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Chương 26

V

ụ Mang Mang dùng chiêu “BF” mà vẫn không thể biết được hai người

nhắn tin riêng cho cô là ai, lúc sau lại quên bẵng quăng chuyện này trên chín
tầng mây.
Cho đến hai tuần sau gặp Lộ Thanh Thanh ở sàn diễn thời trang.
“Mang Mang”, Lộ Thanh Thanh hưng phấn vẫy vẫy tay với cô, “Sao cậu tới
đây, trước kia bảo cậu đi xem thời trang mà cậu không chịu.”
Nhưng lần này Lộ Lâm đích thân gọi điện, lại là buổi biểu diễn thời trang
của chính Lộ Lâm nên Vụ Mang Mang không thể từ chối, cô không to gan đến
vậy.
Có những lúc người ta mời bạn, dù bạn có muốn hay không thì vẫn phải
đồng ý, ai bảo bạn là động vật quần cư làm gì?
Lộ Lâm có một chuỗi nhãn hàng trong tay, chính cô ta cũng là nhà thiết kế,
những món đồ có logo hai chữ L đều là nhãn hiệu cao cấp dưới trướng, giá cả
không hề rẻ, là nhãn hiệu mà bà Liễu vô cùng yêu thích.
Buổi biểu diễn chưa bắt đầu, Lộ Lâm chỉ đến chào khi Vụ Mang Mang bước
vào, bảo cô kết thúc thì đừng vội đi, buổi tối ở khách sạn còn có tiệc chúc
mừng.
Tiếp đó là rất nhiều ngôi sao nổi tiếng đến, ánh đèn flash của phóng viên
chớp nháy liên tục, ánh sáng trắng khiến Vụ Mang Mang theo trực giác lùi lại
vào một góc.
Cô có một ảo giác, cứ cảm thấy ống kính máy ảnh trong tay phóng viên
giống như kính chiếu yêu khiến bạn chẳng thể trốn thoát được nó có thể lật tung
nơi tối tăm nhất trong cuộc đời bạn.
Vụ Mang Mang không muốn lộ nguyên hình.
“Hẹn cậu lâu lắm rồi mà cậu không đi, có bạn trai mới rồi hả?” Lộ Thanh
Thanh tò mò, “Mau khai thật đi, đây là ai?”
Lộ Thanh Thanh lấy tấm hình trên Weibo “tự sướng muốn chết” của Vụ
Mang Mang ra.
“Cậu không nhìn ra là ai à?” Vụ Mang Mang hỏi lại.
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Có lẽ là hai tin nhắn kia ảnh hưởng đến cô, tới nỗi Vụ Mang Mang cảm thấy
người quen của Lộ Tùy đều biết người đó là anh.
Nhận ra xe dễ hơn nhiều so với nhận ra người.
“Sao tớ nhận ra được? Ngay cả đầu tóc cũng lộ ra có một chút”, Lộ Thanh
Thanh chụm ngón cái và ngón trỏ để ước lượng, chỉ khoảng một centimet.
Vụ Mang Mang hờ hững đáp lại, “Bác trai tớ đấy.”
“Bác cậu bao nhiêu tuổi, cũng ngầu quá nhỉ”, Lộ Thanh Thanh nói.
Vụ Mang Mang không kìm được cười rộ lên, thầm nghĩ nếu cô có bác trai là
Lộ Tùy thật thì cả đời này có thể tung hoành ngang dọc rồi.
Lúc sắp diễn, Vụ Mang Mang mới cùng Lộ Thanh Thanh đứng lên ra khỏi
góc đó, tìm kiếm chỗ ngồi.
Buổi diễn này được tổ chức tại thư viện lớn nhất thành phố, rất có phong
cách phục cổ, ghế cũng là kiểu ghế cũ của thư viện, bên trên có dán tên từng
người.
Vụ Mang Mang tìm hơn nữa vòng mới bất ngờ nhận ra tên cô ở hàng đầu
tiên. Làm sao có thể thế được?
Cho dù Vụ Mang Mang rất ít xem thời trang nhưng quy tắc ngầm cơ bản cô
vẫn biết.
