho Nguyên Dịch liền lập tức hỏi.
“Thân thể nơi nào không thoải mái, bác sĩ nói thế nào? Trong nước không trị
được chúng ta ra nước ngoài, chắc chắn sẽ chữa khỏi. Cậu giờ đừng vội, tôi lập
tức qua chỗ cậu.”
“Cậu qua tìm tôi làm cái gì?”
“Cậu lần sau có thể hay không đừng nói chuyện dọa người như vậy?”
Trương Vọng vừa nghe ngữ khí của Nguyên Dịch liền biết mình suy nghĩ
quá nhiều.
Nguyên Dịch không biết Trương Vọng đến cùng phát điên cái gì, anh ném
quyển truyện tranh ‘tiểu quái thú’ trong tay xuống cười nói:
“Ngày mai chọn thời gian, tôi với cậu nói chuyện chút.”
“Nguyên Tiểu Nhị, cậu có thể đem lời nói rõ ràng một chút được không, lão
tử thiếu chút nữa bị cậu hù chết.”
Đem cuốn truyện cầm lên, chỉ thấy tiểu quái thú ngã quỵ giữa vũng nước,
còn thỏ nhỏ nhím nhỏ chổng vó lôi kéo sợi dây thừng cũng không tài nào đem
Đôn Đôn béo quái thú kéo ra được. Nguyên Dịch thấy một màn như vậy, nhịn
không được cười ra tiếng.
Trương Vọng bị tiếng cười dọa sợ lông tơ đều dựng hết lên. Xem ra đầu óc
Nguyên Tiểu Nhị kia thật có vấn đề, nếu trước kia hắn ở trước mặt Nguyên Tiểu
Nhị xưng lão tử đã sớm bị Nguyên Tiểu Nhị coi như cháu trai mà mắng, không
nghĩ tới hắn hôm nay thế nhưng còn có thể cười được. Gác máy, Trương Vọng
sờ cánh tay, trong lòng có chút sợ hãi, xem ra bệnh cũng không phải nhẹ.
Nhan Khê trở về nhà, mở hộp quà tặng ra, nhìn một bộ son môi hoàn chỉnh,
đem bỏ vào trong tủ áo. Mở máy tính ra, đã thấy biên tập réo rắt gọi tới gọi lui,
cô hồi sau mới biết được là nhà sản xuất bên kia lại muốn hợp tác cùng cô ra tập
truyện tranh mới.
Tiểu Khê Lưu: ‘Này lần trước tiền nhuận bút còn chưa giao hết, không làm’.
Minh Minh: ‘Tiền nhuận bút ở phòng tài vụ đã hạch toán, bọn chị là nhà xuất
bản chính qui, tuyệt đối không tham ô tiền nhuận bút của tác giả. Tiểu thư mỹ
lệ, nghĩ kĩ một chút, hợp tác?’
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Nhan Khê biết rõ sách của mình bán rất chạy, còn nằm trong top 20 sách bán
chạy, nhưng hiện giờ cô không có nhiều thời gian vẽ truyện, gần đây ít đăng
truyện lên weibo mà không ít fans đã kêu gào kháng nghị.
Tiểu Khê Lưu: ‘Em sẽ suy xét một chút, gần đây công việc của em có chút
bận rộn, thời gian sáng tác không nhiều’.
Minh Minh: ‘Chậm rãi vẽ, chỉ cần em nguyện ý kí hợp đồng, sau đó chúng ta
không vội’.
Nhan Khê không có vội đáp ứng mà tìm, cô tìm một vài vị bản, vẽ vài câu
chuyện xưa ấm áp, đăng lên weibo. Cô vẽ không tính là cao siêu nhưng lại rất
manh, đem nhân vật chính họa đến là khả ái, thật có một loại xúc động muốn
cắn một phát.
Rất nhanh trên weibo hiện lên vô số bình luận:
‘Manh đến muốn nhũn cả chân ra a, này cúc hoa yêu quả thật chính là loại
vừa xuẩn vừa manh.’
‘Chủ thớt ngươi hảo a, nhân vật chính là cái gì không tốt lại cứ cố tình là cúc
hoa yêu, hahaha.’
‘Haha, này chủ thớt cũng chỉ là dựa vào mấy chi tiết bán manh thôi, còn
trình độ vẽ cũng chỉ có thể lừa gạt mấy người không trong nghề. Cố tình đám
fans não tàn bên dưới cứ kêu hảo. Xã hội giờ thật không có ý tứ, họa sĩ chân
chính thì không quan tâm, nghiệp dư thì lại có fans trăm vạn, viết sách vì tiền.’
Nhan Khê nhìn đến những bình luận đánh giá này liền trực tiếp phản hồi:
‘Ta chính là dựa vào vẽ tranh bán manh nghiệp dư, thật làm ngươi chê cười.
Ta vẽ không phải vì mơ mộng, cũng không phải tương lai, chính là vì nghĩ họa
liền họa. Đây là chuyện bình thường cỡ nào, họa sĩ nghiệp dư cũng có thể vẽ,
cũng có thể có buổi triển lãm của riêng mình. Thật cảm tạ tổ quốc, cảm tạ xã
hội, cảm tạ fans, nguyện thế giới này mãi hòa bình.’
Nhan Khê đối với những bình luận ác ý trực tiếp đáp trả, đối với antifans là
giả tạo, còn với fans chân chính lại thấy tác giả vừa khả ái lại thẳng thắn. Bất
quá nếu lại có người nói cô vẽ không chuyên nghiệp thì lại có vẻ rỗi hơi tìm
việc. Trên mạng, cũng không biết ai với ai, biết được giáp kia là người hay cẩu,
Nhan Khê mới lười đi phản ứng lại đám anti đó. Cô không giết người phóng
hỏa, không thẹn với lương tâm, nếu những người đó cảm thấy cô bẩn thỉu có thể
thỏa an ủi tâm lý của họ, cô vậy liền theo họ đi. Coi như là làm việc tốt, những
người tâm lý có chút khổ não nếu không tìm được chỗ phát tiết liền có chút
không nhịn được.
“Chậc, ta như thế nào lại cảm thấy chính mình đương như đang phát hào
quang?”
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Nhan Khê lấy gương ra chiếu chiếu lên mặt, đem kịch bản cất đi, lại chọn vài
tin nhắn để phản hồi, bỗng nhớ ra mình còn có một tài khoản weibo khác, vừa
đăng nhập đã thấy fans hơn năm vạn.
Tất cả bình luận phía dưới đều là khen cô có khí chất, bộ dạng xinh đẹp hoặc
là dẫn chương trình tốt. Cô đại khái xem qua một lần, nhìn đến ‘Những câu
chuyện bên ta’ đang phát lại trên weibo, liền thuận tiện tắt đi.
Tất cả bình luận phía dưới đều là khen cô có khí chất, bộ dạng xinh đẹp hoặc
là dẫn chương trình tốt. Cô đại khái xem qua một lần, nhìn đến ‘Những câu
chuyện bên ta’ đang phát lại trên weibo, liền thuận tiện tắt đi.
“Nhan Nhan”, thấy Tống Hải, Nhan Khê đứng dậy mở cửa.
“Ba ba, sao muộn như vậy mà ba còn chưa ngủ?”
“Ba thấy phòng con đèn còn sang, liền tới xem xem.”
Tống Hải mắt nhìn máy tính còn đang bật liền nhắc:
“Đi ngủ sớm một chút, mấy ngày trước còn nghe nói có người trẻ tuổi hay
thức đêm rồi bất ngờ chết.”
“Ba nói cái tin tức kia chính là đài của bọn con đưa tin.”
Nhan Khê đối với Tống Hải lấy lòng cười: “Con lập tức đi ngủ liền đây”.
“Tự con biết là được.”
Tống Hải vừa thấy con gái đối với mình cười cười, liền không nỡ nói ra nửa
câu nặng lời:
“Ba đây về phòng trước.”
“Ba ba ngủ ngon.”
Nhan Khê nhìn Tống Hải trở về phòng rồi mới nhẹ nhàng đóng cửa. Nằm
trên giường bỏ máy tính qua một bên, đột nhiên di động vang lên, trên ô tán gẫu
hóa ra là bạn đại học lâu không liên lạc.
‘Nhan Khê đang online sao, trong lớp có ai có cách liên hệ với bạn ấy
không?’
Cô và nữ đồng học này trước kia quan hệ không quá thân thiết, chỉ xem như
là bạn học bình thường, nhưng quan hệ với Ngụy Hiểu Mạn dường như không
tệ. Diễn đàn không ai để ý cô, nữ sinh này lại tự nhiên tìm. Nhan Khê tắt ô tán
gẫu, làm bộ như chính mình không có nhận được tin nhắn. Người chưa bao giờ
liên lạc, bỗng nhiên một ngày đẹp trời tìm đến tuyệt không phải là cái chuyện
tốt gì, làm gì có chuyện tốt gì đến phiên cô? Chẳng may là rủ nàng gia nhập đầu
tư cái gì hạng mục, đến lúc cô lấy cớ cự tuyệt, tình cảm vốn chẳng có mấy cũng
hết sạch. Nhan Khê không để ý, cầm điện thoại ném tới đầu giường.
Từ khi bị Nguyên Dịch nửa đêm gọi điện thoại gây rối, từ đó về sau cô liền
có thói quen tắt điện thoại. Về phần công việc, cô không tính là người quan
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trọng, buổi tối có gì khẩn cấp cũng không tới phiên cô xử lý. Có câu nói làm
người không thể mạnh miệng. Nhan Khê không hề nghĩ đến chính mình cũng
nửa đêm còn có điện thoại công việc. Điện thoại của Kim đài trưởng nghe có
chút gấp, tựa hồ còn có không ít người đang nói chuyện, hình như bên đầu kia
còn đang thương nghị cái gì.
“Kim đài trưởng, phát sinh chuyện gì?” Nhan Khê nhận thấy có sự tình
không thích hợp, đầu óc chậm rãi thanh tỉnh.
“Tiểu Nhan, trên mạng phát sinh chút việc, cháu ngàn vạn lần không thể tùy
tiện phát ngôn.”
Kim đài trưởng hạ giọng giảng giải: “Cháu là trụ cột của kênh chúng ta, nhất
định không được can thiệp vào.”
Nhan Khê không hiểu ra sao, nhưng nghe ngữ khí của Kim đài trưởng, sự
tình chắc chắn không nhỏ.
“Hảo, cháu rất ít khi lên internet phát ngôn.”
Kim đài trưởng cũng không giải thích đến cùng là phát sinh chuyện gì, liền
vội vàng gác máy. Bị cuộc điện thoại này đánh thức, Nhan Khê cũng hết buồn
ngủ, lấy di động ra tìm kiếm, nguyên lai thật là có chuyện lớn.
Lý Giai Ngữ nhảy lầu tự sát.
Nhìn đến tin tức này, Nhan Khê có chút khiếp sợ, Lý Giai Ngữ hiện tại đang
rất phát triển, cùng lúc nghe nói cùng nhà đài giải trừ hợp đồng, tìm đến nhà đài
tốt hơn, như thế nào lại như vậy...
Bỏ qua một bên vài mâu thuẫn giữa nhà đài và Lý Giai Ngữ, Nhan Khê thấy
đối phương là một người thập phần ưu tú, cô ấy qua đời cũng là một tổn thất
lớn. Cảnh sát còn chưa tra ra nguyên nhân cô tự sát, nhưng trên mạng đã có
