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T

ừ trước đến giờ, cứ vào tháng sáu là thủ đô trở nên cực kỳ nóng bức. Ninh

Tây bước ra sảnh, đưa mắt về phía những người đến đón máy bay liền thấy một
thanh niên đeo kính, mặc áo sơ mi trắng đang kiễng chân giơ tấm bảng lên cao.
Trên tấm bảng đó ghi tên của cô, vì vậy cô liền bước về phía người thanh niên
kia.
Vương Hách đang cảm thấy bực mình. Trời nắng nóng như thế này mà lại bị
bắt đi đón người mới của công ty, cho dù là ai cũng sẽ cảm thấy không vui vẻ.
Nhưng ai bảo ở công ty anh chẳng có quan hệ gì, vất vả lắm mới có thể ổn định
được công việc, mặc dù trong lòng cảm thấy khó chịu nhưng cũng sẽ không bộc
lộ ra mặt.
Máy bay lại hạ cánh muộn hai giờ. Khi anh nghe trên loa điện tử thông báo
chuyến bay mình đợi cuối cùng cũng hạ cánh, trong lòng không khỏi thở phào.
Trong lòng đang nghĩ qua nghĩ lại thì anh bỗng thấy một đại mỹ nhân đi ra.
Làn da trắng nõn, đôi môi đỏ mọng, còn cả mái tóc đen dài cuộn sóng buông
xõa kia nữa... Đúng là vưu vật mà!
Mà chỉ trong giây lát ngẩn người đó, vưu vật liền đi tới trước mặt mình.
Thậm chí, Vương Hách còn có thể loáng thoáng ngửi thấy mùi thơm trên người
đối phương, khuôn mặt anh bỗng trở nên hơi nóng bừng.
Ninh Tây đến gần và cười nói với thanh niên:
- Xin chào anh! Tôi là Ninh Tây!
Vương Hách nghe thấy câu nói mang theo xưng hô cung kính liền bỏ bảng
tên trong tay xuống, hỏi thăm ân cần:
- Cô là Ninh tiểu thư phải không? Tôi là Vương Hách, công ty sắp xếp tôi
đến đón cô, cô cứ gọi tôi là tiểu Vương được rồi.
Nói xong, còn lau qua rồi mới đưa tay về phía Ninh Tây.
Ninh Tây cũng đưa tay ra bắt tay với đối phương.
- Anh Vương! Vậy hôm nay sẽ làm phiền anh rồi.
- Không phiền, không phiền!
Vương Hách tươi cười đáp lại:
- Cô mới về nước, lại là người mới công ty ký ước, có gì không hiểu cứ hỏi
tôi là được.
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Vương Hách không biết rõ lắm lai lịch của Ninh Tây, nhưng nếu đối phương
là nghệ sĩ do Lưu Khôn và Trương Thanh Vân tự mình ký ước ở nước ngoài,
hơn nữa công ty còn sắp xếp đãi ngộ khá cao, vậy chứng tỏ người này phải có
chỗ hơn người. Đây cũng chính là lý do vì sao hôm nay anh ở sân bay đợi lâu
như vậy cũng không dám tỏ thái độ khó chịu.
Hai người vừa nói chuyện vừa đi ra ngoài.
Vừa ra khỏi sân bay, Ninh Tây đã cảm thấy mặt trời chói chang thiêu đốt
khiến cả người khó chịu. May mắn là Vương Hách đỗ xe cũng không quá xa, đi
một chút là tới.
Điều hòa xe được bật lên, Ninh Tây thở khẽ một hơi, cầm điện thoại di động
nhìn thoáng qua. Bởi vì chuyến bay bị muộn mà giờ đã sắp giữa trưa.
Vương Hách đưa Ninh Tây đến một nhà hàng, cơm nước xong xuôi lại đưa
cô đến chỗ ở mà công ty đã sắp xếp trước.
Một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng vệ sinh, vị trí phòng ở lẫn
xung quanh cây cối đều rất được. Vương Hách cầm va ly hành lý, mở cửa
phòng rồi tiện tay đưa chìa khóa cho Ninh Tây.
- Ninh tiểu thư, đây là chỗ ở tạm thời mà công ty sắp xếp cho cô. Nếu cô có
chỗ nào thấy không vừa ý thì đợi về sau công ty tìm được chỗ tốt hơn sẽ đổi cho
cô.
Vương Hách để va ly vào góc tường, trong lòng có hơi chút tò mò. Vị Ninh
tiểu thư này ở nước ngoài đã nhiều năm tại sao về nước lại không có nhiều hành
lý.
Đồ dùng trong phòng đã rất đầy đủ, ngay cả giường cũng được bọc phủ bằng
nilon mới hoàn toàn sạch sẽ. Ninh Tây cảm nhận được sự coi trọng của công ty,
liền cười nói cảm ơn với Vương Hách.
Vương Hách đáp lại mấy câu khách sáo, sau khi nói cho Ninh Tây biết tình
huống giao thông và các siêu thị lớn ở xung quanh đây, đồng thời giao cho cô
một quyển sổ tay nhân viên của công ty và bản đồ giao thông ở thủ đô xong,
liền đứng lên chào tạm biệt.
Ninh Tây cũng khách khí nói mấy câu giữ lại, rồi đưa đối phương ra cửa.
Đồ đạc cô đưa về nước cũng không có nhiều, vừa đi quanh phòng một vòng
và sửa sang xong các thứ thì điện thoại vang lên. Người gọi điện là Trương
Thanh Vân.
- Anh Trương à!
Ninh Tây đi đến bên cửa sổ, kéo màn ra là có thể dễ dàng nhìn thấy vườn
nhỏ bên trong khu chung cư, một mảnh xanh mơn mởn, rất là đẹp mắt.
Nghe xong đối phương nói chuyện, Ninh Tây khẽ cười!
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- Được, ngày mai nhất định em sẽ đến đúng giờ.
Cúp điện thoại, Ninh Tây đi vào phòng tắm rửa, sấy khô tóc, thay đổi bộ đồ
ngủ thoải mái, ôm laptop ngồi ở trên giường, gửi mail báo bình an cho những
người bạn ở nước ngoài. Sau khi xong liền bỏ laptop sang một bên, cả người rúc
vào trong chăn, nhìn chả có tý hình tượng nào.
Trong phòng mát mẻ như mùa xuân, cần gì để ý ngoài kia nóng như lò lửa?
Lúc chạng vạng tối, ngoài trời không còn nóng bức như trước nữa, Ninh Tây
liền thay quần áo, cầm lấy ví tiền đi ra ngoài.
Bởi vì gần tới giờ ăn cơm, ở trong siêu thị không có nhiều người. Ninh Tây
đẩy xe chậm rãi chọn đồ. Lúc thò tay cầm lấy một hộp sữa chua thì có một cánh
tay khác cũng đụng đến hộp sữa chua này.
Khi thấy bàn tay trên hộp sữa chua kia, Tôn Tú Mỹ không nhịn được mà
thầm nghĩ, bàn tay thật xinh đẹp, khiến cho chiếc lắc bạc bình thường trên tay
cũng trở nên rực rỡ mấy phần.
- Rất xin lỗi!
Đối phương nói thế xong liền đưa tay cầm lấy một hộp khác.
Giọng nói dễ nghe đó khiến Tôn Tú Mỹ không khỏi ngẩn người, nhịn không
được quay sang nhìn đối phương mấy lần, lại nhìn ánh mắt, lông mày của đối
phương thấy được mấy phần quen thuộc mới không dám xác định hỏi thăm:
- Cô có phải là... Ninh Tây không?
Ninh Tây bỏ sữa chua vào xe đẩy, hơi nghi hoặc nhìn cô gái trẻ tuổi bên
cạnh mình. Từ sau khi ra nước ngoài, cô đã không còn bất kỳ liên lạc gì với bạn
học cũ. Giờ cách năm, sáu năm còn có người có thể nhận ra mình, quả thật là kỳ
tích. Cô không nói gì, chỉ tỏ ra hơi mờ mịt, nghi hoặc.
- Ninh Tây, thật sự là cậu?
Tôn Tú Mỹ vui mừng, bỏ mũ ra rồi nói:
- Tớ là Tôn Tú Mỹ.
Ninh Tây có chút giật mình. Tôn Tú Mỹ là một cô bé tốt, năm đó quan hệ
của hai người không quá thân mật nhưng cũng không kém. Bốn năm trước khi
cô về nước, hai người từng vô tình gặp nhau trên phố. Khó trách đối phương
nhận ra mình. Nghĩ vậy, cô cũng biểu hiện mấy phần vui vẻ.
- Lâu rồi không gặp!
- Đúng rồi, lâu lắm rồi không gặp.
Tôn Tú Mỹ không nhịn được, đánh giá Ninh Tây từ đầu tới chân, khẽ than:
- Bốn năm không gặp, so với lúc trước cậu gầy đi nhiều, nhưng càng thêm
hấp dẫn rồi!
www.vuilen.com