Thông thường người ngồi ở dãy đầu tiên trong buổi biểu diễn thời trang của
nhãn hiệu lớn sẽ là người của tạp chí thời trang nổi tiếng hoặc người bên kinh
doanh, cũng có thể là các ngôi sao nổi tiếng hoặc nhân vật cỡ lớn trong xã hội.
Mà sàn diễn lần này của Lộ Lâm không lớn, tổng cộng chỉ có thể dung nạp
hơn hai trăm người, nhưng với sức cuốn hút của “Song L” mà nói thì rất nhiều
phóng viên nước ngoài và khách hàng VIP đều đáp máy bay tới xem, người xin
đăng ký chắc không ít hơn một ngàn người.
Trong tình hình sư tăng nhiều mà cháo ít thế này, Vụ Mang Mang được Lộ
Lâm mời đến đã rất vinh hạnh rồi.
Nhưng người qua đường hoàn toàn không quen biết ai trong giới phóng viên
như Vụ Mang Mang mà ngồi ở dãy đầu, chắc chắn sẽ khiến người ta rơi cả mắt
kính.
Vụ Mang Mang rất biết thân biết phận nên không dám ngồi.
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Đến khi nhận được tin nhắn Wechat của Lộ Lâm đang vô cùng bận rộn,
“Ngồi đi, đó là chỗ của em.”
Lúc này Vụ Mang Mang mới thấp thỏm ngồi xuống, may mắn là tối nay cô
mặc lễ phục, đồng thời còn là kiểu dáng của năm nay, cảm ơn tiền tiêu vặt hào
phóng của bà Liễu.
Vụ Mang Mang ngồi đó, nhìn ánh đèn trên sàn diễn, có cảm giác kiểu “buổi
diễn này dành tặng cho người tôi yêu sâu đậm nhất”.
Bị tổng giám đốc bá đạo là phụ nữ theo đuổi, thật sự là cảm xúc phức tạp lẫn
lộn.
Vẫn là phụ nữ hiểu phụ nữ nhất, khi lãng mạn đúng là không phải người
thường.
Lúc này Vụ Mang Mang đã có phần không kiên định về xu hướng tình dục
của mình rồi.
Rất nhanh, chỗ ngồi cạnh Vụ Mang Mang cũng có người, là ngôi sao nữ
Đổng Khả Khả đang rất “hot” trong nước.
Hai năm nay, Đổng Khả Khả cực kỳ nổi tiếng, năm ngoái do đóng trong một
bộ phim cổ trang lịch sử mà chiếm lĩnh khắp màn ảnh, sau đó lại diễn bộ phim
Tết của đạo diễn lớn, tạo nên kỷ lục mới về doanh thu phòng vé của giới phim
ảnh trong nước.
Năm nay hai bộ phim đạt doanh thu nhiều nhất cũng do cô ta đóng vai nữ
chính, đúng là quá đỏ.
“Vụ tiểu thư”, Đổng Khả Khả lại lên tiếng chào Vụ Mang Mang trước.
Vụ Mang Mang được sủng mà lo kinh ngạc tới mức không biết phải trả lời
thế nào, ngôi sao siêu cấp không cần trợ lý nhắc nhở mà lại nhớ họ của cô?
“Đổng tiểu thư”, Vụ Mang Mang lễ phép gật đầu.
Đổng Khả Khả quan sát Vụ Mang Mang một lượt, khóe môi nhếch một nụ
cười lạnh lẽo lạ lùng, kiêu ngạo không nói gì nữa.
Vụ Mang Mang cũng không dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt đại minh
tinh, tuy Đổng Khả Khả không xuất thân từ con nhà nòi, diễn xuất cũng có phần
hơi kịch quá nhưng dù sao cũng là ngôi sao lớn mà.
Người có danh, mà cây có bóng.
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Xuất phát từ trực giác phụ nữ mà Vụ Mang Mang cảm thấy thái độ của Đổng
Khả Khả có phần đáng nghi. Chủ động chào hỏi người mình không quen biết,
tiếp đó lại tỏ vẻ khinh thường kiểu “hóa ra chẳng qua là thế thôi”, nếu không
phải uống nhầm thuốc thì ắt là có nguyên nhân gì đó.