những người nhận định là đài truyền hình bức tử cô nàng, đài truyền bị ảnh
hưởng, Thẩm Tinh Nhan weibo cũng thế, tất cả đều bị lên án một mảnh. Cũng
có “Người qua đường chính nghĩa” phẫn nộ chửi bới, ở đài cũng có phóng viên
tức mình trở về trên weibo phản bác lại, hiện tại hắn trên weibo bị vạn người
chửi rủa.
Sự việc tuy phát sinh vào ban đêm, nhưng người xem weibo cũng không
thiếu, khả năng giờ này xem lúc này toàn là cẩu độc thân. Nhan Khê cẩn thận
suy xét hướng đi của dư luận, phát hiện có người cố ý dẫn đường, muốn cư dân
mạng hiểu nhầm rằng Lý Giai Ngữ bị đài truyền hình bức tử. Việc này ngoại trừ
đối thủ cạnh tranh ra còn ai có thể tiêu tiền thuê thủy quân làm sự tình này?
Có một số nghệ sĩ nhỏ nhân cơ hội này truyên truyền bản thân, lên mạng
phát giọng thương tiếc còn không quên tự sướng, nhìn đến là phiền lòng.
Đây là trường ăn nhân huyết màn thầu cuồng hoan.
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Nhan Khê nằm ở trên giường, lăn lộn trằn trọc mãi mà không ngủ lại được,
cuối cùng chỉ có thể bật máy tính, dẫn nhân vật chơi đi ngược chết bang phái
đối thủ. Nhìn đến gần sang rồi mà không thiếu ngươi chơi online, Nhan Khê
mạc danh kì diệu có cảm giác cảm động, hóa ra nhiều cẩu độc thân lên đây chơi
như vậy.
“Ngươi tối hôm qua cũng nghe bát quái?” Tiểu Dương ngáp một cái đi vào
văn phòng, trong giọng nói có chút tiếc nuối.
“Trên mạng cái gì cũng có thể nói được, thật đáng tiếc.”
Các cô đều là loại tiểu viên chức, cũng không thể bận tâm đến nhiều việc
như vậy, chẳng qua chỉ cảm thấy, Lý Giai Ngữ vất vả đi lên vị trí như bây giờ
cuối cùng lại có kết cục như vậy, dù thế nào cũng cảm thấy thật đáng tiếc.
“Tối qua chơi trò chơi, gặp được một tên bệnh thần kinh, chị đuổi theo giết
hắn một giờ.” Nhan Khê uống mấy ngụm lớn café.
“Em cũng đừng ở đài mà nói mấy chuyện này miễn cho tìm phiền toái.”
“Em cũng chỉ dám ở đây nói chút, ra ngoài đâu dám nói gì đâu.” Tiểu Dương
ngồi xuống ghế.
“Buổi sáng em xem Thẩm Tinh Nhan trên weibo bị vạn người bình luận sỉ
vả, nếu là em đã sớm tức chết.”
Lúc trước trên mạng Thẩm Tinh Nhan cùng Lý Giai Ngữ tranh Nhất tỷ(1) của
Vệ Thị đã không còn là tin nội bộ. Hiện tại Lý Giai Ngữ tự sát, Thẩm Nhan
Tinh liền biến thành đối tượng bức tử Lý Giai Ngữ là đối thủ duy nhất.
“Nhan lão sư”, một nhân viên công tác gõ cửa văn phòng của cô, “Có người
tặng hoa cho cô”.
Nhan Khê nghi hoặc đi ra cửa, mắt nhìn đến đóa hoa lại nhìn đến người đưa
hoa, ở ô kí nhận liền kí tên mình xuống.
“Nhất biệt kinh niên, lại gặp lại, ngươi lại vẫn như Triêu Hà bàn mỹ lệ Tống Triều”.
Tống Triều???
Nhan Khê đem bó hoa bỏ qua một bên, cảm xúc lại phá lệ quái dị. Lại gặp
lại? Bọn họ trước kia có gặp qua sao?
Tống Triều... Tống Triều...
Nhan Khê bỗng nhiên nhớ tới một việc hồi còn ở Đế Đô, có hotboy của
trường viết thư tình cho cô, lại bị nữ sinh khác vụng trộm ném đi, cái nam sinh
dường như là Tống Triều.
Lúc ấy cô còn trêu rằng cái tên này thật dễ nhớ, không nghĩ tới đem việc này
quên luôn ra sau đầu. Có lẽ cô ở Đế Đô cũng không có bao nhiêu kí ức, đối với
loại chuyện nhỏ này, cô cũng không quan trọng gì.
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Cô cùng Tống Triều trước kia có gặp qua hai lần, Tống Triều đều không có ý
đề cập đến chuyện này, như thế nào bây giờ lại thích cùng cô tìm về quá khứ?
Cố tình là loại quá khứ này, đến chính cô cũng không hề có ấn tượng, vẫn là từ
miệng người khác mà biết được. Cô chính là đang suy nghĩ, di động liền vang
lên, người gọi điện tới là Tống Triều, cô do dự một chút rồi nghe máy.
“Tống tiên sinh.”
Nhan Khê cũng không thích Lam Sắc yêu Cơ, bởi tuy đẹp nhưng nghĩ đến
loại hoa này có khả năng là dung sơn nhuộm ra, cô liền sợ hãi sơn này có hại
vượt chỉ tiêu cho phép, có thể ảnh hưởng đến hô hấp, cô còn trẻ, cô còn yêu tính
mạng mình lắm.
“Nhan tiểu thư thích hoa tôi tặng em không?” Tống Triều lời nói ôn nhu, đủ
để cho chị em chết chìm khi nghe hắn nói.
“Cám ơn.” Nhan Khê khách khí đáp: “Khiến ngài phải tiêu pha rồi.”
“Hoa tươi tặng mĩ nhân, Nhan tiểu thư cùng với nó rất xứng đôi.”
Đây là nói nàng cùng Lam Sắc yêu Cơ giống nhau, đều là bị thuốc nhuộm
màu làm giả xinh đẹp? Được khích lệ như vậy Nhan Khê cũng không cảm thấy
quá vui vẻ.
“Cám ơn ngài đã khích lệ, nhưng tôi không rõ Tống tiên sinh vì lý do gì lại
tặng hoa cho tôi?”
“Năm đó theo đuổi Nhan tiểu thư, Nhan tiểu thư không có đáp ứng. Hiện
tại...”
Tống Triều mặt không biểu tình thưởng thức bút máy cầm trên tay, ngữ khí
lại vô cùng ôn nhu.
“Em vẫn là không muốn cho tôi một cơ hội theo đuổi em sao?”
Tống Triều bỏ bút máy xuống, đem giấy trên bàn vo thành một đoàn, “Nhan
tiểu thư không cần để ý vài việc nhỏ trong quá khứ, tôi chỉ hy vọng tương lai
của em có tôi.”
Mấy ngày gần đây rốt cục là thế nào? Cô gặp đàn ông thì cứ người sau lại
diễn một cái tình tiết ngôn tình cẩu huyết còn thiên phú hơn so với người trước,
đều uống lộn thuốc sao?
“Tống tiên sinh, nhà chúng tôi có cái quy củ,” đối với loại hào môn công tử
như Tống Triều, Nhan Khê có cảm giác mình nên cự tuyệt ôn nhu một chút,
“Đó chính là không cùng họ kết hôn, tôi thì lại vẫn rất tôn trọng truyền thống
gia đình.”
Bên kia di động Tống Triều khẽ cười một tiếng, “Nhưng hiện tại em họ
Nhan, mối quan hệ của chúng ta dường như không tồn tại vấn đề này.”
“Nhưng ở trong lòng tôi, tôi vẫn là họ Tống.” Nhan Khê cười gượng.
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“Tống tiên sinh, cảm ơn ngài đã ưu ái, nhưng chúng ta khả năng thành đôi
không lớn, ngài vẫn đá ta ra khỏi tương lai ngài đi.”
Tống Triều nghe tiếng chuông gác máy, khẽ cười ra tiếng, bỗng nhiên đem
điện thoại ném mạnh vào tường.
Trong phòng ăn, Trương Vọng cho rằng lỗ tai mình có vấn đề, trừng lớn mắt
nhìn Nguyên Dịch: “Cậu muốn chuyển ra ngoài ở?”
Nguyên Dịch biểu hiện lại thập phần bình tĩnh: “Như thế nào, rất kỳ quái?”
“Chuyển ra... cũng rất tốt.”
Trương Vọng tạm dừng một chút: “Bác Nguyên cùng dì Từ bên kia không
có ý kiến?”
Nguyên Dịch lắc đầu không nói chuyện.
Thấy anh như vậy, Trương Vọng liền không hỏi lại nữa, ngược lại lại nói tới
sự việc hôm qua.
“Cậu tối hôm qua có phải cùng phụ nữ hẹn hò?”
“Hẹn hò?” Nguyên Dịch đúng lý hợp tình lắc đầu, “Chính là cùng bằng hữu
ăn bữa cơm thôi.”
“Đơn độc đi cùng phụ nữ đi ra không gọi là hẹn hò thì gọi là gì?” Trương
Vọng ý trêu chọc hiện rõ.
“Khó gặp được cậu đối với phụ nữ có hứng thú, lúc nào mang đến cho bằng
hữu nhìn xem xem.”
“Cậu nghĩ rằng tôi với cậu giống nhau, cùng với phụ nữ ăn bữa cơm thì
chính là thích?” Nguyên Dịch nhăn mày, “Đi đi đi, đừng có mà quấy rối.”
“Kỳ thật, tôi cảm thấy yêu đương gì đó cũng không sao, dù gì...”
Trương Vọng thấy sắc mặt Nguyên Dịch khó coi, bắt đắc dĩ hạ giọng.
“Được được được, chúng ta không đề cập đến chuyện này nữa, vẫn là nói
cậu xem thân thể có vấn đề gì, trạng thái xuất hiện thế nào, lúc nào thì tức ngực,
hụt hơi, hô hấp dồn dập?”
“Cùng cậu... thời điểm đấu võ mồm?” Nguyên Dịch có chút do dự nói,
“Hoặc thời điểm có người khiến tôi không vui?”
“Ai lại có bản lãnh như vậy, có thể đem cậu tức giận đến nghiêm trọng như
vậy?”
Trương Vọng thuận miệng nói: “Cậu thế nào mà vẫn không có thu thập
hắn?”
Nguyên Tiểu Nhị bao giờ thì có tính tốt như vậy?
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“Tôi sao có thể cùng con gái so đo được, chẳng nhẽ đem nàng đánh cho một
trận?”
“Cô gái mà có thể làm cậu tức giận đến hụt hơi cũng thật là một người có
năng lực.” Trương Vọng bỗng nhiên ngừng lại, ánh mắt quái dị hướng tới
Nguyên Dịch.
“Cậu nói là CON gái?!”
Trương Vọng phản ứng lớn như thế Nguyên Dịch có chút không chịu được
“Con gái thì làm sao? Con gái liền không đáng giận?”
Nữ nhân chọc tức người, so với nam nhân còn đáng giận hơn.
Ghi chú:
1. Nhất tỷ: những nữ diễn viên phải lọt vào Top “Đại Hoa đán”, sau đó vươn
lên đến vị trí “Đương gia Hoa đán”, tức là đứng đầu trong số những Hoa đán đó
mới có thể được xem là “Nhất tỷ”. “Nhất tỷ” là người hội đủ yếu tố nhan sắc và
tài năng. Và tất nhiên, họ luôn giành được những giải thưởng quan trọng hàng
năm của nhà đài.