3

Tác Giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

NỮ THẦN TRỞ VỀ

Cô nhớ kỹ lúc gặp được Ninh Tây bốn năm trước, Ninh Tây đã gầy hơn rất
nhiều so với hồi học cấp 3, khuôn mặt cũng lộ ra vài phần xinh đẹp, chẳng qua
tình trạng tinh thần có chút không tốt, khiến người khác lo lắng.
Mãi cho đến khi cô biết được những chuyển đã xảy đến với gia đình Ninh
Tây thì lại càng không nhịn được mà áy náy, lo lắng. Giờ đây thấy đối phương
đứng trước mặt mình, dường như trải qua cũng không kém, trong lòng mới cảm
thấy nhẹ nhõm hơn chút. Cảm giác áy náy kia cũng biến mất hơn một nửa.
Thời gian dài dằng dặc sẽ khiến con người ta trở nên trưởng thành. Cô nhìn
Ninh Tây, lại nhớ lại sự việc xảy ra sáu bảy năm trước. Cho dù cô không tham
gia vào nhưng vẫn cảm thấy xấu hổ. Cô biết mà không nói, so với những bạn
học gây ra chuyện cũng chỉ là người trăm bước, kẻ năm mươi mà thôi.
Tôn Tú Mỹ đi theo sau Ninh Tây, hỏi nhỏ:
- Những năm gần đây... cậu có ổn không?
- Cũng tốt!
Ninh Tây quay đầu lại nhìn cô:
- Cậu thì sao?
- Tớ cũng rất tốt!
Tôn Tú Mỹ gật đầu, chú ý tới cả trai lẫn gái trong siêu thị đều đang len lén
nhìn Ninh Tây mà Ninh Tây dường như không nhận ra những ánh mắt này, liền
hỏi tiếp:
- Lần này cậu trở về... là vì thăm người thân?
- Tớ về nước, ở lại hẳn rồi!
Ninh Tây lắc đầu, đẩy xe đến quầy thu ngân để xếp hàng.
- Tớ vẫn thích đồ ăn ngon trong nước hơn!
- Đúng vậy! Đồ ăn trong nước vẫn ngon hơn nhiều.
Tôn Tú Mỹ không biết hai người bọn họ còn có thể nói chuyện gì được nữa,
liền trả lời một câu khô khan.
Cuối cùng cũng đến lượt Ninh Tây tính tiền. Nhân viên thu ngân quét mã
xong tất cả đồ vật liền nói:
- Tổng cộng ba trăm lẻ một nguyên.
Ninh Tây từ trong ví lấy ra bốn tờ một trăm giao cho đối phương. Nhân viên
thu ngân nhận lấy, mỉm cười hỏi lại:
- Xin hỏi quý khách có một nguyên tiền lẻ không?
Ninh Tây lắc đầu, Tôn Tú Mỹ vừa định nói mình có thì thấy một thanh niên
trẻ tuổi sau lưng nhanh chóng đưa một đồng tiền lẻ ra.
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- Tôi có!
- Cảm ơn.
Ninh Tây quay về phía đối phương nói cảm ơn sau đó đưa cho đối phương
một quả táo.
- Không... không cần đâu!
Thanh niên trẻ tuổi nhìn quả táo mà Ninh Tây đưa tới, khuôn mặt đỏ bừng,
sau đó trong tiếng cười thân thiện của mấy người bạn, thật cẩn thận đón lấy quả
táo.
Tôn Tú Mỹ nhìn thấy cảnh này, không nhịn được nở nụ cười.
Ra khỏi siêu thị, Tôn Tú Mỹ nhìn bầu trời bừng như lửa, khiến khuôn mặt
Ninh Tây cũng nhiễm ánh đỏ, liền đưa danh thiếp của mình ra.
- Đã nhiều năm cậu không ở trong nước, chắc hẳn có nhiều chỗ không quen.
Có chuyện gì có thể gọi điện cho tớ.
- Cảm ơn!
Ninh Tây nhận lấy danh thiếp, bỏ vào trong ví của mình. Ý tốt của đối
phương cô sẽ nhận lấy, tuy rằng sau này chắc cô cũng không có quá nhiều quan
hệ với Tôn Tú Mỹ.
Tôn Tú Mỹ thấy Ninh Tây như vậy, mở miệng, cũng không biết nói gì, đành
phải bảo:
- Vậy... tạm biệt! Có cơ hội lại nói chuyện sau.
- Tạm biệt!
Ninh Tây khẽ gật đầu, xách theo hai túi đồ vật đi về phía chung cư, nhưng
chưa được mấy bước lại bị Tôn Tú Mỹ gọi lại.
- Ninh Tây! Cuối tháng này Trần Nhất Tuấn và Ngụy Tư Kỳ tổ chức lễ đính
hôn...
Tôn Tú Mỹ cũng không biết mình nói ra chuyện này có đúng hay không.
- Cậu có muốn tham dự không?
- Hai người bọn họ vẫn còn ở cạnh nhau?
Tôn Tú Mỹ thấy Ninh Tây cười, chẳng qua nụ cười có chút kỳ quái.
- Thật khiến người khác cảm động, tớ lại tin tưởng vào tình yêu rồi!
Ninh Tây nhíu mày, vuốt những sợi tóc quăn trên vai ra đằng sau.
- Nhờ cậu thay tớ hỏi thăm bọn họ. Cuối tháng này tớ có việc, không đi được
rồi.
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Tôn Tú Mỹ liền vội vàng gật đầu. Trên thực tế, cô đã hối hận về việc nói
chuyện này với Ninh Tây rồi. May mà phản ứng của Ninh Tây cũng không lớn,
không thì cô cũng không còn mặt mũi nào để mở miệng nữa.
Trở lại chỗ ở, Ninh Tây làm cho mình một bát mì trứng gà kèm rau cỏ, mùi
vị thật ra không tốt lắm. Sau khi lên mạng xem một chút các websites xong cô
liền lên giường đi ngủ.
Ngày mai sẽ phải đến công ty gặp người đại diện cùng với quản lý cấp cao
nào đó, cô không muốn dùng bộ mặt tiều tụy đi gặp người.
Dưới tình hình các công ty, cơ sở về văn hóa giải trí mọc lên như nấm ở
Trung Quốc, Công ty TNHH Giải trí Cửu Cát có thể mở ra một con đường máu
trong đó, thuận lợi xâm nhập vào hàng ngũ các công ty đứng đầu thì cũng được
coi là kẻ mạnh trong giới giải trí rồi.
Cửu Cát nâng đỡ nhiều nam nghệ sĩ, từng bồi dưỡng qua các loại tiểu thịt
tươi, tiểu vương tử, thậm chí có cả thị đế, ảnh đế. Nhưng vốn không có ai là
hoàn mỹ và công ty cũng vậy. Công ty này thiếu nữ nghệ sĩ.
Cũng không biết là do bọn họ vận khí không tốt hay là do ánh mắt đều dùng
để ký nam nghệ sĩ hết rồi mà nữ nghệ sĩ của công ty này đưa ra đều không thể
nổi tiếng được. Dù có nổi tiếng được thì cũng không kéo dài, quả thật cứ như bị
nguyền rủa vậy.
Cũng chính vì vậy mà dẫn đến tình trạng những nữ nghệ sĩ có chút danh
tiếng trong nghề càng không dám ký ước với công ty này. Có nghệ sĩ nào mà
không muốn nổi tiếng, ai lại muốn đến công ty mà nữ nghệ sĩ không thể nổi
tiếng lên được này?
Muốn trở thành công ty giải trí đứng đầu trong ngành thì ít nhất cũng phải có
được vài ba nam, nữ nghệ sĩ có thể đưa ra được. Chỉ có nam nghệ sĩ mà không
có nữ nghệ sĩ, đó được gọi là Dương thịnh âm suy.
Ông chủ của công ty suốt ngày nghĩ ngợi đến việc này, vì vậy khi nghe nói
đến chuyện Trương Thanh Vân đi công tác nước ngoài có ký ước được một nữ
nghệ sĩ liền đồng ý tự mình gặp mặt. Cho dù người này chỉ diễn qua những
nhân vật nhỏ trong mấy bộ phim truyền hình bình thường ở nước ngoài mà thôi.
Đem ngựa chết thành ngựa sống mà chữa...
Biết đâu được?

