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Phần 2
Chương 6

N

hìn tài khoản weibo của mình ghi hai chữ vô cùng đơn giản “Ninh Tây”,

Ninh Tây liền nghĩ ngợi một chút rồi hỏi:
- Anh Trương à, anh bảo nếu em đổi tên weibo thành Ninh Tây thích ăn sủi
cảo thủy tinh thì liệu có thêm fan hâm mộ hay không?
- Thêm cái gì? Thêm ăn hàng hả?
Trương Thanh Vân cảm thấy nghi ngờ ánh mắt của mình. Tại sao một người
thoạt nhìn từ đầu đến chân đều tràn ngập phong thái nữ thần lại đôi khi không
đáng tin như này cơ chứ?
- Em chỉ đề nghị một chút thôi, đừng coi là thật chứ.
Thấy Trương Thanh Vân hoàn toàn không nhìn ý tưởng của mình, Ninh Tây
cũng không để ý. Cô đứng lên nhường máy tính cho Trương Thanh Vân chỉnh
sửa weibo của mình.
- Dựa theo quy định ngoài lề của công ty thì người mới không được tùy tiện
phát weibo đấy.
Thật ra là sợ người mới đầu óc không thông, đăng weibo tự làm xấu mình.
Trương Thanh Vân dùng weibo của Ninh Tây chú ý tới một số tiền bối của công
ty rồi quay ra nói với cô:
- Tôi cũng không muốn bắt em phải như vậy. Nhưng sau này em muốn viết
weibo thì nhớ phải viết cẩn thận, làm sao cho ổn thỏa đấy.
Ninh Tây khẽ gật đầu. Cô cũng từng nhìn thấy những người dùng weibo
hoặc ra sách mà ăn nói không tốt gây phiền toái cho chính bản thân mình rồi. Vì
vậy cô vô cùng đồng ý với lời nói của Trương Thanh Vân.
Trống tốt kêu không cần dùng búa tạ. Trương Thanh Vân làm việc với Ninh
Tây được mấy tháng rồi. Tuy rằng có lúc cô trở nên hơi hâm hâm, nhưng ở bên
ngoài làm việc vẫn rất cố gắng, cũng không chịu thua kém, EQ lẫn IQ đều ổn,
hơn nữa còn ở mức cao. Vì vậy có một số việc anh thấy không phải nhắc đi
nhắc lại làm gì.
Trương Thanh Vân đã sớm nói qua với mấy người tiền bối kia, vì vậy sau
khi weibo của Ninh Tây chú ý bọn họ thì phần lớn đều chú ý lại.
Một ít người hâm mộ phát hiện thần tượng nhà mình chú ý một người lạ liền
dò theo đường link tìm đến.
Ai biết được weibo này chỉ có mỗi tên cùng chứng nhận của weibo, chẳng
còn gì nữa. Có người tiện tay ấn chú ý, có người trực tiếp tắt đi, chẳng có chút
hứng thú gì với cái tên lạ lẫm này.
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Loại tình huống này rất bình thường, Trương Thanh Vân cũng không có ý
định mua fan hâm mộ cho Ninh Tây. Một người mới còn chưa có tác phẩm nào
lại có đến chục nghìn người hâm mộ mới là kỳ quái. Cứ lẻ tẻ vài ba người chú ý
như vậy mới là chân thật, nói không chừng sau này còn có thể kéo được một số
fan đồng tình.
- Weibo đầu tiên có cần đăng ảnh tự chụp hay cái gì không?
Trương Thanh Vân chuẩn bị xong xuôi, cũng không tự chủ trương mà hỏi
thăm Ninh Tây về việc đăng nội dung weibo.
Thân là người đại diện, anh biết rõ rằng đối với nghệ sĩ khác nhau cần thái
độ khác nhau. Ninh Tây là một nghệ sĩ vừa có thực lực, vừa có tướng mạo lại có
EQ cao, anh vô cùng coi trọng tương lai phát triển của cô. Vì vậy, có một số
việc anh cũng không muốn làm quá mức. Giữ cho nhau khoảng không gian
riêng, sau này công tác mới càng dễ làm.