Chương 34

“N

guyên Tiểu Nhị...”

Trương Vọng thanh âm có chút mơ hồ, mắt nhìn Nguyên Dịch tựa như nhìn
một thằng ngốc, hỏi:
“Cậu có loại phản ứng này với bao nhiêu cô gái?”
“Một người thôi tôi còn không chịu được, cậu còn muốn mấy người?”
Nguyên Dịch xoa sống mũi, có chút mệt mỏi nói.
“Còn nhớ rõ năm đó tôi bởi vì khi dễ nữ sinh bị lãnh đạo trường công khai
phê bình không?”
“Còn chút ấn tượng, năm đó chuyện này không phải còn huyên náo lớn?”
Trương Vọng mơ hồ còn nhớ rõ, lúc đó bọn họ khi đó đang học cấp ba,
không biết đồn đại thế nào mà thầy giáo lại phê bình Nguyên Dịch ở trong
trường khi dễ nữ sinh lớp dưới, nghe nói nữ sinh này hôm sau liền chuyển
trường, không thiếu đồng học nói Nguyên Dịch ức hiếp đến bức người phải bỏ
đi.
“Cậu như thế nào lại đột nhiên nhắc lại chuyện này?”
Lúc ấy huynh đệ bọn họ đều có cảm giác không đúng, Nguyên Tiểu Nhị
không phải là loại khi dễ tiểu nữ sinh. Nhưng trừ bọn họ là mấy bằng hữu thân
quen ra còn lại mọi người đều nghĩ Nguyên Tiểu Nhị chính là loại có thể làm ra
sự tình như vậy, một điểm cũng không hề ngoài ý muốn.
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Đến khi sự tình đến tai bác Nguyên, Nguyên Tiểu Nhị còn bị hung hăng thu
thập một trận. Lần đó Nguyên Tiểu Nhị cùng gia đình huyên náo một trận lớn,
người ngoài bọn họ không biết rõ đến tột cùng là nháo đến tình trạng gì, nhưng
từ đó về sau Nguyên Tiểu Nhị bắt đầu an an phận phận đến trường, không trốn
học nhưng quan hệ với mọi người trong nhà cáng lúc càng mờ nhạt, mấy năm
nay từ miệng hắn ít khi có thể nghe thấy hắn kể chuyện về ba mẹ.
“Cô ấy chính là cô nữ sinh năm ấy.” Nguyên Dịch gắp một đũa, ngữ khí thập
phần bình tĩnh.
Trương Vọng nhìn Nguyên Dịch gắp một món mình ghét nhét vào miệng
liền biết hắn có chút thất thần.
“Cô ấy nhận ra cậu?”
Cô gái này có trí nhớ cũng thật tốt nha. Năm đó Nguyên Tiểu Nhị hóa thành
cái bộ dáng cùng cái đức hạnh kia, so với hiện tại dẫu hai người có đứng cạnh
nhau ngay đến cả cha mẹ hắn cũng không nhất định có thể nhận ra, nữ sinh kia
thế nhưng vẫn còn nhớ rõ?
Nguyên Dịch cầm đũa nửa ngày mới nói: “Không có”.
Đồ ăn nhà hàng hôm nay có chút không tốt, ăn không vô đi.
“Bạn à, xem mối quan hệ của chúng ta, tôi hỏi cậu một câu.”
Trương Vọng nhìn Nguyên Dịch sắc mặt không tốt lắm: “Cậu có hay
không... là thích cô gái ấy chứ?”
Thích?
Lồng ngực Nguyên Dịch tựa như bị người hung hăng đánh một quyền, mới
vội phản bác:
“Cậu miên man suy nghĩ cái gì, tôi sao lại có thể thích cô ấy?”
Một cô gái khẩu thị tâm phi, vừa thô lỗ sức lớn cùng tướng mạo nửa điểm
cũng không liên quan, lại còn thích cùng hắn cãi nhau, hắn cũng không phải có
vấn đề đầu óc, như thế nào lại có thể thích nàng?
Trương Vọng không nghĩ tới Nguyên Dịch thế nhưng lại có phản ứng lớn
như vậy, nhìn hắn suy nghĩ:
“Nếu như cậu đối với cô ấy không có ý, năm đó cô ấy hại cậu bị oan uổng,
chúng ta hiện tại cho cái giáo huấn, coi như là vì cậu năm đó thụ khí báo thù.”
“Đây là cái chuyện xưa bao lâu rồi, báo thù cái gì?”
Nguyên Dịch vẻ mặt nghiêm túc nhìn Trương Vọng: “Vọng Tử, cậu đừng có
mà làm ra cái việc gì.”
Nguyên Dịch ý thức được ngữ khí của mình có chút nghiêm khắc liền bổ
sung một câu:
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“Chúng ta hôm nay đã là một đám trưởng thành, lại vì một chút chuyện nhỏ
này khi dễ một cô gái, thật không có ý tứ.”
“Năm đó cậu vì chuyện này mà nhận oan uổng, liền như vậy không tính?”
Trương Vọng tựa tiếu phi tiếu lấy cho mình ly nước trái cây.
“Cậu nếu cảm giác không nỡ ra tay thì để mấy ca đây giúp cậu làm...”
“Vọng Tử, cậu đừng có mà động vào cô ấy.” Nguyên Dịch cùng Trương
Vọng hai mắt đối diện.
“Năm đó cô ấy vẫn giúp tôi giải thích chỉ là không ai chịu tin tưởng cô ấy,
cũng như không có ai chịu tin tưởng tôi.”
Trương Vọng trầm mặc, hắn cúi đầu nhìn ly nước trái cây trước mặt, cười:
“Nguyên Tiểu Nhị cậu có phải hay không là đồ ngốc?”
Hắn vui đùa rõ ràng như vậy mà cậu đều không nghe ra, tục ngữ có câu
‘quan tâm tắc loạn’, Nguyên Tiểu Nhị đến tột cùng có biết hay không là chính
hắn đối với cô gái kia có ý tứ? Nếu thật là như vậy, cái này thật khiến Trương
Vọng hắn cười Nguyên Tiểu Nhị một đời?
Bình thường là người rất thông minh, gặp chuyện tình cảm lại còn không
bằng học sinh tiểu học. Bây giờ học sinh tiểu học còn biết thổ lộ với đối tượng
mình thích, Nguyên Tiểu Nhị là một đại nam tử thế nhưng còn chưa hiểu rõ.
“Cút, năm đó thi đại học, điểm của các cậu có ai cao hơn điểm của tôi?”
Nguyên Dịch không cho là đúng nói: “Các cậu xưa học không ra gì cũng
không biết xấu hổ nói tôi ngốc?”
“Không phải còn có loại điểm cao nhưng năng lực chả ra gì sao?”
Trương Vọng buông đũa, lau sạch khóe miệng: “Nguyên Tiểu Nhị, tôi hỏi
cậu một vấn đề, liệu cậu có thể chịu được khi thấy cô gái kia gả cho người đàn
ông khác?”
“Cô ấy muốn gả cho ai, tôi quản cái rắm.” Nguyên Dịch gắp lại đồ ăn rơi
trên bàn, có chút không kiên nhẫn nói:
“Tôi cũng không phải bố cô ấy, chẳng lẽ còn muốn thay cô ấy quan tâm về
bạn trai?”
“Trong lòng đã không thoải mái như vậy, còn mạnh miệng cái rắm?”
Trương Vọng ôm tay.
“Nguyên Tiểu Nhị cậu cứ biệt nữu như vậy (nghĩ một đằng nói một nẻo),
chờ người ta thật sự cùng người khác thành đôi, cậu mới phát hiện chính mình
nguyên lai đã sớm thích người ta một mảnh. Đến lúc ấy ca đây cũng không cùng
cậu đi nhìn cô dâu đâu, chúng ta ở Đế Đô này cũng là nhân vật tiếng tăm, ném
không nổi thể diện.”
www.vuilen.com