Chương 2
Ngây Người

N

inh Tây xuống khỏi xe taxi, mới đi được mấy bước đã thấy Trương

Thanh Vân đứng chờ mình ở cửa chính của tòa nhà.
www.vuilen.com

6

Tác Giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

NỮ THẦN TRỞ VỀ

Trương Thanh Vân vừa qua tuổi ba mươi, dáng vẻ có chút già dặn thành
thục, nhưng như vậy thường dễ dàng khiến cho người khác cảm thấy yên lòng,
tin cậy.
Cô nhìn thấy Trương Thanh Vân, Trương Thanh Vân cũng nhìn thấy cô.
Anh dập điếu thuốc rồi tiện tay ném vào thùng rác ở bên cạnh, sau đó bước về
phía cô.
- Em đến sớm hơn 10 phút so với thời gian hẹn.
- Không để người khác chờ lâu là một trong những ưu điểm của em mà.
Ninh Tây cười cười, nhìn thoáng qua tòa nhà cao tầng rực rỡ này.
Chú ý tới hành động của cô, Trương Thanh Vân bảo:
- Tầng mười ba đến tầng mười lăm là khu vực làm việc của công ty chúng ta.
Sáng hôm nay ông chủ gọi điện cho tôi bảo rằng muốn gặp em.
Ninh Tây gật đầu, đi theo Trương Thanh Vân vào thang máy, thấy Trương
Thanh Vân trực tiếp ấn tầng mười lăm, cô khẽ vuốt tóc và hỏi.
- Chúng ta trực tiếp đến gặp tổng giám đốc Lý sao?
- Ừ!
Trương Thanh Vân khẽ gật đầu.
- Dưới tay Lưu Khôn có hơi nhiều nghệ sĩ, vì vậy sau này việc lên kế hoạch
công việc của em sẽ do tôi chịu trách nhiệm.
Ninh Tây là do anh và Lưu Khôn cùng ký ước, nhưng mà trước kia anh từng
có kinh nghiệm dẫn nữ nghệ sĩ nên anh thích hợp về việc chịu trách nhiệm cho
công tác của Ninh Tây hơn.
- Vậy sau này phải làm phiền anh Trương rồi!
Ninh Tây mỉm cười đáp lại. Trương Thanh Vân nhìn thấy thế, trong lòng khẽ
gật. Chưa nói đến những cái khác, ít nhất là về khuôn mặt và khí chất thì Ninh
Tây coi như đủ rồi.
Nói xong mấy câu thì cũng đến tầng mười lăm. Thang máy kêu “Đinh” rồi
mở cửa. Hiện ra trước mắt Ninh Tây là hành lang trơn bóng, ngọn đèn sáng
chói, giống như cửa vào của đường tới chốn phồn hoa.
Chân trái bước ra, vang lên tiếng gót giày chạm vào sàn nhà. Khẽ cúi đầu
nhìn xuống chân, cô cười cười, rồi lại ngẩng đầu đi theo sau Trương Thanh
Vân, từng bước từng bước vững vàng đi đến cuối hành lang.
Là ông chủ của giải trí Cửu Cát, Lý Kiến Huy đã sớm xem qua lý lịch sơ
lược cũng như ảnh chụp của người mới. Không thể không nói, với tư cách
người đại diện lâu năm uy tín trong công ty thì ánh mắt của Trương Thanh Vân
và Lưu Khôn vẫn rất tốt. Nghệ sĩ ký ước lần này có tướng mạo vô cùng xuất
sắc, nhất là đôi mắt, giống như khẽ cào vào lòng người.
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Nhưng mà đến khi gặp trực tiếp Ninh Tây, thì Lý Kiến Huy mới biết được,
vật chết tuy đẹp nhưng còn kém xa vật sống có linh tính. Lần ký ước này, xem
như bọn họ nhặt được bảo bối rồi. Chỉ cần nữ nghệ sĩ này đầu óc bình thường
một chút, diễn xuất tốt đạo cụ thì bọn họ sẽ có biện pháp làm cho cô ta nổi
tiếng.
Tâm tình tốt thì thái độ cũng trở nên thân thiết hơn. Đầu tiên, Lý Kiến Huy
vẽ ra một tương lai huy hoàng với Ninh Tây, sau đó lại nói đến các loại chính
sách ưu đãi của Cửu Cát, cuối cùng mới chốt lại:
- Cô tuyệt đối sẽ không hối hận khi gia nhập Cửu Cát!
Hối hận cũng chẳng làm được gì, dù sao cũng đã ký hợp đồng rồi.
Trương Thanh Vân thấy vậy liền biết ông chủ rất hài lòng với người mới mà
anh vừa ký, trong lòng cũng nhẹ nhõm. Gần đây nhất, một nữ nghệ sĩ mà công
ty nâng lên vừa gây ra xì căng đan, không chỉ khiến danh tiếng của cô ta mất
sạch mà còn làm ảnh hưởng đến bộ mặt của công ty trong giới giải trí. Nếu như
bây giờ bồi dưỡng được một nữ nghệ sĩ có thể đưa ra ngoài thì mặt mũi công ty
cũng khá hơn chút.
- Cô từng có kinh nghiệm quay phim rồi, cũng không tính là người mới.
Lý Kiến Huy nghĩ ngợi một chút rồi quay ra hỏi Trương Thanh Vân:
- Đợt vừa rồi bộ phim mà công ty chúng ta đầu tư đã chọn được hết các nhân
vật nữ chưa?
Trương Thanh Vân hiểu rõ ý của ông chủ, đây là xác định rồi cũng phải
chuẩn bị cho Ninh Tây một nhân vật. Bây giờ anh đã trở thành người đại diện
của Ninh Tây, chỉ ước gì ông chủ cho nghệ sĩ nhà mình càng nhiều chỗ tốt càng
tốt, liền nói:
- Nhân vật nữ chính đã xác định rồi. Nữ số hai và nữ số ba cũng có người
được chọn, nhưng là chưa bàn bạc xong, chưa ký hợp đồng.
Công ty bọn họ không có nữ nghệ sĩ phù hợp nên đành phải hợp tác với nghệ
sĩ của công ty khác. Lúc ký hợp đồng đương nhiên không nhanh chóng như ký
với người nhà mình.
- Nếu như chưa bàn bạc xong thì không cần bàn nữa, cậu xem trong hai nhân
vật này, nhân vật nào tốt hơn thì sắp xếp cho Ninh Tây đi.
Lý Kiến Huy nói xong, quay đầu lại nhìn Ninh Tây.
- Tôi có xem qua sơ yếu lý lịch của cô rồi. Cô là sinh viên tốt nghiệp trường
đại học nổi tiếng ở nước ngoài. Người nhà của cô liệu có phản đối việc cô phát
triển trong ngành giải trí hay không?
Tay cầm cốc trà của Ninh Tây hơi dừng lại, cô khẽ nhếch miệng cười nói:
- Cha mẹ tôi đã qua đời, vì vậy chẳng có ai phản đối tôi cả!
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- Tôi xin lỗi!
Lý Kiến Huy đan hai tay đặt lên mặt bàn. Ninh Tây năm nay mới hai mươi
ba tuổi, không nghĩ rằng cha mẹ của cô đã không còn trên cõi đời này nữa.
Ninh Tây cười cười, giống như không để ý đến việc Lý Kiến Huy đưa ra vấn
đề không đúng lúc này.
Ra khỏi văn phòng Tổng giám đốc, Trương Thanh Vân đưa hai kịch bản cho
Ninh Tây.
- Đây là nội dung kịch bản của nhân vật nữ hai và nữ ba, em chọn lấy một đi.
Vừa mới vào công ty đã có nhân vật cho mình chọn, Ninh Tây cảm thấy
mình cũng thuộc đám người may mắn.
Mở đầu kịch bản có giới thiệu về nhân vật, nữ số hai là tiểu thư nhà giàu thời
dân quốc, nữ số ba là con gái nhà nông bình thường. Sau đó, Ninh Tây không
do dự mà lựa chọn tiểu thư nhà giàu.
- Tại sao lại chọn nhân vật này?
Trương Thanh Vân thấy cô nhanh chóng chọn lựa như vậy có chút bất ngờ.
Phần diễn của nữ số hai và nữ số ba không khác nhau là mấy, từ một góc độ nào