Ninh Tây suy nghĩ một chút, cầm lấy điện thoại, đăng lên weibo.
Ninh Tây: Ăn no, ngủ ngon, không công tác. Hôm nay mới làm được điều
đầu tiên.
- Weibo này của em... đúng là... thân thiện!
Trương Thanh Vân cũng không thấy có sai lầm gì lớn. Hiện giờ Ninh Tây
còn cần dùng weibo để kéo fan, vì vậy mỗi khi đăng lên weibo cũng cần phải
suy tính.
Trong giới có nhiều người căn bản không cần dùng weibo, cũng không cần
tham gia các tiết mục tống nghệ, thực lực và nhân khí của bọn họ cũng đủ
chống đỡ mọi thứ rồi. Còn có một số người khác thì coi weibo như một trang
web bình thường, muốn đăng gì thì đăng. Có khi dù bọn họ đăng một cái dấu
chấm cũng có một đám người hâm mộ trầm trồ khen ngơi, bấm like. Đây chính
là đại diện cho địa vị trong giới nghệ sĩ.
Thế nhưng nghệ sĩ trong giới giải trí thì nhiều, lại có mấy người có thể đạt
được đến mức đấy?
Ninh Tây đăng weibo này không lâu thì Chu Chính Xuyên liền chia sẻ lại.
Chu Chính Xuyên: Tiểu sư muội thật hạnh phúc! Hôm nay ta còn chẳng làm
được cái nào, mệt mỏi. [Ninh Tây: Ăn no, ngủ ngon, không công tác. Hôm nay
mới làm được điều đầu tiên.]
Thấy weibo này, Trương Thanh Vân cười bảo Ninh Tây:
- Bình thường Chu Chính Xuyên không thích đăng weibo. Xem ra cậu ta
cũng rất chiếu cố cô tiểu sư muội như em đấy.
Ninh Tây để điện thoại di động xuống, cười cười nâng cao cằm:
- Ai bảo em nhân duyên tốt cơ.
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Trương Thanh Vân làm vẻ mặt không chịu nổi, sau đó ngồi nói cho Ninh
Tây biết về mạng lưới ngành giải trí trong nước, những chuyện thường xảy ra
cùng với các phương pháp xử lý khẩn cấp của nghệ sĩ nếu gặp được chuyện như
vậy.
Ninh Tây cẩn thận nghiêm túc lắng nghe, bởi vì tất cả những thứ này đều do
các tiền bối trong giới dùng chính mình làm gương cảnh báo cho hậu bối.
Nhìn Ninh Tây ngồi im lặng lắng nghe, Trương Thanh Vân cảm giác rằng
lúc trước anh chuyển lại một nam nghệ sĩ hạng hai cho Lưu Khôn rồi lựa chọn
Ninh Tây, là một quyết định vô cùng chính xác.
Vào ngày sinh nhật cô giáo Diêu, thời tiết cuối thu dễ chịu, ánh mặt trời
trong sáng, Ninh Tây thay xong quần áo, đứng trước gương trang điểm thật đẹp,
đeo đồ trang sức rồi cầm túi xách nhỏ, mở cửa đi ra ngoài.
Bước vào thang máy, cô trực tiếp ấn xuống tầng 1, ra khỏi thang máy thì
Trương Thanh Vân đã đang dừng ô tô đợi cô rồi.
Cô mở cửa xe ngồi vào ghế sau, thắt dây an toàn rồi tủm tỉm cười nói với
Trương Thanh Vân:
- Anh Trương, hôm nay làm phiền anh đóng vai lái xe của em rồi.
Trương Thanh Vân quay đầu xe, sau đó ngoái lại nhìn Ninh Tây, trong giọng
nói mang theo sự kinh diễm:
- Có một câu nói rất hay, đàn ông không thể gây chuyện với một người phụ
nữ vừa xinh đẹp lại vừa biết trang điểm.
- Vì sao thế?
Ninh Tây lấy chiếc kính râm màu cà phê ra, khuôn mặt như cười như không
nhìn về phía Trương Thanh Vân.
- Bởi vì người phụ nữ như vậy sẽ làm đàn ông thần hồn điên đảo, sai khiến
anh ta làm gì cũng được.