175

Tác Giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

NHÌN NGƯỜI KHÔNG THỂ NHÌN BỀ NGOÀI

“Cút cút cút, ca đây cả đời này cũng không có khả năng làm ra loại chuyện
xấu hổ như vậy.”
Nguyên Dịch đứng lên đi ra ngoài: “Ăn no rồi, tôi đi tính tiền.”
Trương Vọng nhìn theo bóng dáng Nguyên Dịch bất đắc dĩ lắc đầu.
Có lẽ chưa yêu qua người nào nên cũng không biết như thế nào là yêu một
người, thậm chí nội tâm còn bài xích cả nhu cầu tình cảm.
Nguyên Tiểu Nhị xác thực có bệnh, tâm lý bệnh.
“Nhan tỷ,” Tiểu Dương nhìn bó Lam Sắc yêu Cơ trong góc phòng.
“Bó hoa này không ít tiền đâu.” Liền như vậy ném xó có phải hay không có
chút lãng phí?
Nhan Khê dánh bàn phím, cũng không ngẩng đầu lên đáp:
“Cho nên chị có thể đặt nó ở trong phòng làm việc nha.”
Mà không phải là ném vào thùng rác.
Cô mới không tin tưởng Tống Triều thật thích cô nhiều năm như vậy, chín
năm trước Tống Triều mới mười bảy mười tám tuổi thật đối với cô có mấy phần
tình cảm yêu đương nhung nhớ. Nhưng cách nhiều năm như vậy, cũng đã sớm
quên không còn một mảnh. Ở đâu có tình cảm mười năm không quên, cái đấy
chỉ có trong tiểu thuyết yêu đương, cô tự nhận mình còn không có mị lực lớn
như vậy, có thể làm hào môn thiếu gia nhớ mãi khôngquên.
Nếu cô thực sự tin, đó chính là ngốc.
Bất quá là hào môn thiếu gia nhất thời nổi hứng tìm cô chơi đùa mà thôi. Cô
cũng tiếp xúc qua mấy đại phú nhị đại, bên người bọn họ chưa bao giờ thiếu
tuấn nam mĩ nữ, người giống như cô chỉ là tiểu phú nhị đại không cùng tầng
lớp, tất nhiên là không thể nào cùng bọn họ giao thiệp.
Vĩnh viễn đừng dùng tình yêu đi khảo nghiệm một người, cuối cùng chân
tướng sẽ khiến ngươi phát hiện rằng đối phương không phải là người ta tìm.
“Tống tiên sinh,” một người đàn ông mặc áo jacket, tóc thoạt nhìn có chút
rối đẩy cửa đi vào.
“Người ngài bảo ta điều tra, ta đã tìm hiểu được.”
Tống Triều tiếp từ tay đối phương tập hồ sơ, khẽ gật đầu: “Vất vả.”
“Nhận tiền làm việc mà thôi.” Nam nhân đứng lên: “Hoan nghênh cùng ngài
hợp tác.”
Tống Triều nhếch môi cười không nói gì.
Chờ người đàn ông rời đi, hắn mở tập hồ sơ, bên trong là một chồng dày ảnh
chụp, mỗi tấm đều là ảnh Nhan Khê từ lúc còn đại học đến giờ. Cô mỉm cười,
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ăn cơm, đọc sách, thậm chí là bộ dáng vụng trộm chơi di động trên lớp, cái gì
cần có đều có.
Tống Triều thuận tay rút ra một tấm ảnh chụp, trong ảnh là Nhan Khê ghé
vào trong xe, Nguyên Dịch xoay người lại ôm cô.
Đem tấm ảnh chụp xé nát, Tống Triều tựa vào ghế dựa xoay người nhìn ra
ngoài cửa sổ, gọi cho trợ lý phân phó: “Nhan tiểu thư tựa hồ không thích Lam
Sắc yêu Cơ, bắt đầu từ ngày mai đổi loại hoa khác.”
“Cô ấy thích gì ạ?”
“Tôi cũng không cần biết cô ấy thích cái gì,” hắn mỉm cười: “Tôi chỉ cần
biết nhược điểm của nữ nhân kia là được.”
Gác máy, Tống Triều chậm rãi chỉnh cavat, tựa như thân sĩ phong độ ưu nhã
hoàn mĩ.
Cách biệt nhiều năm, tình cảm thầm mến cũng không thay đổi, cho đến khi
gặp lại rốt cục mới có đủ dũng khí theo đuổi, đây là câu chuyện tình yêu tốt đẹp
cỡ nào cơ chứ.
“Nhìn hoàng lịch, tôi thấy hai ngày nữa không sai là ngày lành, thích hợp
chuyển nhà.”
Nguyên Dịch đem quyển lịch Trương Vọng nhét cho mình ném lên bàn,
đánh giá căn hộ chung cư: “Cậu thấy phòng này ở có phải hay không có chút
nhỏ?”
“Tôi cảm thấy rất tốt,” Trương Vọng lấy trong tủ ra một ly rượu, “Một người
ở vừa vặn thích hợp.”
Nguyên Dịch nhăn trán, “Không bể bơi, không hoa viên, nơi nào thích hợp?”
“Đây là chung cư độc thân, cũng không phải biệt thự cao cấp.”
Trương Vọng đưa chén rượu cho Nguyên Dịch, “Một người ở nhà lớn như
vậy cậu cũng không chê trống trải?”
“Tí còn muốn lái xe, không uống.” Nguyên Dịch không có tiếp chén rượu,
“Tôi thích mua nhà lớn.”
“Không uống thì không uống,” Trương Vọng thấy Nguyên Dịch không có ý
định rời đi ngay lập tức, thuận tay mở TV.
“Dứt khoát đêm nay cậu ở đây đi, đừng về nữa.”
“Tôi lạ giường.” Nguyên Dịch lấy điểu khiển thuần thục chuyển kênh.
“Tuổi còn trẻ mà tật xấu cũng không thiếu.” Trương Vọng đứng dậy vào bếp
rửa hoa quả rồi mang ra.
“Nói cho tôi cái cô gái thường xuyên chọc cậu sinh khí kia là nữ nhân thế
nào?”
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“Cậu hỏi cô ấy làm cái gì?” Nguyên Dịch nhìn TV chằm chằm cũng không
quay đầu lại. Trên TV đang phát nhân viên đưa cơm hướng nữ phóng viên nói
dự định tương lai, nữ phóng viên giọng nói ôn nhu mang theo ý tôn trọng,
phảng phất lý tưởng của người đối diện là cứu cả thế giới chứ khôngphải là mua
nhà, mở cửa hàng làm buôn bán nhỏ.
“Tùy tiện hỏi thôi,” Trương Vọng mắt nhìn TV, “Này đây là cái chương
trình loạn thất bát tao gì, xem được hả?”
Nguyên Dịch không trả lời mà hỏi ngược lại: “Cậu là đàn ông chưa kết hôn,
không có việc gì đừng có hỏi loạn sự tình của con gái người ta.”
Trương Vọng: ...
Đây là chính mình tự tìm phiền, không tức giận không tức giận.
“Chu tiên sinh, anh thực sự rất giỏi, chúc anh có thể hoàn thành ước muốn
của mình.”
Nữ phóng viên tóc dài mặc áo choàng như cũ đứng trước cửa phòng đã tróc
sơn tươi cười ôn nhu.
“Ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Nhân viên đưa cơm đóng cửa phòng, trước cửa phòng dán một chữ Phúc lớn,
ống kính quay lại mang đến cảm giác khó tả.
“Phúc, là chữ giản dị nhất và cũng mang ý nghĩa tốt đẹp nhất. Chúng ta cùng
chúc cho người nhân viên này cùng mọi người đều phúc khí dồi dào, hạn phúc
mĩ mãn.”
Nữ phóng viên cười đến mi nhãn cong cong, nhìn đối cuối mắt vểnh lên kia
lại khiến cho Trương Vọng có cảm giác của hương vị sau cơn mưa mọi vật đều
bừng sáng, Trương Vọng lấy khuỷu tay đụng đụng người Nguyên Dịch
“Này nhìn bộ cô ấy có mấy phần ngon miệng, không biết...”
Nguyên Dịch lấy một miếng hoa quả nhét vào miệng hắn, dùng điều khiển
nhanh chóng chuyển kênh, chuyển đến một kênh quảng cáo liền bỏ điều khiển
xuống.
“Hảo hảo dưỡng sinh, chu ý thân thể.” Nguyên Dịch đứng lên, “Tôi đi
trước.”
Trương Vọng đem hoa quả trong miệng mình phun ra: “Đi mau, đi mau”.
“Hai ngày nữa nhớ đem theo hồng bao lễ vật đến nhà mới của tôi,” Nguyên
Dịch cũng không thèm nhìn đến ánh mắt ghét bỏ của Trương Vọng, trừ trên bàn
lấy một chùm nho tươi cầm đến tay, “Ngàn vạn lần đừng quên không đến.”
“Cậu mau đi đi,” Trương Vọng đem Nguyên Dịch đẩy đến ngoài cửa,
“Nguyên Tiểu Nhị cậu tiện như vậy, vẫn là cẩu độc thân một kiếp là đúng.”
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Nguyên Dịch bưng nho đứng ở cửa, ghé mắt nhìn Trương Vọng, đối với loại
công kích ngôn ngữ này của đối phương hoàn toàn không hiệu quả với hắn.
Nhan Khê vẽ mấy chương truyện tranh mới, vừa chuẩn bị rửa mặt đi ngủ
liền thấy Tống Hải gọi tới. Tuy số điện thoại là của Tống Hải nhưng người nói
chuyện thì không phải, mà là một người tự xưng là đối tác của ông, đối phương
nói ba cô uống say, muốn cô lại đây đón người.
“Cháu cảm ơn bác, cháu lập tức tới liền.”
Nhan Khê gác máy, cùng lúc thay giày thì cảm thấy không đúng, ba cô uống
say còn có lái xe ở cùng, kể cả lái xe không có thì khách sạn cao cấp cũng sẽ có
người an bài đưa ba cô về, như thế nào có khả năng lại gọi cô đến đón.
Cô lấy điện thoại gọi cho Tống Hải nhưng không có ai bắt máy.
Vừa tra địa chỉ đối phương cung cấp, là một khách sạn thập phần cao cấp,
đây là khách sạn tư nhân của tập đoàn Trường Phong, thoạt nhìn không giống
như một nơi có hoạt động phi pháp. Cô trấn định lại, không quản là có âm mưu
hay là do mình tự suy diễn quá nhiều, loại khách sạn này khẳng định bảo an
cũng không tồi, khẳng định sẽ không xuất hiện sự tình nguy hiểm.
Nhớ tới gần đây ôm được một cái đại đùi vàng (là ôm đùi Nguyên Dịch),
Nhan Khê do dự một chút, vẫn là an nguy của ba là hơn hết, cô lựa chọn gọi
điện thoại cho Nguyên Dịch.
Di động vang lên mấy tiếng, Nguyên Dịch mới nghe máy, câu đầu tiên hắn
nói chính là: “Có chuyện gì nói mau, tôi chỉ cho cô hai phút.”
Hắn là dừng xe bên đường nghe điện thoại? Thật là một công dân tốt.
Nhan Khê nhanh chóng đem sự tình nói lại một lần, đầu kia điện thoại trầm
mặc một lát, “Tôi ở dưới tầng khách sạn chờ cô, chờ chút tôi lên cùng cô.”
“Cảm ơn anh Nguyên Tiểu Nhị. Anh là đệ nhất soái ca Đế Đô, đệ nhất chính
nghĩa!”
“Chậc, nịnh nọt vuốt mông ngựa khoa trương như vậy thật dư thừa, còn
không bằng không vỗ.” Được khen mà Nguyên Dịch một điểm cũng không cảm
giác được.
“Không khoa trương chút nào, như thế có thể biểu hiện ra tôi như thế nào
mãnh liệt sục sôi cảm kích anh.” Nhan Khê xỏ nốt chiếc giày còn lại, cầm chìa
khóa xe vội ra cửa.
Gió đêm se lạnh, Nguyên Dịch xuống xe, cùng quản lí khách sạn tự mình ra
đón khách khí vài câu sau đó đứng ở cổng lớn không đi.
Vài vị quản lí khách sạn đều mờ mịt đầy đầu, nhị thiếu cố ý chạy tới khách
sạn đứng trước cửa, chẳng lẽ là để ngắm phong cảnh?
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“Nguyên...” Nhan Khê thở hổn hển chạy tới, nhìn Nguyên Dịch phía sau
không thiếu quản lí khách sạn tây trang giày da chỉnh chu, thiếu chút nữa mà
thốt ra “Nguyên Tiểu Nhị” ba chữ mà nuốt vào, “Nguyên Dịch”.
Trước mặt nhiều quản lí cấp dưới như vậy, gọi hắn “Nguyên Tiểu Nhị” tựa
hồ có điểm vứt đi mặt mũi của hắn.
“Nhanh như vậy liền chạy tới?” Nguyên Dịch nhăn mi, “Cô lái xe siêu tốc?”
“Không, tôi vận khí không tồi, không gặp mấy cái đèn đỏ.” Nhan Khê thở
hổn hển đắc ý, “Chúng ta hiện tại liền đi lên?”
“Ân.” Nguyên Dịch xoay người nhìn tới mấy quản lý khách sạn, “Phòng Phú
quý hoa ở nơi nào?”
Quản lý sửng sốt một chút: “Nguyên tổng, xảy ra chuyện gì sao?”
“Không có chuyện gi, ba bằng hữu của tôi say rượu, tôi cùng cô ấy đến đón
người.” Nguyên Dịch xoay người đối với Nhan Khê ngoắc ngoắc ngón tay, “Đi
theo tôi.”
“Được, đại ca!” Nhan Khê cười tủm tỉm đi theo sau Nguyên Dịch.
Nguyên Dịch cúi đầu ở bên tai Nhan Khê nhỏ giọng nói: “Cứ chân chó như
vậy?”
“Không, tôi đây là phát sinh từ nội tâm tôn kính cùng sùng bái,” có việc cầu
người, co được giãn được là mỹ đức của Nhan Khê. “Xem đến ánh mắt chân
thành tha thiết của tôi này.”
Cô hướng Nguyên Dịch chớp mắt, muốn Nguyên Dịch nhìn ra tấm lòng chân
thành của cô.
Nhưng mà đáp lại chỉ có Nguyên Dịch nhanh chóng xoay đi.
“Mắt cô có gỉ.”
Nhan Khê: ...