đó thì nữ số ba càng dễ được mọi người đồng tình hơn một chút.
- Bởi vì trang phục của tiểu thư nhà giàu đẹp hơn cô gái nhà nông.
Ninh Tây cầm lấy kịch bản của nữ số hai, cười nói:
- Đa số người xem đều thích xem mặt. Trang phục, trang sức xinh đẹp có thể
giúp tăng thêm sắc đẹp mà trang phục không đẹp chỉ có thể khiến người xấu đi.
Hơn nữa, trên thực tế, bên trong mỗi người đều có tính tôn trọng lợi ích.
Tiểu thư nhà giàu thường có thêm quầng sáng do tiền tài mang đến.
- Cách nói của em... nghe cũng có vẻ có đạo lý.
Trương Thanh Vân không còn gì để nói, nhưng cũng không phản đối sự
chọn lựa của Ninh Tây mà cầm lấy điện thoại gọi cho bên đoàn làm phim.
Gọi xong điện thoại, anh mới quay ra bảo:
- Em về xem thật kỹ kịch bản đi. Hai ngày sau tôi sẽ dẫn em đến đoàn làm
phim. Công ty sẽ phái cho em một trợ lý, người đó sẽ sắp xếp hành trình cũng
như chiếu cố em.
Ninh Tây khẽ gật đầu, đứng lên khỏi ghế salon.
- Vậy giờ em trở về nhìn kịch bản.
Trương Thanh Vân cầm lấy chìa khóa xe và bảo.
- Đợt một chút, tôi đưa em về.
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Trở lại chỗ ở, bưu kiện quốc tế mà mấy hôm trước cô gửi về nước vừa vặn
được chuyển đến. Vì thế Trương Thanh Vân lại làm khuân vác, giúp cô mang
các thứ vào chỗ ở.
- Làm phiền anh Trương rồi!
Ninh Tây mở tủ lạnh ra và hỏi:
- Anh uống cà phê hay nước ngọt?
- Nước trắng là được rồi.
Trương Thanh Vân ngồi trên ghế salon, thấy trên bàn để một đĩa hoa quả
tươi mới liền hỏi:
- Em ở đây có thấy quen không?
- Cũng được!
Ninh Tây rót một cốc nước trắng ở trong bếp rồi đi ra.
- Lúc trước khi ký hợp đồng với em, tôi không ngờ rằng em là sinh viên tốt
nghiệp một trường đại học danh tiếng trên thế giới.
Trương Thanh Vân nhìn cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đứng trước bàn nước.
- Chẳng lẽ em chưa từng nghĩ đến việc ở lại nước ngoài?
- Ở đâu cũng giống nhau cả thôi.
Ninh Tây đặt cốc nước phía trước mặt anh, khuôn mặt cười mang theo nét
lạnh nhạt:
- Em còn muốn cảm ơn anh và anh Lưu. Nếu như không có hai anh thì em ở
công ty cũng không được đối xử tốt như thế này.
Trương Thanh Vân cầm cốc lên uống một ngụm, nước ấm vừa vặn. Anh
nhịn không được mà thầm nghĩ, đây là một cô gái khá thông minh.
- Chúc cho chúng ta hợp tác vui vẻ!
Anh nâng cốc hướng về phía Ninh Tây.
- Hợp tác vui vẻ!
Ninh Tây cũng cầm cốc nước chanh giơ lên đáp lại.
“Khói lửa trên sông” là bộ phim truyền hình mà Cửu Cát là chủ đầu tư, từ
đạo diễn đến biên kịch đều là những người khá nổi tiếng. Nam chính lại là Chu
Chính Xuyên, người vừa được trao giải Thị đế. Nữ chính là Chu Giai Phỉ, một
nữ nghệ sĩ đang nổi. Những người trong giới đều xem trọng tỷ lệ người xem của
bộ phim này.
Đoàn làm phim vừa bắt đầu quay không lâu, mọi người nghe nói nữ số hai
chuẩn bị đến, không ít thì nhiều đều có chút tò mò, không biết là nghệ sĩ nào.
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Trong kịch bản xây dựng thì nữ số hai là một thiên kim đại tiểu thư xinh đẹp,
quý khí. Cô thích nhân vật nam chính, nhưng nam chính lại yêu thích người con
gái trong veo như suối là nữ chính.
Trong phim truyền hình bây giờ, mấy chuyện tình yêu đều là cùng một
khuôn mẫu. Cô thương anh, nhưng anh lại yêu một người khác, sau đó lại thêm
vào những ân oán tình cừu, mối hận quốc gia... do nam thanh nữ tú diễn xuất
thành một bộ phim sầu triền miên.
Muốn xông một con đường trong vô số các bộ phim truyền hình để có danh
tiếng tốt, tỷ lệ người xem cao thì cần đầu tư vào kịch bản, đạo cụ, trang phục,
diễn viên, hậu kỳ cùng với đủ các loại tuyên truyền. Trước kia, Cửu Cát cũng
từng tự đầu tư quay vài bộ phim hay, thu được danh tiếng không kém, vì vậy
trong giới khá xem trọng bộ phim này, cũng có không ít nghệ sĩ muốn tham gia
đóng phim.
Gần bảy giờ sáng, đúng vào lúc nhiệt độ còn không quá cao, đoàn làm phim
tranh thủ lúc này vội vã quay chụp, để đến lúc trưa nắng nóng mọi người cũng
có thể nghỉ ngơi.
Đúng lúc này, một cỗ xe BMV màu đen cũng dừng ở phía bên ngoài chỗ của
đoàn làm phim. Trong lòng mọi người đều đoán được, chắc hẳn là nữ số hai
đến.
Cửa mở ra, một cô gái tóc dài xõa vai đeo kính râm màu cà phê bước xuống
xe. Mặc dù mọi người không nhìn rõ được khuôn mặt của cô nhưng thông qua
dáng người thon thả, làn da trắng nõn, bộ váy dài, khí chất hơn người kia thì
cũng đoán được đó chắc là một mỹ nhân.
Đợi phó đạo diễn đưa người vào phòng hóa trang, mọi người mới thì thầm
trò chuyện.
- Nữ số hai vừa đến kia hình như là người mới!
Người làm đạo cụ thấp giọng bảo:
- Hôm qua tôi có nghe thấy đạo diễn nói qua, người mới này hình như là do
Cửu Cát chuẩn bị dốc sức nâng đỡ.
- Công ty bọn họ nâng đỡ qua không ít người mới rồi...
Người làm cùng nói thêm một câu như vậy, thấy có người đi tới, không tiện
nói gì nữa, cười cười rồi thôi.
Người trong ngành đều biết, Cửu Cát không có số nâng nữ nghệ sĩ. Nhưng
mấy lời này lại không thể nói ra ngoài. Một khi truyền ra ngoài, mặt mũi mọi
người đều không dễ nhìn.
Một lúc sau, đạo diễn vỗ vỗ tay, sau đó nói với Chu Chính Xuyên:
- Chính Xuyên, đợt sau chính là đoạn diễn của cậu với nữ hai, người mới có
nhiều chỗ không hiểu, cậu cũng giúp đỡ thêm một chút.
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Chu Chính Xuyên gật đầu cười. Sáng sớm hôm nay, người đại diện đã gọi
cho anh, nói rằng tiểu sư muội mà công ty mới ký muốn vào đoàn, bảo anh chú
ý giúp đỡ một chút.
Nữ nghệ sĩ trong công ty không có xung đột lợi ích gì với anh, giúp đỡ một
chút cũng không ảnh hưởng gì. Vì vậy Chu Chính Xuyên rất sảng khoái, không
có gì không vui.
Chưa được bao lâu, anh nghe thấy sau lưng truyền tới tiếng bước chân, loáng
thoáng còn nghe được tiếng của Phó đạo diễn đang nói đùa. Anh đoán chừng là
tiểu sư muội đã đến.
Anh ngoái lại nhìn. Vừa nhìn anh liền ngây người.