Buổi biểu diễn mười lăm phút nhanh chóng kết thúc, bộ lễ phục quan trọng
nhất khiến mọi người vô cùng sửng sốt, mùa này Song L đi theo phong cách
phái học viện phục cổ, khác biệt hẳn với trước đây.
Buổi diễn mới kết thúc thì những bình luận khen ngợi đã ào đến như cơn lũ,
đầu tiên là những tài khoản Weibo nổi tiếng, họ đều có những chỗ ngồi tốt để
xem.
Vụ Mang Mang cũng có món đồ cô ưa thích, có điều tiền tiêu vặt của cô tuy
nhiều hơn người bình thường không nếu chọn món đồ cao cấp như Song L thì
vẫn phải tiết kiệm đến mấy tháng.
Vụ Mang Mang và Lộ Thanh Thanh sánh vai nhau ra khỏi thư viện, lúc
xuống thang, Lộ Thanh Thanh hói: “Đi đâu? Tớ đưa cậu đi.”
Hẳn nhiên cô cháu gái họ xa Lộ Thanh Thanh không hề được bà chị Lộ Lâm
để tâm đến.
“Tự nhiên muốn ăn tôm hùm quá”, Vụ Mang Mang nói.
Sau đó Vụ Mang Mang không thể ăn tôm hùm được vì điện thoại của Lộ
Lâm đã gọi đến rất kịp thời.
“Mang Mang, nhất định phải dự tiệc nhé. Chị đã sắp xếp tài xế đợi em ở cửa
thư viện rồi.” Lộ Lâm cúp máy trước khi Vụ Mang Mang cất tiếng từ chối.
“Ai gọi thế?” Lộ Thanh Thanh hỏi.
Vụ Mang Mang cúp máy, gạt lọn tóc ra sau tai “Lộ tiểu thư, bảo tớ đi đến
tiệc chúc mừng.”
Lộ Thanh Thanh không quá ngạc nhiên, thực ra cô nàng đã nhạy cảm nhận
ra một số chuyện rồi.
“Thế cậu định làm sao?” Lộ Thanh Thanh có phần lo âu.
“Tớ muốn tìm cơ hội nói rõ với chị ấy. Tớ vẫn thích đàn ông mà.” Lúc Vụ
Mang Mang nói câu này bất giác nghĩ đến Lộ Tùy, chí ít cô cũng không muốn
sờ mông Lộ Lâm tí nào.
Có thể thấy xu hướng tình dục của cô vẫn rất bình thường, nhưng sự lãng
mạn do tài phú tạo nên thực sự khiến người ta phải hoa mắt.
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Lộ Thanh Thanh im lặng một lúc, nụ cười có vẻ miễn cưỡng. Hẳn nhiên cô
nàng cũng nhận ra Vụ Mang Mang đang từ chối cô một cách khéo léo, cô nàng
vốn nghĩ mình che giấu rất tốt, tiếp cận cũng không nhanh không chậm.


 

T

hế nhưng Vụ Mang Mang đã xem thường Lộ Lâm.

“Chị Lộ Lâm”, Vụ Mang Mang đã quyết định thì sẽ không do dự nữa, rất
quả quyết tranh thủ lúc Lộ Lâm rảnh rỗi trong bữa tiệc, lên tiếng gọi ngay.
“Mang Mang à”, Lộ Lâm quay lại nhìn Vụ Mang Mang.
Trong lòng mọi người đều rất rõ ràng, lúc này cũng không cần giả ngây nữa.
“Chị Lộ Lâm, em...” Vụ Mang Mang chưa nói hết đã bị Lộ Lâm cắt ngang.
Lộ Lâm lắc lắc ly champagne màu vàng nhạt trong tay, không nhìn Vụ Mang
Mang, gương mặt không có niềm vui nào mà ngược lại có vẻ thẫn thờ, “Chị biết
em muốn nói gì, chị đã làm em bồi rối đúng không?”