Chương 35

T

rong phòng, Tống Hải cùng mấy hảo hữu uống say mềm đang thổi phồng

hài tử của mình, người thì hài tử nhà mình hiếu thuận, đi nước ngoài về mang
cho mình lễ vật quý giá cỡ nào, người thì con mình như thế nào có năng lực,
cưới con dâu xinh đẹp hiền dịu, sinh một đôi Long Phượng thai.
Đàn ông trung niên uống say, phần lớn đều có chung một vài bệnh, tỷ như
chém gió, tỷ như khoe hài tử.
Người say lý trí chả còn lại bao nhiêu, cũng không biết ai khơi mào, đánh đố
xem ai được con trai con gái đến đón trước. Vì phòng ngừa gian lận, bọn họ còn
dò xét nhau gọi điện thoại.
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“Tôi nói cho các ngài biết con trai tôi từ khi vào công ty, một năm kiếm...
kiếm từng này.”
Một người cao gầy giơ chín ngón tay, bưng chén rượu lên nói Tống Hải:
“Lão Tống, tôi nhớ rõ nhi tử ông vẫn còn chưa kết hôn, không bằng lúc nào cho
hai đứa nhỏ gặp mặt, chúng ta có thể kết làm thông gia.”
“Không, không được.” Tống Hải liên tục lắc đầu, chén rượu trong tay vẫy tới
vẫy lui, văng ra không ít rượu.
“Nhi tử nhà ông đều đã ba mươi, so với khuê nữ nhà tôi cách biệt tận sáu
tuổi, quá già.”
“Nam nhân ba mươi là lúc hấp dẫn nhất, chính là lúc có sự nghiệp, kia không
phải vừa lúc sao?”
Người đàn ông gầy mất hứng nói: “Lại nói, con trai tôi như vậy có biết bao
cô gái muốn gả cho nó.”
“Kia cũng không được, tôi muốn hảo hảo tìm bạn trai cho con gái,” Tống
Hải đem ly nhấc lên, “Tiền tính là cái gì, tài sản của tôi đều là của nó, muốn
nam nhân thế nào mà không được.”
“Đẹp mã thì có cái gì tốt, lại không thể mài ra ăn.”
“Phi, không phải còn có câu sắc đẹp thay cơm sao.” Tống Hải say khướt,
dựa lưng vào ghế, rầm rì nói.
“Nhi tử ngươi kể cả có tiền cũng không đến lượt.”
“Hừ, nói bậy, nhi tử ta là hiếu thuận nhất.”
“Nói khoác, hài tử nhà tôi mới là nhu thuận, không tin các người chờ coi,
khẳng định là nó sẽ đến trước.”
Đàn ông trung niên say rượu nổi thói xấu, giống như ở đây, có tật gì đều lộ
nguyên hình cả.
“Nguyên tổng, chính là nơi này.” Quản lí khách sạn đứng ở cửa phòng, xoay
người nhìn Nguyên Dịch không có phản ứng gì lại quay đầu sang hỏi ý Nhan
Khê.
“Phiền ngài.” Nhan Khê đối với quản lý khách sạn lễ phép cười.
“Không phiền, không phiền, đây là việc của tôi.”
Quản lí khách sạn khách khí vạn phần, tiến lên nhẹ nhàng gõ cửa. Cách âm
của khách sạn thực sự rất tốt, đứng bên ngoài phòng, không ai biết bên trong
phát sinh cái gì.
“Người tới, người tới.” Mấy lão nam nhân nghiêng ngả lảo đảo từ trên ghế
đứng lên, chen chúc ra mở cửa, cuối cùng vẫn là người đàn ông gầy lấy được vị
trí thuận lợi, cướp quyền mở cửa.
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“Ngượng ngùng, quấy rầy các vị khách quí dùng cơm.” Quản lí khách sạn
thấy trên bàn tuy bừa bãi nhưng cũng khôngquá mức hỗn độn nên biết bên trong
chỉ đơn giản là dùng cơm chứ không đánh nhau hay tụ tập đánh bạc hoặc là có
hành vi trái pháp luật.
“Hả.” Mấy lão nam nhân say rượu thấy người đến chỉ là quản lí khách sạn,
nhất thời thất vọng quay về chỗ ngồi.
Nhan Khê lo lắng một hồi, nghe được đánh đố bên trong, nói cái gì mà hài tử
đối với mình hiếu thuận linh tinh, đại khái đã đoán ra được đến tột cùng là phát
sinh chuyện gì. Cô không có vội vã đi vào mà ngượng ngùng quay đầu nói với
Nguyên Dịch: “Ngại ngùng, tôi không nghĩ tới bọn họ lại nghĩ ra cái chủ ý
nhàm chán như vậy.”
Một đám lão đầu trung niên nhàn rỗi không có việc gì làm, coi đây là đã làm
gì, thiếu chút nữa là đã đem cô hù chết.
Nguyên Dịch cũng nghe được nội dung cuộc nói chuyện, hắn dựa người vào
tường thản nhiên nói: “Không có việc gì, cô là con gái nhát gan, lại hay suy
diễn, tôi có thể lý giải.”
Nhan Khê thực không biết mình nên nói cảm ơn, hay là nên thay nữ giới
biện giải vài câu. Bất quá nghĩ đến Nguyên Dịch vừa mới giúp mình, cô cảm
thấy chính mình cứ coi như là không nghe thấy những lời nói kia.
“Ba,” Nhan Khê vòng qua quản lí khách sạn, đi vào phòng bao, nhỏ giọng
hỏi Tống Hải: “Ba, người như thế nao lại uống nhiều vậy, có khó chịu không?”
“Nhan Nhan tới rồi?” Tống Hải hai mắt mở lớn, quay đầu nói với mấy chiến
hữu: “Nhìn đến đây, con gái tôi tới tiếp tôi!”
Mấy người còn lại có chút hậm hực, nhưng lại thấy Nhan Khê giúp Tống Hải
bưng nước, lại lau tay cho hắn, thật là bộ dáng ôn nhu tri kỉ, thật vừa hận vừa đố
kị, quả nhiên vẫn là nên sinh nữ nhi, con gái quả là áo bông nhỏ tri kỉ.
Nhan Khê đỡ Tống Hải, hướng vài vị bá bá thúc thúc nói tạm biệt, ra khỏi
phòng cũng không nói thêm gì. Nguyên Dịch do dự một chút rồi đi đến đỡ tay
còn lại của Tống Hải.
Hắn lo lắng Tống Hải dáng người lớn, Nhan Khê tay nhỏ chân nhỏ kia
không thể đứng vững.
Vừa muốn lên phía trước hỗ trợ quản lí khách sạn nhanh chóng thu tay về,
quay về liếc mắt với đồng sự, ý bảo bọn họ đừng nhiều chuyện, không thấy
Nguyên tổng đang lấy lòng cha vợ sao? Nhìn cảnh này, ai lại không có mắt nếu
khôngsao có thể thăng lương thăng chức tiến lên nhân sinh cao nhất?
Ở một khắc đỡ Tống Hải kia, Nguyên Dịch mới biết được đỡ một người mập
mạp kia là có bao nhiêu nặng, liếc nhìn sắc mặt không đổi của Nhan Khê, liền
nghẹn một ngụm khí trong lòng kia nuốt về, hắn đường đường là nam tử hán,
tuyệt đối không thể yếu thế ở lúc này.
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“Tiểu hỏa tử, cậu bộ dáng không sai a, là nhân viên khách sạn?” Tống Hải
mắt say lờ đờ nhập nhèm nhìn Nguyên Dịch, lúc nãy thắng được thể diện trước
mặt bằng hữu nên giờ nhìn ai cũng thuận mắt.
“Diện mạo này làm nhân viên khách sạn thật đáng tiếc, tôi nhìn cậu bộ dáng
không tồi, muốn không đi làm minh tinh? Diễn nam chính...”
Tống Hải lắc đầu, “Là thiếu chính khí, bất quá diễn nhân vật nam phản diện
vẫn là thích hợp hơn, bây giờ giới trẻ cũng thích trùm phản diện, cậu có thể thử
xem.”
Nhan Khê nhìn ba nàng hi hi ha ha khen ngợi Nguyên Dịch mặt ngày càng
lạnh lùng. Baba, người ta không phải là nhân viên khách sạn, mà là người ba có
nằm mơ cũng muốn ôm đùi vàng của hắn đấy.
“Cám ơn, tôi đối với showbiz không hứng thú.” Nguyên Dịch tự nhận thể
lực của mình không kém, khi rảnh còn đi tập thể hình, nhưng là... vì cái gì ba
của Nhan Tiểu Khê lại nặng như vậy?
“Người trẻ tuổi có thể chịu khổ, không tồi.” Tống Hải từ trong người
Nguyên Dịch rút ra, vỗ vỗ vào vai hắn, “Tiểu tử ngươi có tiền đồ, rất có phong
phạm của ta năm đó, tương lai chắc chắn sẽ rộng mở.”
Vừa nói xong, hắn liền loạng choạng té ngã, bị Nhan Khê mạnh mẽ kéo lên.
Trơ mắt nhìn Nhan Khê đem Tống Hải từ mặt đất kéo lên đến, Nguyên Dịch
cảm giác chính mình sắp tới không nên chạy bộ, mà là hẳn là luyện cử tạ. Tự
tôn của nam nhân, vào lúc này không còn sót lại chút gì.
Không tranh màn thầu tranh khẩu khí, Nguyên Dịch lại lần nữa đỡ cánh tay
khác của Tống Hải.
Hai người thật vất vả đem Tống Hải tiến vào trong xe, Nhan Khê lắc lắc
cánh tay đau mỏi, thắt dây an toàn cho Tống Hải, ở trước xe nói, “Nguyên Tiểu
Nhị, hôm nay phiền toái anh.”
“Cô có thể đi một mình?” Nguyên Dịch hoài nghi nhìn Tống Hải rầm rì,
“Tôi cùng cô đi một chuyến.”
Người uống say, lời nói hành động không lý trí, vạn nhất ở trên xe mượn
rượu làm càn, Nhan Khê lại đang lái xe, đến lúc đó rất nguy hiểm.
“Nguyên Tiểu Nhị, anh quả nhiên là người đàn ông tốt đẹp nhất trên thế
giới,” Nhan Khê bị hành động trợ giúp của Nguyên Dịch làm cho cảm động, bất
quá vẫn là nho nhỏ một chút dối trá, ý tứ cự tuyệt một chút, “Bất quá, có thể hay
không rất phiền toái anh, kia thật sự rất ngượng ngùng.”
“Không quan hệ, cô tối nay đã làm phiền tôi rồi,” Nguyên Dịch đến bên kia
ngồi vào trong xe, “Cũng không kém là bao, đi thôi.”
“Anh liền không thể đem lời nói uyển chuyển một chút?” Nhan Khê ngồi
vào vị trí lái, nhỏ giọng nói thầm, “Tỷ như nói, chúng ta là hảo bằng hữu, giúp
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cô là chuyện đương nhiên. Lại tỷ như nói, vì mỹ nữ phục vụ, là vinh hạnh của
tôi.”
“Tưởng tượng nhiều cũng là bệnh, nhanh lái xe,” Nguyên Dịch cách một
tiếng cài lên dây an toàn, “Tôi còn muốn nhanh chóng về nhà ngủ đây.”
Nhan Khê:...
Không tức giận, không tức giận, người ta giúp nàng, làm nữ nhân, phải rộng
lượng!
“Nhan Nhan,” Tống Hải cười ha hả mở miệng, “Ba hát cho con nghe một
bài.” Không để ý phản đối của Nhan Khê, hắn liền há miệng xướng lên.
“Đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, triều khởi lại triều lạc, yêu hận liền ở
trong nháy mắt...”
Nhưng mà hắn còn không có hát được vài câu, liền bị Nhan Khê vô tình cự
tuyệt: “Ba, nếu con là ba, hiện tại liền bảo trì trầm mặc.”
Nàng quay đầu trừng Tống Hải, “Ba có biết hay không uống rượu để lại
bệnh, uống rượu thương thân?! Còn cùng người đánh đố, vạn nhất con không
đến đón ba, xem người để mặt mũi ở đâu.” Cô vì thể diện của ba, vẫn chịu đựng
không phát tác, hiện tại trên xe, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, “Yên (thuốc
lá) thương phế, rượu thương gan, muốn sống lâu trăm tuổi thì thuốc lá rượu
không dính, đều là người năm mươi tuổi đầu, thực cho rằng chính mình là tiểu
hài tử?!”
Tống Hải rụt rụt cổ, nói cũng không dám nói.
“Ba, người trước kia như thế nào sinh hoạt con không quản, nhưng hiện tại
có con ở đây, liền không cho người lại làm bừa,” Nhan Khê nghiêm mặt nói,
“Lần sau lại uống nhiều như vậy, con liền chuyển ra ngoài ở!”
Vừa nghe nữ nhi muốn chuyển ra ngoài, Tống Hải liền tỉnh rượu đến ba
phần, liên tục cam đoan chính mình về sau tuyệt đối không uống nhiều rượu
như vậy, không cùng người loạn đánh đố khiến nữ nhi lo lắng, thuốc lá cũng
chậm chậm cai, tuyệt đối không lấy sức khỏe của chính mình ra nói đùa.
Ngồi ở bên cạnh Nguyên Dịch nhìn Nhan Khê nói biến sắc mặt liền biến sắc
mặt, vừa rồi trước mặt ở người khác, quả thực có thể xưng được là thập nhị tứ
hiếu nữ nhi, hắn còn thấy có chút kỳ quái, cô như vậy không giống như là một
cái hảo tính tình a.
Hiện tại thấy cô nghiêm mặt phê bình Tống Hải, Nguyên Dịch có chút kinh
ngạc, lại có loại cảm giác được thả lỏng.
Cuối cùng vẫn là giống bình thường.
“Nhan Nhan, xin lỗi, lần này là ba ba sai, về sau tuyệt đối không làm loại sự
tình khiến con lo lắng.”
www.vuilen.com