Trương Thanh Vân nhún vai, phối hợp hỏi:
- Nói đi! Hôm nay nữ vương bệ hạ muốn đi đâu?
Ninh Tây cười cười, đeo kính lên:
- Muốn đi chiến đấu.
Trong gian phòng đặc biệt của nhà hàng Cẩm Tú, những học sinh tốt nghiệp
khóa 11 đang vây quanh cô giáo Diêu để nói chúc mừng hoặc tách riêng trò
chuyện với nhau, cực kỳ náo nhiệt.
Nhất là ở xung quanh Trần Nhất Tuấn và Ngụy Tư Kỳ, có rất nhiều đồng
học đến gần hai người bọn họ để nịnh nọt. Những người ngồi ở đây đều đã bươn
chải trong xã hội, đều hiểu được sự quan trọng của tiền tài và quyền thế. Vì vậy
cho dù phải khom lưng uốn gối nịnh nọt người khác bọn họ cũng đồng ý.
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Xã giao cùng các bạn học một lúc, Trần Nhất Tuấn lấy cớ ra khỏi phòng,
đứng trên ban công hóng gió, nghe tiếng ồn ào huyên náo trong gian phòng sau
lưng, hắn hơi nôn nóng đốt một điếu thuốc, kẹp trên tay. Mùi thuốc lá nhàn nhạt
khiến cho lòng hắn từ từ bình tĩnh lại.
- Thế nào? Thất vọng sao?
Ngụy Tư Kỳ đi đến phía sau, khoanh tay trước ngực cười lạnh nhìn Trần
Nhất Tuấn.
- Sinh nhật năm mươi tuổi của cô Diêu, cô ta cũng không đến...
- Em muốn nói điều gì?
Trần Nhất Tuấn nhìn Ngụy Tư Kỳ, khuôn mặt không biểu tình, trong đáy
mắt lại mang theo vài phần mỏi mệt lẫn không kiên nhẫn.
- Anh cho rằng những năm gần đây tôi không biết chuyện anh lặng lẽ sai
người tìm kiếm Ninh Tây hay sao?
Ngụy Tư Kỳ thấp giọng nói, không muốn khiến cho những bạn học kia biết
bọn họ cãi nhau.
- Những người này không tìm thấy Ninh Tây, anh lại tìm cách đến chỗ cô
Diêu.
Nói tới đây, cô ta càng cười lạnh. Sau khi dạy hết khóa 11 của bọn họ xong
thì cô giáo Diêu đã về hưu. Lần này Trần Nhất Tuấn đề nghị tổ chức đại thọ cho
cô giáo Diêu thật ra chỉ vì thăm dò tin tức của Ninh Tây từ chỗ cô Diêu mà thôi.
- Anh không biết em đang nói gì cả!
Trần Nhất Tuấn giận tái mặt.
- Nếu như em cứ nghĩ thế thì anh cũng chịu, không biết nói gì nữa.
Vẻ mặt Ngụy Tư Kỳ suýt chút nữa trở nên vặn vẹo. Cô ta hít sâu một hơi
mới đè được cơn tức trong lòng xuống.
- Bây giờ anh đang là chồng sắp cưới của tôi, anh có biết không hả?
- Có lúc nào tôi nói là không phải à?
Trần Nhất Tuấn dập thuốc lá, hai người trừng mắt nhìn nhau. Cuối cùng
Trần Nhất Tuấn bước tới, vòng tay ôm eo Ngụy Tư Kỳ, mỉm cười và bảo:
- Em đừng có suy nghĩ nhiều. Làm sao anh có thể có ý với Ninh Tây cho
được?
Thấy Trần Nhất Tuấn đến dỗ dành mình, Ngụy Tư Kỳ mới tỏ ra vui vẻ:
- Em biết sao được liệu anh có sở thích tương đối đặc biệt hay không, lại
thích những cô nàng lắm thịt nhiều mỡ.
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- Em nghĩ cái gì vậy, không lẽ em muốn đưa chồng sắp cưới của mình cho
cô gái khác?