Lộ Lâm cười với Vụ Mang Mang, “Đừng vội từ chối chị. Trên đời này đàn
ông chẳng phải thứ tốt đẹp gì, không ai biết quãng thời gian cuối cùng của cuộc
đời ai sẽ là người bên cạnh mình cả.”
“Giống như, năm năm trước chị cũng không biết rằng hóa ra mình thích phụ
nữ.” Lộ Lâm cười khổ, ngửa đầu lên uống hơn nửa ly.
Con chim non như Vụ Mang Mang khi đối mặt với Lộ Lâm đã á khẩu không
trả lời được.
Lộ Lâm vỗ vai Vụ Mang Mang, “Đừng để tâm, chị thích em, không thể làm
người yêu thì lẽ nào không thể làm bạn? Chẳng lẽ ngay cả bạn bè với chị cũng
không chịu?”
Vụ Mang Mang còn nói gì được? Một mình Lộ Lâm đã nói hết rồi.
Phụ nữ theo đuổi phụ nữ đúng là thuận tiện, công không được thì lùi về
phòng thủ, lấy danh nghĩa bạn bè thì làm gì mà không được?
Nếu phụ nữ bẩm sinh đã đồng cảm với phụ nữ, thế thì phụ nữ cũng sẽ bẩm
sinh thù địch với một số người phụ nữ khác.
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Họ luôn có trực giác rất nhạy về tình địch của mình.
Thế nên khi Vụ Mang Mang nghe Đổng Khả Khả dịu dàng gọi cô là “Vụ
tiểu thư”, cô cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Quay đầu lại, quả nhiên, ngay cả lòng bàn tay cũng rịn mồ hôi.
Người mà Đổng Khả Khả đang khoác tay kia chẳng phải là Lộ tiên sinh,
“bác trai” của Vụ Mang Mang hay sao?
Vụ Mang Mang cảm thấy lúng túng.
Khi bữa tiệc đã bắt đầu nửa tiếng Lộ Tùy mới ung dung đến.
Vụ Mang Mang không dám nhìn anh, cảm thấy hơi xấu hổ.
Tối đó cô nóng đầu nên mới muốn làm rõ thân phận hai tài khoản clone kia,
tạo ra chuyện “BF”, sau mới thấy không thỏa đáng chút nào.
Một là cứ như thể cô yêu thầm Lộ Tùy vậy, hai là hành vi này quá kém cỏi,
đối phương không thích cô mà lại mạo danh là GF1 của người ta, nếu đổi lại Vụ
Mang Mang là người ngoài cuộc thì e rằng chính cô cũng sẽ khinh bỉ mà nhổ
nước bọt vào mình mất thôi.
“Hai vị có phải đang cãi nhau?” Đổng Khả Khả nhìn Vụ Mang Mang rồi lại
nhìn Lộ Tùy, mím môi cười, đang định nói tiếp thì Vụ Mang Mang đã vội cắt
ngang.
“Bác Lộ, Đổng tiểu thư.” Vụ Mang Mang ngoan ngoãn làm bổn phận của
vãn bối.
Đổng Khả Khả chớp chớp mắt, hẳn nhiên chưa phản ứng kịp là chuyện gì.
Gương mặt Lộ Tùy thì bình thản, như đang đợi Vụ Mang Mang nói tiếp.
Lần này Vụ Mang Mang cũng là chó cuồng lên nhảy tường, vị Đổng tiểu thư
này xem ra chính là tài khoản tên “Một Đời Trôi Chảy” rồi.
Cũng thực sự làm khó đại minh tinh quá, ngay cả Weibo của cô cũng theo
dõi, xem ra mọi phụ nữ liên quan đến Lộ Tùy đều không tránh khỏi tài khoản đó
của cô ta.
Vụ Mang Mang mới sực nhớ trong số người mà Một Đời Trôi Chảy theo
dõi, hình như đúng là phụ nữ chiếm đa số, lúc đó cô thực sự không để ý.
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Vụ Mang Mang rất nhạy cảm, thoáng nhìn đã biết Đổng Khả Khả sắp diễn,
vai Lương Phi nương nương của cô ta trước khi trừng phạt tình địch, biểu hiện
chính là ánh mắt lúc này đây.