184

Tác Giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

NHÌN NGƯỜI KHÔNG THỂ NHÌN BỀ NGOÀI

“Được rồi, con tha thứ cho ba,” Nhan Khê sắc mặt hòa hoãn một ít, “Ba
ngoan ngoãn ngồi yên, con còn muốn lái xe.”
“Được.” Tống Hải thanh âm mang theo điểm vui thích.
Xe chạy đến nửa đường, mơ mơ hồ hồ Tống Hải mới phát hiện chính mình
bên cạnh còn có một người, hắn híp mắt nhìn nửa ngày, mới nhận ra đây là nhân
viên tốt bụng vừa rồi, vì thế bắt đầu tán dương thái độ phục vụ của khách sạn.
Nguyên Dịch sẽ không cùng một người uống say so đo, Tống Hải nói cái gì,
hắn đều thuận miệng đáp lời.
Không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật, người này là ầm ĩ chút, nhưng tốt xấu
là ba ba của Nhan Khê, cấp mặt mũi cho bằng hữu, hắn nhịn.
Đến Tống gia, Nguyên Dịch cùng Nhan Khê đỡ Tống Hải vào phòng, Tống
Hải cằn nhằn: “Nhan Nhan, con gọi điện thoại bảo tài xế đưa tiểu hỏa tử này về
nhà, như vậy chậm trễ hắn chắc người trong nhà cũng lo lắng.”
Đứng ở cửa Nguyên Dịch hơi buông mắt, không nói gì.
“Được, con biết, ba ngủ đi.” Nhan Khê đỡ Tống Hải nằm xuống, đóng cửa
lại đấm vai nói, “Nguyên Tiểu Nhị, hôm nay ít nhiều có anh, nếu không tôi còn
thật lo lắng có thể hay không đem ba tôi đi về.”
“Đi, tôi đưa anh về.” Nhan Khê dẫn Nguyên Dịch xuống lầu, thuận tay cầm
lấy chìa khóa xe trên bàn. Tài xế của ba có lão bà sinh hài tử, một đêm như vậy,
cô thật sự không nghĩ sẽ bảo tài xế ném hài tử cùng vợ đang ở cữ đến lái xe.
“Không cần, tôi vừa rồi đã nhắn tin bảo tài xế đến đón.” Nguyên Dịch mắt
nhìn đồng hồ, hiện tại đã qua mười một giờ.
“Vậy anh ngồi chờ một lát, tôi đi hâm cho anh ly sữa bò,” Nhan Khê đi vào
phòng bếp từ trong tủ lạnh lấy ra sữa tươi, “Nguyên Tiểu Nhị, anh uống sữa có
thêm đường không?”
“Tùy ý.” Đang vụng trộm đánh giá phòng khách Nguyên Dịch lập tức thu
hồi tầm mắt, “Tôi không kén chọn.”
Tùy ý chính là ý muốn thêm đường, Nhan Khê biết.
Đổ ra hai ly sữa, Nhan Khê bưng khay để tới trên bàn trà, “Có chút nóng,
anh cẩn thận chút.”
“Cám ơn.” Nguyên Dịch ngửi mùi thơm của sữa, nhìn bộ dáng Nhan Khê cúi
đầu, cảm giác mặt mình có chút nóng.
Là hơi sữa hun sao?
Nhan Khê ở trong biệt thự, đối với rất nhiều người mà nói đều là một loại
hào phú, nhưng đối với Nguyên Dịch, căn phòng này trang hoàng có chút phô
trương, các loại phong cách hỗn đáp cùng một chỗ, lương tâm muốn cũng
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không thể khen ngợi được một câu cao nhã. Nhưng là trong phòng thu thập rất
sạch sẽ, còn mang theo sức sống.
Ly sữa bò còn chưa uống xong, tài xế đã đến, Nguyên Dịch đem nửa ly sữa
còn lại một hơi uống cạn, bình tĩnh lấy khăn tay xoa xoa miệng: “Cô đi ngủ sớm
một chút, ngủ ngon.”
Hắn đứng lên, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, “Cô cũng không cần cùng ra, chú ý
đóng chặt cửa, cửa sổ, kiểm tra phòng bếp, tôi đi ra nhớ rõ đem cửa khóa trái.”
“Tuân lệnh, lão đại.” Nhan Khê đứng dậy tưởng tiễn Nguyên Dịch, còn
không đi tới cửa liền bị Nguyên Dịch ngăn lại, “Được rồi, đừng đi ra, buổi tối
bên ngoài không an toàn.”
Nhan Khê đột nhiên có cảm giác, Nguyên Tiểu Nhị như này bận tâm, có
điểm khả ái.
“Kia, ngủ ngon.” Nàng hướng Nguyên Dịch phất phất tay.
Nguyên Dịch ân một tiếng, cũng không quay đầu lại đi ra cửa, thuận tiện còn
giúp Nhan Khê đóng cửa lại. Nhan Khê đi đến bên cửa sổ, nhìn Nguyên Tiểu
Nhị đi đến một chiếc Bentley màu đen, tài xế ân cần giúp hắn mở cửa xe.
“Nhị thiếu, mời lên xe.”
Nguyên Dịch quay đầu mắt nhìn về phía biệt thự, ở bên cửa sổ thấy được
một bóng dáng. Hắn khom lưng ngồi vào trong xe, hoặc có lẽ bởi vì vừa rồi kia
ly sữa bò rất ấm, hắn như vậy không ngủ, lại cũng không cảm thấy đau đầu.
Trở lại Nguyên gia, dì Lý còn chưa ngủ, Nguyên Dịch đem trên người áo
khoác đưa cho bà, “Anh cả đi công tác còn chưa về?”
“Đại thiếu hôm nay gọi điện đến đây, nói ngày mai mới trở về,” dì Lý có
chút lo lắng hỏi Nguyên Dịch, “Nhị thiếu hôm nay như thế nào trở về muộn như
vậy?”
“Xử lý chút việc nhỏ.” Nguyên Dịch xoa xoa huyệt Thái Dương, đem
caravat kéo xuống đến ném tới một bên sô pha.
“Tiên sinh cùng phu nhân đã ngủ,” dì Lý lại bổ sung, “Cậu muốn uống sữa
hay không, tôi đi pha?”
“Không cần, đã uống ở nhà bằng hữu.” Nguyên Dịch nhìn dì Lý, “Thời gian
không sớm, bà đi ngủ đi.”
“Được,” dì Lý gật gật đầu, lại nghĩ tới một việc, “Đúng rồi nhị thiếu, tiên
sinh nguyên có chuyện muốn bàn với cậu, nhưng cậu vẫn không trở về, nên mới
đi ngủ trước, còn nói nhắc cậu ngày mai buổi sáng đến tìm ngài.”
Bất quá nhị thiếu đi đến nhà bằng hữu nào? Thế nhưng dùng sữa bò chiêu
đãi khách.
“Ân, tôi đã biết.” Nguyên Dịch không mặn không nhạt đáp ứng một tiếng.
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Dì Lý gặp hắn như vậy, chung quy không có lại nói gì khác, nhẹ tay nhẹ
chân đem tây trang cùng caravat thu hồi, xoay người trở về phòng mình.