Chương 3
Thời Thanh Xuân

C

hu Chính Xuyên từng gặp qua rất nhiều người đẹp, có thanh xuân thuần

khiết, có nóng bỏng, có không ăn khói lửa nhân gian... kiểu nào cũng có.
Anh ngẩn người, không phải vì Ninh Tây đẹp hơn những nữ nghệ sĩ trong
giới, mà là vì lúc cô đi tới, dáng vẻ đó, quả thật giống y như đúc với hình tượng
nữ số hai mà anh tưởng tượng trong đầu mình.
Với tư cách diễn viên chuyên nghiệp, mỗi lần quay phim anh đều nghĩ mình
là nhân vật bên trong phim, đồng thời cũng tưởng tượng và đoán qua các nhân
vật khác. Có như vậy anh mới có thể diễn tốt vai của mình.
Trong tưởng tượng của anh, Kim Vưu Yên hẳn là có mái tóc dài đen nhánh
đẹp đẽ, làn da trắng nõn và khuôn mặt xinh đẹp, mỗi lần giơ tay nhấc chân đều
mang theo quý khí cùng sự cao ngạo của tiểu thư nhà giàu. Tất cả mọi người ở
trước mặt cô dường như đều kém hơn một phần.
Nữ số hai trong bộ phim này là một nhân vật rất quan trọng, lúc anh biết
nhân vật này sẽ do một sư muội là người mới diễn thì trong lòng không khỏi
đáng tiếc, đáng tiếc cho một nhân vật tốt như vậy lại bị người mới phá hủy.
Mà bây giờ Chu Chính Xuyên cảm thấy mặt mình có chút đau, vì anh thấy
mình bị thực lực của Ninh Tây đánh mặt. Cũng may diễn xuất của anh đủ tốt,
không cho người khác thấy được mình có chút sai sót.
- Xin chào anh Chu!
Ninh Tây bước đến trước mặt Chu Chính Xuyên, lễ phép cúi đầu chào hỏi.
- Chào em! Lúc nữa quay phim, em đừng khẩn trương quá.
Chu Chính Xuyên cười nói với Ninh Tây, vì lo lắng cô cảm thấy khẩn
trương, ảnh hưởng tới việc biểu diễn nên còn cố ý nói đùa thêm mấy câu.
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Ở đằng xa, Chu Giai Phỉ ngồi dưới gốc cây đang xem kịch bản nữ chính nhìn
thấy vậy liền nói với trợ lý của mình:
- Nghe nói anh Chu hay giúp đỡ hậu bối, hôm nay nhìn thấy mới biết lời đồn
không sai.
Trợ lý cầm quạt phe phẩy cho cô, khẽ nhỏ giọng:
- Buổi sáng hôm nay lúc Chu lão sư nghe điện thoại, sắc mặt hình như không
được tốt.
Nghe thế, Chu Giai Phỉ khẽ nghiêm mặt, thấp giọng bảo lại:
- Sau này không được nói những lời kiểu này nữa. Nhỡ đâu truyền ra ngoài,
chúng ta lại là người không đúng.
Mặc kệ hôm nay Chu Chính Xuyên vì cuộc điện thoại nào mà sắc mặt trở
nên không tốt cũng không phải chuyện của cô. Nếu lúc đó, mấy lời vừa rồi
truyền ra ngoài biến thành Chu Chính Xuyên tỏ ra khó chịu với nữ số hai, điều
tra thì thấy bắt đầu từ chỗ cô, vậy lúc đó người khác sẽ thấy thế nào?
Chu Chính Xuyên và nữ số hai đều là người trong cùng công ty, dù quan hệ
có kém đi chăng nữa cũng sẽ không khoe ra ngoài, đến lúc đó chỉ hận người
ngoài truyền lời là cô mà thôi.
Trợ lý thấy sắc mặt Chu Giai Phỉ không tốt, cũng không dám nói lung tung,
đành một bên thì quạt cho Chu Giai Phỉ, một bên chuẩn bị bắt đầu quay phim.
- Đừng khẩn trương, hít thở sâu vào.
Trước khi chính thức quay phim, Chu Chính Xuyên còn cổ vũ Ninh Tây.
Ninh Tây cười đáp lại, sau đó hít sâu một hơi, rồi ngồi vào chỗ của mình,
cạnh chiếc bàn đã dọn sẵn cà phê.
Thực tế thì trong lòng đạo diễn còn khẩn trương hơn. Ông chỉ sợ rằng Cửu
Cát nhét cho ông một người mới không biết quay phim, phá hủy bộ phim của
mình. Vì vậy, sau khi thấy hai diễn viên chuẩn bị xong liền giơ tay lên, ý bảo
nhân viên công tác chú ý:
- Một, hai, ba. Diễn!
Toàn bộ chuyện xưa của bộ phim hầu như đều xoay quanh nhân vật nam
chính. Nhân vật nam chính mặt ngoài là một công tử nhà giàu có chút tài nhưng
lại ham thích chơi bời lêu lổng. Nhưng trên thực tế, anh ta là một nhân viên
quan trọng của Đảng cộng sản và liên tục đấu trí đấu dũng với đám tay sai, thực
dân người nước ngoài.
Trong bộ phim này, có rất nhiều hình ảnh kịch liệt và mạo hiểm, nội dung
cốt truyện cũng liên tiếp đan xen, chỉ cần nắm chắc được tiết tấu thì khi chiếu
nhất định sẽ hấp dẫn được nhiều người xem.
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Kim Vưu Yên do Ninh Tây đóng vai cũng là một nhân vật mấu chốt. Bởi vì
cha của nàng chính là quan chức của phái Tân Chính. Đảng phái này cấu kết với
thế lực nước ngoài, là một tổ chức yếu đuối bán nước cầu vinh.
Ở phần sau của kịch bản, cha của Kim Vưu Yên âm thầm gia nhập Đảng của
nam chính, bởi vì liên quan đến rất nhiều vấn đề bí mật nên ông không nói với
người nhà. Trong giây phút quan trọng nhất, Kim Vưu Yên biết được sự lựa
chọn của cha mình. Vì bảo vệ cho cha, cho nam chính cùng với những con
người yêu nước phía sau bọn họ, cô không những mất đi một cánh tay mà mặt
mũi còn bị phá hủy, cuối cùng đành phải ra nước ngoài, mãi cho tới cuối phim
mới về nước gặp mặt nam nữ chính lúc ấy đã già rồi một lần cuối.
Lúc này, Chu Chính Xuyên và Ninh Tây phải diễn là cảnh Kim Vưu Yên
yêu thích nam chính nhưng bản thân cô cũng không nhận ra điều đó, sau đó mỗi
người đi một nẻo.
- Ai lại khiến cho Trầm công tử tức giận như vậy?
Kim Vưu Yên ngồi bên cốc cà phê, vẫy tay gọi nhân viên phục vụ, sau đó
nâng cằm về phía Trầm Thiệu Sinh.
- Lấy cho vị tiên sinh này một ly cà phê, không thêm đường. Cảm ơn!
- Kim tiểu thư?
Trầm Thiệu Sinh giống như mới nhìn thấy Kim Vưu Yên, hai bàn tay đút túi
quần, cười nhếch khóe miệng, sau đó ngồi xuống đối diện.
- Làm sao có thể không biết xấu hổ mà để cho người đẹp mời tôi uống cà
phê được.
- Không sao, tiểu thư tôi nguyện ý trả tiền cho người như Trầm công tử.
Nói đến đây, cô đưa mắt nhìn Trầm Thiệu Sinh từ đầu đến ngực, sau đó lại
cầm thìa bạc nhẹ nhàng khuấy cà phê.
- Máy quay số 2, quay gần tay cô ấy. Máy quay số 3, chú ý ống kính phía
bên trái.
Đạo diễn Trần cầm bộ đàm chỉ huy, sau đó tiếp tục nhìn xem hình ảnh trong
màn hình giám sát.