Vụ Mang Mang có đánh chết cũng không đám nhận “BF” là viết tắt của chữ
tiếng Anh trước mặt Lộ Tùy, mất mặt lắm.
Phụ nữ mà, trước mặt người đàn ông xuất sắc thì cho dù không thích cũng
tuyệt đối không thể tự diệt danh tiếng của bản thân.
“Lộ tiên sinh luôn là người tôi sùng bái nhất, bố tôi cũng vô cùng ngưỡng
mộ Lộ tiên sinh thường xuyên nói chỉ có người thực sự bản lĩnh mới có thể
khiến người khác thật lòng kính phục, trong mắt ông, cho dù là năng lực hay là
kinh nghiệm Lộ tiên sinh cũng đều giỏi hơn rất nhiều, là nhân vật cấp bậc cha
chú, gọi chú Lộ thì không đủ tôn trọng, chỉ có thể gọi là bác trai mới thể hiện
được chút lòng kính phục.” Vụ Mang Mang nở nụ cười lịch sự, trịnh trọng nói.
“Cô xoay chuyển hơi gượng ép”, Lộ Tùy nhận xét.
Vụ Mang Mang nghe mà suýt lộ bài, nhưng một nữ diễn viên giỏi tuyệt đối
không thể vì chút đả kích mà làm hỏng cảnh quay được.
Nên cô cố gắng giữ vững tinh thần.
“Ồ, hóa ra BF của Vụ tiểu thư là viết tắt của bác trai, tôi còn tưởng là
boyfriend cơ đấy.” Đổng Khả Khả cũng là diễn viên giỏi, kiên quyết diễn đến
cùng, “Tôi còn đang thắc mắc Lộ Tùy có bạn gái từ lúc nào mà những người
bạn như chúng tôi lại không biết.”
Vụ Mang Mang chỉ cảm thấy mặt nóng đến mức có thể chiên bánh, đây
chính là kết cục của việc nói không suy nghĩ, mà thảm hơn nữa là bị người ta
vạch mặt tại trận.
“Ồ, hóa ra tài khoản nhắn tin cho tôi chính là Đổng tiểu thư, tôi thực không
ngờ đại minh tinh như Đổng tiểu thư lại quan tâm tới nhân vật nhỏ như tôi, đúng
là kinh ngạc quá.”
Vụ Mang Mang không sợ Đổng Khả Khả phớt lờ sự ngượng ngùng của cô
ta, nói tiếp: “Đổng tiểu thư biết đó, bây giờ những người trẻ như chúng ta ngại
gõ chữ chậm, đa số đều thích viết tắt. Vốn đã định viết hai chữ bác trai, kết quả
thuận tay gõ hai chữ BF, thật không ngờ Đổng tiểu thư lại nghĩ nhiều như thế.”
Vụ Mang Mang đúng là trợn mắt nói dối.
Đổng Khả Khả không ngờ được da mặt Vụ Mang Mang lại dày đến mức
này.
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NỮ THẦN DIỄN XUẤT

Nhưng có làm sao, ban đầu là Đổng Khả Khả khiêu chiến cô mà.
Vụ Mang Mang lại gạt tóc ra sau tai, nghe nói khi làm động tác này, phụ nữ
trở nên rất kiều diễm, có thể dẫn mắt ánh mắt người ta đến vành tai xinh đẹp và
phần cổ trắng muốt của cô.
Động tác tiêu chuẩn trước khi khởi động của “cô nàng cáo”.
“Nói ra cũng thật lạ, hôm đó tôi chỉ tiện tay gửi một tấm hình, sao Đổng tiểu
thư lại bất ngờ chất vấn tôi, hỏi tôi sao lại ngồi trên xe mô tô của bác Lộ?” Vụ
Mang Mang mỉm cười, giả ngốc.
Không quên được người ta mà lại không dám nói, đúng là đáng thương. Vụ
Mang Mang không ngại giúp Đổng Khả Khả nói cho rõ ràng, không chừng hai
người này có thể gương vỡ lại lành cũng nên.
Ghi chú:
1. Girlfriend. (ND)
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