Chương 36

“N

guyên Tiểu Nhị, có phải cậu thích mình không?” Tường phủ đầy rêu,

cây Ngô Đồng dựa vào tường. Nhan Khê đứng ở dưới tán cây, ánh nắng mang
theo một màu vàng nhạt, cô phảng phất như được bao phủ bởi một tầng ánh
sáng.
Nguyên Dịch không cảm giác độ ấm của nắng, cậu co quắp nhìn Nhan Khê:
“Cậu suy nghĩ lung tung, mình như thế nào lại thích cậu?”
Nghe đến câu này, tươi cười trên Nhan Khê chậm rãi tản ra, cô kinh ngạc
nhìn hắn, bi thương, lại phẫn nộ, cô trong mắt cậu lộ ra vài phần chật vật.
Tí tách.
Nước mắt xẹt qua hai má trắng nõn, rơi xuống tầng lá khô trên mặt đất.
“Cậu, cậu đừng khóc a.” Nguyên Dịch cảm giác ngực mình đau tựa kim
đâm, vội vàng móc khăn tay, sờ soạng mãi trên người lại tìm không ra, dưới
tình thế cấp bách cậu đành phải vươn tay lau đi nước mắt của cô. Nước mắt ấm
áp thủy nhuận, Nguyên Dịch cảm giác chính mình có thể nghe thấy được mùi vị
khổ sở của nước mắt.
“Vậy cậu có thích mình không?” Nhìn cô gái trước mặt mắt mở to ngập
nước, trong mắt tràn đầy ủy khuất.
Nguyên Dịch há to miệng, muốn nói “không thích”, nhưng đầu ngón tay ướt
át cùng ấm áp khiến hắn không thể nào đem ba chữ này(1) thốt thành lời.
“Mình, mình, mình...”
“Mình chỉ...” Nguyên Dịch mở mắt ra, nhìn chằm chằm trần nhà ngây người
đầy đủ mấy phút, mới từ giấc mộng có chút hoang đường này phục hồi tinh
thần. Hắn chậm rãi từ trên giường đứng dậy, tùy ý mặc quần áo, đi vào phòng
tắm.
Rửa mặt xong, Nguyên Dịch xoa xoa huyệt thái dương ẩn ẩn đau, mở cửa ra
ngoài.
Nguyên Á Sâm mắt nhìn con trai từ trên lầu đi xuống, ngữ khí thập phần
bình tĩnh: “Trễ như vậy giữa trưa mới rời giường, con bình thường đều dùng
loại thái độ lười nhác này quản lý công ty?”
“Ba, con ở Trường Phong chỉ là cái chức vụ nhàn tản, con có mặt hay không
có gì khác biệt đâu?” Nguyên Dịch sắc mặt có chút tái nhợt, hắn đi đến ghế bàn
ăn ngồi xuống, cầm lấy đũa ăn bữa sáng dì Lý bưng lên.
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“Chính con không phải đang đầu tư kinh doanh mấy công ty?” Nguyên Á
Sâm tính không hỏi đến việc kinh doanh của con trai, nhưng thấy hắn hiện tại
thái độ nhàn nhã thong dong, liền nhịn không được nói nhiều vài câu, “Nếu
công ty kinh doanh không được, con liền về tổng công ty hảo hảo đợi đi.”
“Tạm thời còn không cần,” Nguyên Dịch cũng không ngẩng đầu lên đáp,
“Kinh doanh của con hiện giờ hiệu quả rất tốt.”
Nguyên Á Sâm cho rằng Nguyên Dịch sĩ diện thích làm khổ thân, liền đánh
chủ ý muốn cho hắn nhận vài bài học thất bại mới biết được lập nghiệp không
dễ, “Dùng xong bữa sáng đến thư phòng, ta có chuyện muốn nói với con.”
“Hảo.” Nguyên Dịch múc một thìa cháo, cháo ngao nấu rất vừa miệng, hắn
muốn ăn nhiều thêm một bát.
Nửa giờ sau, cha con hai người ngồi đối diện ở thư phòng, không khí có chút
lãnh đạm.
“Mẹ con luyến tiếc con chuyển ra ngoài,” Nguyên Á Sâm nhìn đứa con trai
trước mắt, chân mày hơi nhíu lại, “Con nghĩ như thế nào?”
“Ba, con năm nay đã hai mươi bảy,” Nguyên Dịch bình tĩnh trả lời, “Đã sớm
nên chuyển ra ngoài sống.”
Nguyên Á Sâm phát hiện ra thế nhưng chính mình cũng nhìn không ra hỉ nộ
của con trai, phảng phất hắn chỉ là đang trần thuật một sự việc, không có hàm
nghĩa khác. Trong trí nhớ của Nguyên Á Sâm, cái tiểu tử này cùng hắn tranh
luận, tìm cho hắn phiền toái bất tri bất giác đã lớn lên, ngược lại hắn làm phụ
thân, lại có chút giật mình nhớ lại chuyện trước kia.
“Ta không có ý can thiệp vào sinh hoạt của con,” Nguyên Á Sâm trầm ngâm
một lát, “Nhưng con thân là nhi tử, làm việc hẳn là nên suy xét cảm thụ của mẹ
con.”
Nguyên Dịch nhìn hắn không nói lời nào.
Nguyên Á Sâm mạc danh kì diệu có chút không nghĩ cùng con mình đối
mắt: “Lão Nhị, mẹ con năm đó mang thai con ăn không ít khổ, lại bởi vì con
khó sinh xuất huyết nhiều, thiếu chút nữa không giữ được tính mạng, con đừng
làm gì khiến ta thất vọng.”
“Ba,” Nguyên Dịch bỗng nhiên cười, “Này không phải ba mới là người kì
quái sao? Nếu ba năm đó không để mẹ mang thai con, không để bà ấy sinh hạ
con, bà ấy như thế nào sẽ bị loại giày vò như vậy?”
“Lão Nhị, con hiện tại càng nói càng kỳ cục,” Nguyên Á Sâm giận tái mặt,
“Ra ngoài!”
Nguyên Dịch trên mặt không thấy nửa điểm tức giận: “Ba, nóng nảy dễ nổi
giận đối thân thể không tốt.”
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Chờ khi Nguyên Á Sâm lại quay đầu nhìn Nguyên Dịch, hắn đã đứng dậy
hướng thư phòng đi ra, đầu cũng không quay lại.
“Thằng bất hiếu!” Nguyên Á Sâm nhịn nửa ngày, thấp giọng mắng một câu.
Nghe được ngoài cửa truyền đến âm thanh giày cao gót, biết là vợ mình Từ Nhã
đã trở lại, hắn hít sâu một hơi, cố gắng khiến sắc mặt mình hòa hoãn đi một
chút, rồi mới đứng dậy đi ra ngoài.
“Á Sâm, tôi xem Tiểu Dịch sắc mặt không tốt lắm, có phải hay không bị
bệnh?” Từ Nhã gặp chồng từ thư phòng đi ra, có chút lo lắng hỏi, “Có phải hay
không nên gọi bác sĩ gia đình đến nhìn qua con một chút.”
Nguyên Á Sâm thân thủ đỡ lấy bà, “Không có việc gì, không cần lo lắng, bà
đi dạo phố lâu như vậy, có mệt hay không?”
Từ Nhã nhíu nhíu mày, vẫn là lấy di động hẹn gặp bác sĩ gia đình rồi mới
cùng Nguyên Á Sâm trở về phòng.
Trong văn phòng đài truyền hình Đế Đô, Nhan Khê nhìn nhân viên giao hoa
trong tay cầm đóa hoa loa kèn, ở trên giấy tùy ý kí một cái tên: “Hoa tôi không
cần, tùy ý anh xử lí đi.”
Nhân viên giao hoa sửng sốt, hắn rất ít gặp được loại tình huống này, trong
lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì, “Xin lỗi, cửa hàng chúng tôi không
có qui định như vậy.”
“Được, vậy tôi không nên như vậy làm khó dễ anh,” Nhan Khê đón lấy bó
hoa, khen ngợi, “Hoa của cửa hàng các anh rất đẹp, tôi không có ý kiến gì với
hoa của các anh cả.”
Nói xong vế sau, cô liền đem hoa ném vào trong thùng rác, thuận tiện còn di
di hai chân.
Vứt xong, Nhan Khê quay đầu tươi cười đầy mặt nhìn nhân viên giao hoa:
“Cám ơn anh, vất vả.”
Tặng hoa viên: “Không, không vất vả.”
Loại hoa này giá trị xa xỉ, là đặc biệt được vận chuyển bằng máy bay, không
nghĩ tới quay đầu liền bị người ném vào thùng rác. Trong nháy mắt, hắn bỗng
nhiên có loại cảm xúc muốn phản bác mấy ý kiến trên mạng, ai nói nam nhân có
tiền liền có thể theo đuổi tới nữ nhân, cô gái này đến tột cùng là có bao nhiêu
kiêu ngạo?
Chờ nhân viên giao hoa rời đi, nhân viên trong đài thập phần bát quái: “Lạt
thủ tồi hoa, Tiểu Nhan, ngươi rất có phong phạm giang hồ nữ ma đầu a.”
“Không thấy trên phim truyền hình kia mấy giang hồ nữ ma đầu toàn thích
nào là danh môn chính phái chưởng môn, nào là Võ Lâm minh chủ?” Nhan Khê
khoanh hai tay trước ngực, ngữ khí có chút đạm, “Nữ ma đầu cùng Ma Giáo
giáo chủ cùng một chỗ, tất nhiên là sẽ không hạnh phúc.”
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Đa số mọi người đều biết Nhan Khê không thích người đang theo đuổi cô,
cũng không đem câu nói này của cô để ở trong lòng, hi hi ha ha sau liền đem
chuyện này để ở một bên.
Nhan Khê trở lại văn phòng, nhìn đến đống công việc, trên di động có hiện
một tin nhắn của Tống Triều.
Tống Triều: Có thích hoa hôm nay không?
Cô nhìn chằm chằm tin nhắn hai phút, quyết định gọi choTống Triều.
Di động vang lên, Tống Triều chờ đủ nửa phút mới ấn nút trò chuyện, trước
cười nói: “Nhan tiểu thư.”
“Tống tiên sinh,” nghe được âm thanh khêu gợi của Tống Triều, Nhan Khê
sở vi bất động, trong nghề của cô, nam nhân có giọng dễ nghe rất nhiều, thanh
âm Tống Triều đối với cô không có nhiều ảnh hưởng, “Tôi cũng không thích
hoa, Tống tiên sinh không bằng đem số tiền này tiết kiệm, quyên góp công trình
từ thiện thì tốt hơn.”
“Công trình từ thiện tôi sẽ quyên, tặng hoa Nhan tiểu thư, cũng là mong
muốn của tôi,” Tống Triều lấy kính mắt trên mũi xuống, trong đôi mắt hẹp dài
không có một chút cảm xúc, “Cách xa nhiều năm như vậy, Nhan tiểu thư vẫn là
không muốn tiếp nhận theo đuổi của tôi?”
Nhan Khê cười nói: “Tống tiên sinh đang nói đùa sao?”
“Không, tôi chưa bao giờ nói đùa,” Tống Triều ngón trỏ nhẹ nhàng điểm lên