Dưới ống kính máy quay, chuỗi vòng ngọc trai màu đen trên cổ tay trắng
nõn bóng loáng dường như đang sáng lên.
- Đã hơn một năm kể từ lần gặp trước, Trầm công tử càng ngày càng trở nên
đẹp trai phong độ rồi.
Kim Vưu Yên thả thìa bạc xuống, cười như không cười nhìn về phía Trầm
Thiệu Sinh, trong đáy mắt mang theo tình cảm mà chính cô cũng không hề hay
biết.
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Chu Chính Xuyên nhìn thấy ánh mắt này, đáy lòng chấn động, trong lòng
không khỏi nghĩ thầm. Con mắt của Trầm Thiệu Sinh phải kém cỏi đến mức
nào mới không nhận ra được cô gái ưu tú này có tình cảm với hắn.
Cũng may là anh xuất đạo nhiều năm, sẽ không vì những suy nghĩ như thế
mà ảnh hưởng tới việc diễn xuất trên màn ảnh, cho nên vẫn thành công diễn
xong cảnh quay này.
Đoạn phim vừa quay xong, đạo diễn nhẹ nhõm thở phào. Không ít nhân viên
công tác cũng cảm thấy may mắn. Xem ra người mới này cũng đáng tin cậy,
bọn họ không phải lo lắng người mới gây cản trở, ảnh hưởng đến tiến độ quay
phim rồi.
Sau hai ngày quay phim, trong lúc nói chuyện phiếm, đạo diễn Trần bảo với
Chu Chính Xuyên:
- Lần này người mới mà công ty các cậu ký ước cũng có mấy phần đáng
nhìn đấy.
Chu Chính Xuyên cười cười:
- Nghe nói vị này do công ty ký ước ở nước ngoài về, bên trên rất coi trọng.
Trần đạo hiểu đây là nhắc nhở mình, cũng cười bảo:
- Người mới có tiềm lực thì ai cũng thưởng thức mà.
Hai người tươi cười nhìn nhau, lại không nói về chuyện này nữa.
Quay xong một đoạn diễn, Ninh Tây ngồi trên ghế trang điểm lại. Mùa hè
nóng bức, đồ trang điểm dễ chảy ra, vì vậy cứ xong một cảnh quay lại phải
trang điểm thêm mới có thể quay tiếp.
- Khách sạn bên cạnh thật náo nhiệt. Nghe nói có một phú nhị đại đang tổ
chức buổi lễ đính hôn kiểu cổ điển thì phải.
Trợ lý tiểu Dương bê tới một cốc chè đỗ xanh mát lạnh, trong giọng nói tràn
đầy hâm mộ.
- Bên ngoài đỗ toàn các loại xe sang trọng, tùy tiện lôi ra một chiếc đều đủ
cho em phấn đấu cả đời rồi.
Ninh Tây đón lấy cốc chè đỗ xanh, uống một ngụm, sau đó tủm tỉm cười,
vươn ngón trỏ nâng cằm của tiểu Dương:
- Loại xe sang trọng nào đáng giá cho tiểu Dương nhà chúng ta phấn đấu cả
đời vậy?
Bị một đại mỹ nhân như vậy trêu đùa, tiểu Dương cảm thấy khuôn mặt hơi
nóng lên, tim đập có chút nhanh. Má ơi, giới tính của cô là nữ, yêu thích nam
aaaa!
Thấy khuôn mặt trợ lý nhỏ của mình hồng hồng, Ninh Tây cười đến cong
mày:
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- Nếu như tò mò thì có thể đi xem. Dù sao ở đây cũng chưa có việc gì.
Tiểu Dương lắc đầu, hơi do dự trả lời:
- Anh Trương bảo rằng em không được rời khỏi vị trí công tác.
- Không sao! Là chị cho phép em đi mà. Anh ấy cũng sẽ không trừ lương của
em đâu.
Ninh Tây lật kịch bản trong tay, nói tiếp:
- Chỉ cần em đừng quên thời gian là được rồi.
- Vậy em đi chụp vài tấm hình rồi sẽ quay lại luôn.
Hai mắt tiểu Dương trở nên sáng rực:
- Em sẽ không đi lâu đâu.
- Trợ lý của em cũng chạy đi nhìn náo nhiệt à?
Chu Giai Phỉ đi tới, ngồi xuống bên cạnh Ninh Tây, bất đắc dĩ cười cười.
- Chị Phỉ!
Ninh Tây đặt kịch bản xuống, quay đầu sang cười với Chu Giai Phỉ:
- Em ấy còn nhỏ, thích xem náo nhiệt cũng là chuyện bình thường.
- Em thì lớn hơn em ấy được mấy tuổi chứ?
Chu Giai Phỉ cầm một chiếc quạt điện tự động nhỏ đưa cho Ninh Tây, lại tự
mở một cái cho mình.
- Em diễn rất tốt, trước kia từng đóng phim rồi à?
- Chỉ từng đóng qua mấy nhân vật chạy chân cùng mấy vai diễn nho nhỏ
thôi.
Ninh Tây nhận lấy quạt điện, khẽ nói một tiếng cảm ơn.
- Phần lớn những người trong nghề đều từng bước từng bước đi lên như vậy
mà.
Chu Giai Phỉ cũng không tỏ ra khinh thường khi nghe Ninh Tây nói đến
những kinh nghiệm này.
- Em còn trẻ, sau này còn nhiều cơ hội lắm.
Không giống như bản thân cô, qua ba mươi tuổi rồi vẫn diễn những nhân vật
tương tự nhau, có đôi khi trạng thái không tốt, chỉ có thể dùng phấn son dày đặc
để che đi sự mỏi mệt.
Hai mươi ba tuổi, đúng là lúc thanh xuân tươi trẻ.
Hai người nói chuyện chưa được bao lâu thì tiểu Dương cầm điện thoại đi
về, đến bên cạnh Ninh Tây rồi nói:
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- Chị Tây Tây, cặp đôi này không chỉ nhiều tiền mà còn đẹp nữa. Vừa rồi
trong đoàn làm phim của chúng ta có người còn nói, hai người này đủ để gia
nhập giới giải trí.
- Có thật sự đẹp như vậy sao?
Chu Giai Phỉ có chút tò mò, hỏi lại.
- Đúng vậy!
Tiểu Dươn lấy ảnh chụp được trong điện thoại đưa ra cho Chu Giai Phỉ xem.
Chu Giai Phỉ cầm lấy điện thoại nhìn qua. Trong ảnh, người con trai mặc bộ
âu phục của những năm ba mươi thế kỷ trước, con gái thì mặc một bộ sườn xám
lộng lẫy, tướng mạo đúng là hơn người.
- Đây không phải là công tử của nhà họ Trần hay sao. Vị này cuối cùng cũng
quay đầu đính hôn với tiểu thư nhà họ Ngụy rồi, cũng coi là môn đăng hộ đối.
Sau khi nhận ra người trong tấm ảnh, giọng nói của Chu Giai Phỉ trở nên hơi
lạnh nhạt.
Cô đã từng gặp nhiều loại phú nhị đại như thế này. Thỉnh thoảng chơi bời
cùng mấy em người mẫu trẻ trung hoặc nghệ sĩ hạng ba, quay đầu lại đính hôn
hoặc kết hôn còn có thể được không ít báo đài khoa trương khen là lãng tử quay
đầu hoặc là chung tình, si tình với cô dâu...
Ninh Tây nghe thấy thế liền khẽ cười, nhìn qua điện thoại mà Chu Giai Phỉ
trả lại cho tiểu Dương. Sóng mắt xoay chuyển tựa như một hồ nước xuân triền
miên.
- Trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối. Rất tốt a!
- Đúng thế! Chúc bọn họ trăm năm hạnh phúc!
Chu Giai Phỉ cười nói một câu như vậy.
Ninh Tây khẽ nhếch khóe môi, tựa như đồng ý với lời của Chu Giai Phỉ.

Chương 4

C

ả một mùa hè Ninh Tây đều ở trong đoàn phim để quay quay chụp chụp.