mặt bàn, “Tôi không chỉ muốn theo đuổi Nhan tiểu thư, còn muốn cùng bác trai
có thể ở buôn bán hợp tác, cũng không biết Nhan tiểu thư có nguyện ý cho tôi
chút mặt mũi này hay không?”
Lấy sự nghiệp ba cô ra uy hiếp? Này Tống Triều cho rằng chính mình đang
diễn phim bá đạo tổng tài, cho rằng lá gan của cô rất nhỏ?
“Tống tiên sinh, sinh ý làm ăn mời ngài cùng ba tôi thương lượng, tôi không
làm chủ được,” Nhan Khê khẽ cười một tiếng, “Về phần Tống tiên sinh có ý
muốn theo đuổi tôi, thật sự xin lỗi, tôi không thể đáp ứng.”
“Nga?” Tống Triều cũng không động tức giận, ngược lại khẽ cười ra tiếng,
“Tục ngữ nói, lâu ngày thấy rõ chân tâm, tôi tin tưởng Nhan tiểu thư một ngày
nào đó sẽ bị tình cảm của tôi làm cảm động.”
“Ngượng ngùng, tôi với người cùng họ có quan niệm quá nặng,” Nhan Khê
sờ sờ chậu cây cảnh trên bàn, “Thế gia hào môn không thích hợp, thỉnh Tống
tiên sinh có chừng có mực.”
“Nhan tiểu thư...”
Tống Triều nghe di động truyền đến âm thanh cúp máy, bỗng nhiên bật cười.
Năm đó nữ nhân này có thể khiến hắn giống như thằng ngốc đến vài giờ, quả
nhiên vẫn là có mấy phần đặc biệt.
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Quan niệm dòng dõi quá nặng?
Buông điện thoại xuống, hắn lại không tính toán cưới nàng vào cửa, dòng
dõi cái này, tất nhiên không trọng yếu.
“Nhan lão sư,” Nhân viên công tác ở ngoài văn phòng gõ cửa, “Cô nên
chuẩn bị hóa trang.”
“Hảo, cám ơn, tôi lập tức lại đây.” Nhan Khê đứng dậy đi vào phòng hóa
trang, vừa mới vào cửa liền nghe hai thợ trang điểm đang nói chuyện về Lý Giai
Ngữ, thấy nàng tiến vào, cũng không có dừng cuộc trò chuyện, ngược lại hỏi
nàng hay không biết Tống Từ.
“Tống Từ thì tôi không biết, nhưng là thơ Đường Tống Từ tôi có đọc qua.”
Nhan Khê ngồi tựa vào ghế, không có gia nhập đội ngũ bát quái này.
“Cái gì mà thơ Đường Tống Từ, Nhan lão sư, chúng ta nói là bạn trai sinh
thời của Lý Giai Ngữ,” Thợ hóa trang cầm cọ ở trên mặt Nhan Khê quét tới quét
lui, Nhan Khê có chút lo lắng cô nàng rất say mê với bát quái, lỡ đem mặt nàng
vẽ thành cái mặt hề thì sao.
“Hôm nay có người đào ra chuyện cũ, nguyên lai Lý Giai Ngữ lúc còn sống
vẫn cùng hào môn Tống gia công tử kết giao, chỉ là không có công khai mà thôi.
Hai ngày trước có phóng viên chụp được Tống Từ cùng một cô diễn viên đang
nổi ở sân bay thân mật nắm tay, cho nên hiện tại mọi người đều hoài nghi, Lý
Giai Ngữ là vì bị bạn trai phản bội, mới nhịn không được nhảy lầu tự sát.” Nói
đến đây, liền nhịn không được lắc đầu thở dài, “Thế mới biết hào môn công tử
chả đáng tin, chỉ tiếc Lý Giai Ngữ bộ dạng xinh đẹp lại có tài, lại trao nhầm một
mảnh tình thâm.”
Khó trách Lý Giai Ngữ so với Thẩm Tinh Nhan nhỏ hơn bảy tám tuổi, so tư
lịch, so kinh nghiệm, so bản lĩnh đều kém Thẩm Tinh Nhan, nhưng là lại có thể
cùng Thẩm Tinh Nhan cạnh tranh, thậm chí còn có thể cùng giới thời trang có
quan hệ, nguyên lai là người ta có người nâng đỡ.
Người chết vì lợi, những lời này mọi người nghẹn ở trong lòng không có nói
ra, nhưng không có nghĩa là trong lòng không rõ.
Nhan Khê cảm giác có chút vi diệu, Lý Giai Ngữ thật sự bị bạn trai hào môn
cho đeo nón xanh, lấy tài năng và địa vị của cô ấy hiện tại, cũng không có khả
năng bởi vì một người đàn ông mà tự sát.
Bất quá cô cùng Lý Giai Ngữ không có tiếp xúc qua, tất cả hết thảy đều chỉ
là suy đoán.
Nhan Khê một bên nghe bát quái, một bên lấy ra di động tùy ý lướt weibo,
bên trên quả nhiên tràn ngập các loại lời đồn, thậm chí còn có người lấy ra ảnh
chụp vài người thừa kế của Tống gia.
Nhìn bát quái mới biết được, nguyên lai Tống Triều cũng không phải người
thừa kế duy nhất của Tống gia. Trừ hắn ra, Tống gia còn có ba người thừa kế
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khác là Tống Từ, Tống Thi, Tống Phú. Nhan Khê thật có lý do hoài nghi, con
cháu sau này của họ không biết có phải tên là Lịch Sử Vĩ Đại không, mà Tống
Triều chắc hẳn là vãn bối được yêu thương nhất, không đặt cái gì mà thi từ ca
phú, đều không có Tống Triều tới dễ khiến người khác chú ý.
Bốn người này đều là anh em họ, Tống Từ lão đại, Tống Thi lão Nhị, Tống
Phú lão Tam, Tống Triều nhỏ nhất, nhưng không thể không thừa nhận, từ mấy
bức ảnh tư liệu người thừa kế Tống gia, Tống Triều là người có tướng mạo tốt
nhất, bằng cấp xuất sắc, thoạt nhìn qua thật giống quí công tử hoàn mĩ.
Cùng Tống Triều so sánh, khác ba người còn lại đời tư đều có chuyện xấu
không hay ho gì.
Bây giờ trên weibo, đã có vô số cư dân trên mạng giọng điệu trêu chọc gọi
Tống Triều là lão công, phảng phất như hắn là hào môn công tử trong sạch, là
Kim Cương vương lão ngũ.
Ba người không ra gì, đối lập một người tác phong chính trực, giống như
trong ngành giải trí dùng thủ pháp đối lập, bốn người cùng là thổ hào mang hào
quang của người thừa kế, nhưng Tống Triều lại hơn ở khuôn mặt tuấn lãng, cư
dân mạng tất nhiên là con mắt sáng như tuyết rồi.
Có thể thấy được tiền tài đi cùng với mĩ mạo mới chính là đệ nhất cường đại.
Giọng điệu thật giả lẫn lộn bát quái, Nhan Khê nhàm chán tắt máy, gửi cho
Nguyên Dịch một biểu tượng.
“Làm sao?” Đang ngồi trước bàn ăn, Nguyên Bác phát hiện Nguyên Dịch
đang dùng di động.
“Không có cái gì,” Nguyên Dịch cầm điện thoại đứng lên nói: “Con sẽ dùng
bữa sau, bây giờ còn chưa đói, mọi người từ từ ăn.”
Nhan Khê: (lão đại)
Vừa thấy biểu tình này chân chó, Nguyên Dịch liền biết Nhan chân chó
khẳng định có chuyện cầu hắn. Hắn nghĩ nghĩ, đem Nhan Khê đổi thành nhan
chân chó.
Hắn ở kho biểu tượng tìm tới tìm lui, cuối cùng gửi một cái biểu tình đế
vương truy vấn.
Nguyên Tiểu Nhị: (Có chuyện khải tấu, vô sự bãi triều)
Nhan chân chó: Cầu hỏi, muốn cự tuyệt hào môn quý công tử theo đuổi, liệu
có kết cục đáng buồn nào hay không?
Nguyên Dịch ngừng tay, ai lại không có mắt như vậy, theo đuổi cô?
Hắn vừa định hỏi là ai, Nhan Khê lại nhắn tin lại.
Nhan chân chó: Tôi đi ghi hình “Điểm tin 12h” lát nói chuyện sau.
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Đi đến ghế sô pha ngoài phòng khách ngồi xuống, Nguyên Dịch mở TV,
phát hiện quảng cáo từ mấy đài Đế Đô quảng cáo nhìn qua rất bình thường
nhưng trong đó đều là thương phẩm xuất từ Tống gia.
Nguyên Dịch trong lòng nhất thời trống không, nhất thời lại cảm giác bị đè
nén. Hắn lăn qua lộn lại đem tin nhắn của Nhan Khê đọc kĩ, cuối cùng nghiêm
mặt trở nhắn về một tin: “Ai muốn theo đuổi cô?”
Bên kia không có phản hồi.
Một lúc sau, âm thanh mở màn quen thuộc của “Điểm tin 12h” vang lên, rất
nhanh thấy Nhan Khê xuất hiện ở trên TV.
Nguyên Dịch vẫn cảm giác “Điểm tin 12h” nội dung không có cái gì đáng
xem, nhất là hôm nay lại phá lệ chọc mình phiền chán.
Lãnh đạo đi tham dự nghi thức xây dựng có gì đáng đưa tin, không còn tin
khác để nói sao? Còn có chó đi siêu thị mua bữa sáng, vẹt có thể đọc thơ, đây là
cái thể loại tin tức loạn thất bát tao gì?
Lãnh đạo đi tham dự nghi thức xây dựng có gì đáng đưa tin, không còn tin
khác để nói sao? Còn có chó đi siêu thị mua bữa sáng, vẹt có thể đọc thơ, đây là
cái thể loại tin tức loạn thất bát tao gì?
“Nguyên Tiểu Nhị, trên sô pha có gì hay hả?” Nguyên Bác ăn xong cơm lại
nhìn, gặp Nguyên Dịch ở trên sô pha cọ đến cọ đi, “Ngồi không được liền đi lên
phòng nghỉ ngơi đi.” Nói rồi vươn tay lấy điều khiển từ xa.
“Đừng động,” Nguyên Dịch đè lại điều khiển từ xa, “Tin tức rất có ý tứ.”
Nguyên Bác quay đầu nhìn trên TV, người chủ trì đang tại giảng giải trên
quảng trường toàn các cô các dì, sắp tới tham gia biểu diễn một tiết mục của đài
truyền hình. Trong màn ảnh, nhóm các dì mặc ý phục biểu diễn màu tím màu
đỏ, tay cầm quạt lớn, lắc lắc xoay xoay, trên mặt tươi cười phúc hậu.
Này tin tức rất có ý tứ?
Nguyên Bác cảm giác chính mình cùng đệ đệ khoảng cách thế hệ sâu không
lường được, đại khái có thể so với khe biển Marianas.
Ghi chú:
1. “Không thích” trong tiếng Trung gồm ba chữ 不喜欢- Bu xihuan.
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