Đến khi phần diễn của cô kết thúc, ăn xong bữa ăn đóng máy cùng mọi người
trong đoàn thì cũng đã đến đầu mùa thu.
Đi ra khỏi thành phố, ngồi lên máy bay về thủ đô, Ninh Tây nhẹ nhàng thở
ra. Vì đuổi gấp tiến độ mà nửa tháng gần đây, mọi người trong đoàn làm phim
đều không nghỉ ngơi tốt, nữ số hai như cô cũng không ngoại lệ.
Máy bay cất cánh không lâu, Ninh Tây liền nhắm mắt ngủ, mãi cho đến khi
máy bay hơi lắc lư cô mới tỉnh lại. Hóa ra là máy bay chuẩn bị hạ cánh rồi.
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Giơ tay lên nhìn đồng hồ, là ba giờ chiều, cô hơi chóng mặt liền day day
huyệt thái dương, rồi dựa vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tiểu Dương tri kỷ kéo chăn bị tuột xuống đầu gối lên cho cô, sau đó hỏi:
- Chị Tây Tây, chị có khỏe không?
Ninh Tây cười khổ:
- Không sao đâu! Chỉ là gần đây không được ngủ ngon.
Nghĩ đến mấy ngày gần đây quay phim với cường độ cao như vậy, tiểu
Dương không khỏi rụt cổ. Làm nghệ sĩ đúng là không dễ dàng!
Lúc ra khỏi sân bay, vừa vặn gặp phải cảnh người hâm mộ đến đón máy bay,
cảnh tượng ầm ầm náo nhiệt. Ninh Tây suýt chút nữa bị một cô bé chạy tới
đụng ngã xuống đất. Nhưng mà nhìn bộ dạng một tay chống đất của cô cũng
không dễ nhìn cho lắm.
- Thật xin lỗi, thật xin lỗi!
Cô bé kia thấy mình đụng vào người khác, cũng ngại ngùng tiếp tục chạy ra
đón nghệ sĩ mình thích mà xoay người lại đỡ Ninh Tây.
- Chị Tây Tây!
Tiểu Dương lại càng hoảng sợ, bỏ hành lý xuống một bên, chạy tới đỡ Ninh
Tây cùng cô bé kia.
- Không có việc gì đâu!
Ninh Tây ưu nhã vén lại tóc đang xòa ra trước mặt, mỉm cười với cô bé kia.
Cô bé kia ngơ ngác nhìn khuôn mặt cô, một lúc sau mới tỉnh táo hỏi lại:
- Chị... Chị ngã có bị thương ở chỗ nào không. Để em dẫn chị đi xem thầy
thuốc.
- Chị thật sự không sao cả, em đừng lo!
Ninh Tây lắc lắc ngón trỏ non mịn, cặp môi đỏ mọng khẽ cong lên, chỉ tay
về phía trước.
- Nghệ sĩ em thích hình như đi xa rồi kìa.
- A!
Cô bé lúc này mới nhớ ra hôm nay mình vội đến là để đón thần tượng nhà
mình, lại nói thêm một câu xin lỗi với Ninh Tây rồi mới vội vội vàng vàng chạy
đuổi theo đám người phía trước.
Đợi cho đến khi không nhìn thấy cô bé kia nữa, Ninh Tây mới lắc lắc cổ tay,
thổi phù phù vào chỗ bị thương, thổi mấy hơi xong mới đau khổ kêu lên:
- Thảo nào đêm qua chị nằm mơ thấy bát rơi vỡ!
- Hả? Có liên quan gì sao?
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Tiểu Dương mờ mịt không hiểu.
Ninh Tây nhíu mày:
- Là báo trước rằng hôm nay chị sẽ bị ngã đấy!
Tiểu Dương câu hiểu câu không, ngơ ngác gật đầu. Cô nhìn khuôn mặt
nghiêng nghiêng của Ninh Tây, trong lòng thầm nghĩ “Chị Tây Tây thật là dịu
dàng ấm áp, bị đau như vậy cũng không nỡ làm khó cô bé tầm mười lăm mười
sáu tuổi kia.”
Cô ngẩng đầu nhìn về phía đám người ồn ào nhất, chỉ thấy đám fan hâm mộ
giơ rất nhiều tấm biển, trên đó viết các dòng chữ “Lòng em vĩnh hằng”.
Hỏi sao lại điên cuồng như vậy, gần đây Sở Hằng vì diễn vai nam chính của
một bộ phim thần tượng mà trở nên nổi tiếng, có không ít fan hâm mộ nữ, có
nhiều người đến đón máy bay như vậy cũng là bình thường.
Lúc này đây trong lòng Ninh Tây gần như tan vỡ, cô đau đến mức hận không
thể nhảy dựng lên, nhưng mà con người ưu nhã lại xinh đẹp như cô làm sao có
thể làm ra hành động mất hình tượng như thế?
Vì vậy, cô chịu đựng!
Trong khu nghỉ ngơi của khách quý, một thanh niên mặc comple màu xám
cười khúc khích, bê tách cà phê quay sang nói với bạn mình:
- Phụ nữ có đẹp tới đâu mà ngã sấp xuống thì cũng như nhau cả, chẳng đẹp
mắt tý nào.
Bạn của anh ta đặt cốc cà phê xuống, ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ,
chỉ thấy một đoàn các fan nữ náo nhiệt đón máy bay.
Thấy đồng bạn không tiếp lời, thanh niên kia cũng không để ý, lại cười nói:
- Mấy hôm nữa sẽ có một bữa tụ hội, anh có muốn đến chơi đùa một chút
không?
- Chuyện đó tính sau.
Đồng bạn anh ta nhìn vào cốc cà phê, trả lời với giọng bình tĩnh, sau đó
nghiêng đầu nhìn đám người đi lại ở dưới tầng, ánh mắt đen tối không rõ.
Ninh Tây trở về nhà trọ nghỉ ngơi hai ngày, sau đó đến công ty, Trương
Thanh Vân lại kín đáo đưa cho cô một quyển kịch bản.
- Bộ phim này là gì?
Ninh Tây mở kịch bản ra, phát hiện đây là một bộ phim hài nhẹ chốn thành
phố hiện đại. Nhân vật cô diễn cũng không có mấy lời kịch.
- Mối tình đầu của nhân vật nam chính?
Lại còn là một mối tình đầu đã chết?
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Trương Thanh Vân giải thích:
- “Khói lửa trên sông” phải một thời gian nữa mới chiếu. Bây giờ đang chưa
có ai biết đến em, nhận diễn một ít nhân vật có hình tượng tốt sẽ có lợi cho sự
phát triển của em về sau. Bộ phim này tuy rằng không phải bộ phim lớn, nhưng
mà nhân vật nam chính là một nam nghệ sĩ gần đây rất hot, vé bán ra chắc chắn
sẽ không quá kém.
Ninh Tây gật đầu, trong lòng cô biết rõ rằng Trương Thanh Vân sắp xếp như
vậy đã là vô cùng để ý tới cô.
Nhìn thái độ của Ninh Tây, trong lòng Trương Thanh Vân cũng thấy vui vẻ,
cầm lấy áo vest ở trên ghế salon rồi bảo:
- Bây giờ tôi dẫn em đến đoàn làm phim gặp đạo diễn.
Đoàn làm phim “Lòng đã yêu em” đã quay chụp gần xong, chỉ còn thiếu
đúng mấy cảnh mà nhân vật nam chính nhớ lại mối tình đầu của mình. Bộ phim
này là do tiểu thuyết nổi tiếng trên mạng cải biên thành, trong tiểu thuyết rất ít
miêu tả về mối tình đầu của nam chính, nhưng từ trong các câu văn theo trí nhớ
của nam chính thì có thể biết được đấy là một cô gái cực kỳ hoàn mỹ, nếu
không cũng không khiến cho nam chính nhiều năm vẫn nhớ mãi không quên,
mãi cho đến khi gặp được nữ chính mới hoàn toàn bỏ xuống.
Ban đầu trước khi mở máy thì đoàn làm phim đã tìm được diễn viên rồi. Ai
biết được, sau đó diễn viên này đột nhiên hot lên, công việc nhiều thêm, cũng
không thèm để ý đến vai diễn nhỏ này nữa.
Trong ngành giải trí cũng không thiếu những việc như vậy, hơn nữa đối
phương cũng biết cách ăn nói, bên đoàn làm phim cũng không muốn gây
chuyện ồn ào làm mất mặt nhau. Vì vậy cả hai bên liền hủy hợp đồng.
Mãi đến bây giờ lúc bộ phim gần quay xong, đạo diễn mới vỗ đùi, còn chưa
tìm được người diễn ánh trăng sáng trong lòng nam chính a. Trương Thanh Vân
có chút quan hệ với đạo diễn, biết được chuyện này liền đưa ảnh chụp và một
đoạn video sinh hoạt hàng ngày của Ninh Tây đưa cho đạo diễn. Vậy là mọi
chuyện xong xuôi thành công.
Ninh Tây vừa đến đoàn, ngoài trời liền bắt đầu đổ mưa. Đạo diễn vui mừng
gọi nhân viên công tác đưa cô tới phòng trang điểm, sau đó hô:
- Ông trời cũng giúp rồi, chuẩn bị quay hai cảnh trong mưa của ánh trăng
sáng đi.
Ninh Tây trong vai ánh trăng sáng: ...
Dưới bàn tay thần kỳ của thợ trang điểm, trong nháy mắt Ninh Tây từ một cô
gái hai mươi ba tuổi biến thành thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi. Cô nhìn mình
mặc váy trắng, mái tóc đen dài ở trong gương, không nhịn được mà thầm nghĩ.
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Tại sao ánh trăng sáng ở mỗi bộ phim đều mặc váy trắng, không thể có chút ý
tưởng mới như váy đỏ, váy đen, váy hoa hay sao?
Ra khỏi phòng hóa trang, đạo diễn liền đi đến bên cạnh cô để dặn dò:
- Cảnh quay này vô cùng quan trọng. Mặc dù cô không có lời kịch nhưng
ánh mắt của cô, nụ cười của cô, cách cô chạy trốn đều là lời kịch của cô. Cô
chính là hoa tươi, cô chính là gió xuân, cô là báu vật xinh đẹp nhất trên thế giới.
Cho dù là nước mưa cũng không thể giấu đi mị lực của cô. Cô hiểu loại cảm
giác này không?
- Cái loại này... cái loại cảm giác mà khiến cho vô số đàn ông nhìn thấy cô,
sẽ nhớ lại cảm giác của mối tình đầu. Có hiểu hay không?
Ninh Tây mở miệng, còn chưa kịp nói gì thì đạo diễn đã vung tay lên, cắt
ngang lời cô định nói.
- Không hiểu cũng không sao! Quay mấy lần sẽ tìm được cảm giác.
Đạo diễn nhìn nhìn trời, lại nhìn Ninh Tây:
- Cô cũng may mắn đấy! Quay đoạn phim này không phải dùng vòi phun
nước. Nước trong xe cũng chả sạch sẽ gì.
Nói cứ như ở loại địa phương như thủ đô này, nước mưa rơi xuống tinh khiết
sạch sẽ lắm không bằng. Ninh Tây nhìn bộ dạng kích động đến đỏ bừng hai mắt
của đạo diễn, biết điều im lặng không nói gì.
Sau khi nói xong với Ninh Tây, đạo diễn lại quay người đi tìm nam chính,
tiếp tục nói một tràng dài. Cuối cùng sau khi đạo cụ xong xuôi, tổ quay chụp
vào vị trí, thì Ninh Tây, người mới đến đoàn làm phim không lâu đã bị đẩy ra
đường.
Trước khi Ninh Tây bắt đầu, đạo diễn còn cực kỳ chăm sóc nói một câu:
- Cô yên tâm, đoạn được này đã chặn lại rồi, không có xe nào khác chạy qua
đâu.
Ninh Tây cầm ô che mưa, đi đến trước mặt Sở Hằng, người đóng vai nam
chính, lễ phép hỏi thăm anh ta.
Tuy rằng Sở Hằng đang hot, nhưng cũng không tự cao tự đại, cũng khách
khí nói với Ninh Tây mấy câu rồi mới đi sang bên cạnh nhìn Ninh Tây biểu
diễn.
Phim điện ảnh yêu cầu chất lượng của cảnh quay cao hơn, đồng thời camera
quay chụp cũng nhiều hơn phim truyền hình. Vì vậy, nếu như biểu diễn có chỗ
không tốt thì khuyết điểm nhỏ cũng sẽ bị phóng lớn vô số lần, sau đó sẽ phải
quay lại.
Mưa, chiếc ô, người.
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Một buổi chiều mưa chạng vạng trên đường phố ít người qua lại. Ở đầu phố,
một cô gái mặc váy trắng đang chầm chậm bước tới, trên khuôn mặt mang theo
nụ cười ngọt ngào của người con gái tuổi thanh xuân.
Khuôn mặt cô xinh đẹp vô cùng, bởi vậy nụ cười giống như hoa tươi đua nở
khiến người ta gặp là khó có thể quên.
Màn ảnh tiến lại gần hơn, gần đến mức có thể thấy lông mi trên đôi mắt của
cô. Đúng lúc này, cô đột nhiên dừng lại, sau đó bước mấy bước tránh sang một
bên.
Hóa ra là có một chiếc xe chạy qua, cô sợ nước bùn bắn tung tóe làm bẩn
chiếc váy.
Đường đi càng ngày càng tối, cô gái giống như điểm sáng nhất trên đường
phố, vì vậy nhân vật nam chính đang ngồi trên xe bus mới nhìn qua cửa sổ đã
chú ý đến cô... Chỉ một cái nhìn này lại khiến anh ta động lòng.
Cảnh quay đã xong, lại thêm vào mấy màn ảnh đặc tả, đạo diễn cực kỳ hài
lòng vỗ tay:
- Đúng, đúng, đúng! Chính là loại cảm giác này! Loại cảm giác khiến cho
đàn ông phải động lòng, thật tuyệt vời! Cảnh quay sau là lúc cô chết, nhớ kỹ
phải chết xinh đẹp một chút đấy!
Ninh Tây chỉ có thể nhếch nhếch khóe miệng, đón lấy khăn tay mà Trương
Thanh Vân đưa tới, lau sạch sẽ nước trên tay.
- Phía trước có đoạn đường nhỏ bị chặn lại, hình như có đoàn làm phim đang
quay phim.
Lái xe nói vậy rồi vòng xe qua, thư ký ngồi bên cạnh ông chủ liền quay ra,
nhìn thấy đoạn đường chẳng mấy khi được dùng lại có vài ba chiếc máy quay,
xe bus và người qua đường mặc quần áo đều là phong cách tầm mười năm về
trước, vì vậy nói:
- Xem ra hôm nay chúng ta không đi được đường tắt rồi.
- Không sao!
Ông chủ quay ra nhìn bên ngoài cửa xe, đúng lúc nhìn thấy một nữ diễn viên
đang chạy trên phố, sau đó đâm phải một chiếc xe trên đường, ngã xuống đất.
Mái tóc dài phủ kín mặt đất, trộn lẫn với nước bùn, thoạt nhìn cực kỳ chật vật
và đáng thương.
- Dừng xe!
Người này đột nhiên mở miệng, đợi xe dừng lại liền vội vàng đi tới gần chỗ
quay chụp.
Thư ký sững sờ trong chốc lát rồi hấp tấp cầm ô mở ra đuổi theo sau.
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Chương 5

-N

inh Tây, vừa rồi cô diễn rất đúng, nhưng mà tốc độ chạy hơi chậm

một chút.

Đạo diễn xem lại cảnh quay trên máy rồi ngẩng đầu lên hỏi Ninh Tây:
- Quay lại một lần nữa được chứ?
Ninh Tây thở hơi gấp gáp, để mặc cho thợ trang điểm và thợ quần áo giày vò
trên người mình, giơ tay lên ra hiệu cũng được với đạo diễn.
Thấy cô dễ nói chuyện như vậy, đạo diễn cũng mỉm cười vừa ý. Thực tế thì
cảnh quay vừa rồi đã rất được, nếu như nghệ sĩ không muốn quay lại thì ông
cũng không bắt buộc. Nhưng mà nếu có thể tốt hơn nữa thì càng tốt.
- Được rồi! Tất cả các tổ chú ý. Một, hai, ba. Diễn!
Trong màn đêm mưa rơi yên tĩnh, trên đoạn đường ô tô qua lại, cô đang cố
hết sức để chạy, giống như chỉ cần chạy được đến cuối đường là có thể bắt lấy
hạnh phúc của mình.
Mưa làm ướt đẫm mái tóc dài của cô. Từng sợi, từng sợi tóc dính sát khiến
khuôn mặt càng trở nên trắng bệch như giấy.
Cô đang khóc, nước mắt xen lẫn nước mưa rơi xuống. Theo chiếc xe phía
trước càng đi càng xa, ánh mắt của cô dần dần bị tuyệt vọng bao trùm. Nhưng
dù là như vậy thì chiếc xe kia cũng không ngừng lại.
Lúc bị một chiếc xe khác đâm vào, cô lặng yên ngã xuống, bàn tay duỗi về
phía chiếc xe bus ở xa kia. Mưa càng lúc càng lớn, cuốn trôi bùn bẩn trên bàn
tay cô, nhưng cũng khiến máu tươi chảy ra lênh láng, nhuộm đẫm bùn đất dưới
thân cô.
Mà lúc này, chiếc xe bus phía trước kia lại dừng lại, bởi vì có người phát
hiện ra tại nạn xe cộ ở đằng sau. Nhân vật nam chính mặc áo sơ mi trắng cũng
giống như mọi hành khách khác, tò mò nhìn về chỗ xảy ra tai nạn.
Mãi cho đến khi có hai người nói với nhau.
- Đáng thương quá, vẫn còn là một cô bé.
- Ừ, tội nghiệp thật. Nghe đâu là chết ngay tại chỗ. Thật là... Haizzz!
Trong lòng cậu bỗng nổi lên sự khủng hoảng không cách nào tả nổi. Cậu
điên cuồng lao xuống xe, gạt đám người đang xem náo nhiệt ra... Khuôn mặt
khiến cho cậu ngày đêm mơ tưởng hiện ra trước mắt.
Cậu lao vào, vấp ngã, vừa chạy vừa bò tới cô gái nằm trên mặt đất, cầm lấy
bàn tay duỗi về phía trước của cô.
- Tốt!
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Đạo diễn vừa kêu dừng, nhân viên công tác bên cạnh liền chạy tới đưa khăn
khô cho Sở Hằng và Ninh Tây.
Ninh Tây khoác khăn lên người, uống mấy ngụm nước ấm rồi mới chậm rãi
dùng khăn lau tóc.
Trợ lý của Sở Hằng vây quanh anh, líu ríu kể lại những lời mà đạo diễn nói.
- Anh Sở, ánh mắt của anh vừa rồi rất chuẩn, đạo diễn liên tục khen anh đấy.
Sở Hằng cười cười không nói gì, anh lau nước trên mặt, quay sang nhìn Ninh
Tây, thấy cô được trợ lý đưa đi thay quần áo liền hỏi trợ lý của mình:
- Cậu có mang thuốc đề phòng cảm cúm không?
Trợ lý khẽ gật đầu.
- Vậy đưa qua cho Ninh Tây một liều đi.
Người mới này rất có tiềm lực, nếu như Cửu Cát dốc hết sức nâng đỡ cô ta,
nói không chừng còn có thể nâng được một nữ nghệ sĩ hàng đầu.
- Vâng anh!
- Đi đi!
Người đàn ông đứng bên ngoài chỗ đoàn làm phim cũng thu hồi ánh mắt,
quay đầu đi về ô tô ở phía sau.
- Vâng thưa ông chủ.
Thư ký đi đằng sau mờ mịt không hiểu gì. Anh nghĩ mãi không ra tại sao
ông chủ lại chạy xuống xem người khác quay phim.
Anh lại nhìn về phía trước, ông chủ dáng người cao cao đẹp đẽ, lưng thẳng
tắp, đúng là một người đàn ông có sức hấp dẫn vô cùng.
Sau khi xe lăn bánh, anh lại cẩn thận từng li từng tý liếc nhìn ông chủ. Tuy
rằng đối phương cúi đầu im lặng nhưng hình như tâm tình có chút thay đổi.
Anh cũng không dám hỏi nhiều, chỉ liếc mắt một cái rồi thôi, quay đầu sang
nhìn những giọt nước trên cửa xe. Chúng không ngừng lăn xuống, tại thành
những vệt nước kéo dài.
Cảnh quay của Ninh Tây trong bộ phim này không có nhiều, chỉ vài ngày là
quay xong hết. Sau đó, Trương Thanh Vân cũng không sắp xếp công tác gì mấy
cho cô mà chỉ mời giáo viên đến dạy cho cô về hình thể, lời kịch, thanh nhạc...
Vì vậy, cuộc sống của cô trôi qua cũng khá là nhẹ nhõm.
Lúc nhận được điện thoại của chủ nhiệm lớp cấp 3 thì cô đang đắp mặt nạ
dưỡng da.
Trước khi cô ra nước ngoài học tập, chủ nhiệm lớp đã giúp đỡ cô rất nhiều.
Vì vậy, mấy năm qua cô cũng vẫn luôn liên lạc với chủ nhiệm lớp. Vào ngày lễ
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tết, cô còn gửi cho cô giáo mình một ít quà tặng, mà cô ấy cũng gửi cho cô một
ít đặc sản trong nước.
Lần này về nước, cô còn chưa nói với bất kỳ ai, nghe được giọng nói ân cần
của cô giáo, khuôn mặt cô thêm vài phần vui vẻ:
- Cô ơi, em không muốn bỏ qua đại thọ năm mươi tuổi của cô đâu.
- Đúng ạ! Em đã về nước rồi!
- Đến lúc đấy cô không chê em làm phiền là tốt lắm rồi.
Cúp điện thoại, Ninh Tây mở tủ quần áo lật tìm một lúc, lấy một bộ đồ phù
hợp, còn trang điểm nhẹ nhàng một chút rồi mới xách túi ra ngoài.
Tháng trước, cô đã đổi lấy bằng lái xe trong nước. Nhưng mà bình thường cô
không mấy khi tự mình lái xe, vì vậy cũng chưa mua. Cho đến khi cô xách theo
túi lớn túi bé, đứng ngoài trời đợi nửa giờ cũng chưa bắt được cái xe nào, cô bắt
đầu nghĩ đến việc mình có nên mua một chiếc hay không.
Vất vả mãi mới gọi được một chiếc taxi, Ninh Tây đi đến trường Trung học
số một của thủ đô. Thời gian trôi qua năm sáu năm rồi nhưng chỗ này cũng
không thay đổi gì mấy, có chăng chỉ là cây cối trên đường càng thêm tươi tốt
mà thôi.
Trên sân thể dục có nam sinh mặc đồng phục chơi bóng, bên cạnh sân bóng
thì các nữ sinh reo hò cổ vũ. Thấy cảnh này, cô không nhịn được mà mỉm cười.
Cô quay người đi đến ký túc của giáo viên ở phía tây, leo lên tầng 5, gõ cửa
nhà cô giáo Diêu.
Cửa rất nhanh được mở ra, cô giáo Diêu bước ra, nhìn thấy Ninh Tây liền
vui mừng mở rộng cửa, gọi Ninh Tây mau mau vào nhà ngồi.
- Nhìn em kìa! Mấy năm nay ở nước ngoài ăn uống không tốt, người gầy đi
nhiều quá!
Cô Diêu đau lòng, nhưng cũng không nỡ trách móc, ngược lại còn kêu Ninh
Tây không cần mua nhiều thứ mang đến như vậy. Thầy Trương chồng cô ngồi ở
bên cạnh, cười tủm tỉm, trông rất là hiền hòa.
- Cô à, mấy năm nay cô và thầy Trương vẫn khỏe chứ ạ?
Ninh Tây nâng chén trà lên, nhìn sắc mặt hai người bọn họ đều khỏe mạnh
hồng nhuận mới yên tâm.
- Tốt! Rất là tốt! Mọi chuyện đều tốt!
Cô Diêu và thầy Trương mấy năm nay đều rất hạnh phúc. Hai người có một
đứa con trai. Con trai hai người vừa có hiếu vừa biết tiến tới, bây giờ mới tốt
nghiệp xong, đang bắt đầu đi làm nên không có ở nhà.
Cô trò hai người trò chuyện với nhau trong chốc lát, cô Diêu mới nhắc đến
công việc của Ninh Tây:
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- Em là sinh viên tốt nghiệp trường đại học Erding. Trường này đứng thứ ba
trong số top mười đại học nổi tiếng toàn thế giới. Sau khi về nước chắc hẳn em
tìm việc rất thuận lợi.
- Em đã ký hợp đồng với một công ty rồi, các đồng nghiệp đều thân thiện.
Cô không cần lo lắng nhiều đâu ạ.
Ninh Tây cười cười, bổ miếng táo trong tay làm đôi, đưa cho cô Diêu và
thầy Trương.
Cô Diêu thấy Ninh Tây gọt sạch vỏ hoa quả mà không đứt đoạn, không khỏi
thấy hơi đau lòng. Cô bé năm xưa được cha mẹ nâng niu chiều chuộng trong
lòng bàn tay giờ đã trưởng thành rồi.
Chỉ là cái giá phải trả cho sự trưởng thành này quá lớn, quá trầm trọng, khiến
bà luôn luôn lo lắng đến cuộc sống của cô bé này trong những năm qua.
Thời gian nhanh đến giữa trưa, thầy Trương vào phòng bếp làm cơm, Ninh
Tây muốn đi vào giúp đỡ thì bị cô Diêu ngăn lại.
- Cứ để ông ấy vào làm đi, cô trò chúng ta ngồi đây trò chuyện là được.
Cô Diêu không để cho Ninh Tây vào phòng bếp.
- Những năm gần đây cô gọi điện cho em, lúc nào em cũng chỉ kể chuyện
tốt, không nói chuyện xấu. Cô cũng không biết cuộc sống bên đấy của em như
thế nào.
Nói đến đây cô lại thở dài:
- Cô biết rõ em là đứa bé có tương lai. Nhưng mà dù sao em cũng sống một
mình. Nếu như có chuyện gì khó xử nhất định phải nói cho cô biết đấy.
- Vâng!
Ninh Tây gật đầu cười, đưa tay vặt hai quả nhãn lăn qua lăn lại.
- Những năm gần đây em cũng không có chuyện gì khó xử cả.
Cho dù có, thì cũng chỉ là chút chuyện cũ mà thôi, ngay cả nhắc cô cũng
không muốn nhắc lại.
Có lẽ vì đón Ninh Tây nên cơm trưa chuẩn bị rất phong phú. Tuy rằng chỉ là
một ít đồ ăn bình thường trong gia đình nhưng mà Ninh Tây ăn hết hai bát cơm
đầy.
Người ăn cơm thấy ngon thì người nấu cơm là người vui mừng nhất. Thầy
Trương cũng có cảm tình với cô học sinh này. Chuyện năm đó ông biết rõ, hơn
nữa còn giúp đỡ Ninh Tây không ít. Vì vậy, trong mắt ông, Ninh Tây cũng
giống như nửa học sinh của mình. Vừa cơm nước xong xuôi thì điện thoại của
Ninh Tây vang lên, là Trương Thanh Vân gọi đến.
Hóa ra phim “Lòng đã yêu em” muốn chiếu trước kỳ nghỉ quốc khánh. Mặc
dù Ninh Tây chỉ diễn có mấy cảnh trong phim nhưng cũng cần phối hợp tuyên
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truyền trên internet nhưng mà Ninh Tây lại chưa đăng ký tài khoản của trang
web trong nước, vì vậy Trương Thanh Vân mới gọi điện bảo cô đến công ty một
chuyến để bàn bạc về chuyện này.
Ninh Tây nói cho Trương Thanh Vân biết địa chỉ bây giờ của mình. Ở đầu
bên kia điện thoại, Trương Thanh Vân nói sẽ tới đón cô.
Ninh Tây ngồi thêm một lát rồi đứng lên xin phép ra về. Cô Diêu cũng biết
rằng cô có công tác nên không giữ lại, chỉ là dặn dò cô lúc nào rảnh thì nhớ đến
nhà mình chơi, rồi báo cho Ninh Tây biết địa chỉ nhà hàng tổ chức sinh nhật của
mình.
Sau khi Ninh Tây đi về rồi, cô Diêu mới ngồi lại trên ghế salon, thở dài với
thầy Trương.
- Học sinh đến thăm em, sao em còn than ngắn thở dài thế.
Thầy Trương vỗ vỗ lưng cô Diêu, khuyên nhủ:
- Anh thấy em ấy cũng là người có chủ kiến, nhất định sẽ có cuộc sống tốt.
Em cũng đừng quá lo lắng vớ vẩn như thế.
- Em lo cho học sinh của mình, sao lại là lo lắng vớ vẩn?
Cô Diêu không vui, trừng mắt nhìn bạn già của mình:
- Người ta cũng chỉ tầm tuổi con mình mà thôi. Con chúng ta cao to mạnh
khỏe thế kia chúng ta còn lo lắng, đừng nói đến em ấy còn là con gái, lại một
thân một mình tự lập.
Thầy Trương nghe vậy cũng chỉ đành thở dài, lắc lắc đầu, không tiện nói
thêm gì nữa.
- Sao em lại ở đây?
Trương Thanh Vân đến đón Ninh Tây, anh nhìn đến tấm biển to ghi rõ dòng
chữ Trường trung học số 1 thủ đô.
Đây chính là một trong những trường cấp 3 tốt nhất ở thủ đô, cho dù có tiền
đến đâu mà thành tích không tốt thì cũng chưa chắc đã vào được
- Đến thăm giáo viên cũ.
Ninh Tây thắt dây an toàn rồi cười nói:
- Năm đó, khi còn học trong trường, em là một cô bé mập đấy.
Trương Thanh Vân khởi động xe rồi quay sang nhìn dáng người thon thả
khêu gợi của Ninh Tây:
- Đúng là không nhìn ra được điều đó đấy!
Ninh Tây cười cười, nhìn cổng trường cấp 3 càng ngày càng xa, ánh mắt hơi
cúi xuống, khẽ nói:
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- Anh chưa nghe qua một câu nói à?
- Câu gì?
- Con gái mười tám tuổi thay đổi, càng đổi càng xinh!
Trương Thanh Vân phát hiện trong giọng nói của Ninh Tây có chút trào
phúng, liền cười bảo:
- Vậy em tốt hơn tôi rồi. Cả đời này tôi chưa từng đẹp mắt luôn.
- Đừng lo lắng! Em không chê diện mạo của người đại diện đâu!
Ninh Tây chống tay lên cằm, vẻ mặt rộng lượng, trong ánh mắt lại mang
theo vài phần trêu chọc.
Trương Thanh Vân: ! Vậy thì phải cảm ơn em rồi!
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