Trần Nhất Tuấn kéo miệng cười:
- Anh chỉ đi hút điếu thuốc thôi mà. Chúng ta quay vào đi, mọi người còn
đang chờ kìa.
Hai người vừa mới bước vào đến cửa thì sau lưng truyền tới tiếng giày cao
gót chạm trên sàn. Ngụy Tư Kỳ tò mò quay đầu lại, chỉ thấy một cô gái mặc váy
bó dài màu đen, xách túi bước về phía bên này. Mặc dù đối phương đeo kính
râm che gần hết khuôn mặt nhưng trực giác của Ngụy Tư Kỳ nói cho cô ta biết,
đối phương rất đẹp, hơn nữa còn là một cô gái đủ để hấp dẫn ánh mắt của vô số
người đàn ông.
Cô quay sang nhìn Trần Nhất Tuấn, thấy anh ta không nhìn cô gái kia, trên
mặt lộ ra nụ cười hài lòng.
Cộp, cộp, cộp!
Người đẹp tóc quăn kia dừng lại trước mặt bọn họ, bỏ kính ra nhìn biển số
phòng, lịch sự gật đầu cười rồi mới đi qua bọn họ, bước vào phòng.
Trong giây phút đối phương bỏ kính mắt ra, trong lòng Ngụy Tư Kỳ bỗng
thấy hơi sợ. Thấy được khuôn mặt hoàn mỹ tinh xảo của đối phương, cô ta lại
một lần nữa quay sang dò xét thái độ của chồng sắp cưới. Anh ta đúng là đang
ngẩn người.
- Nhất Tuấn!
Cô giật giật tay áo của anh ta.
- Chúng ta cũng đi vào thôi!
Trần Nhất Tuấn giật mình hoàn hồn, cười cười với Ngụy Tư Kỳ rồi cầm tay
dắt cô vào phòng.
- Thật có lỗi, tôi tới chậm!
Ninh Tây bước vào phòng, cười xin lỗi các bạn học sau đó đi đến chỗ cô
giáo Diêu, lấy từ trong túi xách ra một hộp quà đẹp đẽ:
- Cô Diêu! Em chúc cô phúc như Đông Hải, thọ tựa Nam Sơn!
- Cô còn tưởng rằng hôm nay em bận việc không đến được chứ! Nhanh
nhanh ngồi xuống nào.
Cô giáo Diêu kéo Ninh Tây xuống ngồi cạnh mình sau đó mở hộp quà ra,
liền lập tức lắc đầu:
- Đứa nhỏ này, sao em lại mua đồ đắt tiền như vậy! Cô không thể nhận đâu.
- Không đắt đâu ạ! Gần đây giá vàng đang giảm mà. Những thứ khác cô
cũng không thiếu gì. Em nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có thể mời Phật tổ phù hộ cô.
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Hy vọng cô bình an, khỏe mạnh, không bệnh không tật. Nếu như cô không nhận
thì em biết đưa cho ai?
Ninh Tây nói là nói thật. Chiếc dây chuyền này nhìn thì có vẻ quý trọng
nhưng trên thực tế còn thua kém giá tiền của một cái túi xách hàng hiệu.
Có bạn học ngồi gần cô giáo Diêu nhìn được, trong hộp đặt một cái dây
chuyền mặt Phật bằng vàng lấp lánh, hơn nữa có vẻ không nhẹ, trong lòng nghĩ
thầm: “Người đẹp này rất hào phóng đấy!”
Mà phần lớn các bạn học nam thì tò mò không hiểu đại mỹ nhân này là ai,
chẳng lẽ là bạn học khác khóa với bọn họ?
Hôm nay, mặc dù là bữa tiệc do khóa 11 của bọn họ tổ chức để chúc thọ cô
giáo Diêu nhưng mà cô Diêu dạy học nhiều năm như vậy, có học trò ở khóa
khác cố ý đến chúc thọ cũng là bình thường.
Chẳng qua không biết danh hoa đã có chủ hay chưa. Nếu là chưa có...
Chậc chậc chậc!
Chỉ có mình Tôn Tú Mỹ ngồi ở một góc kinh ngạc nhìn về phía cô giáo
Diêu, sau đó nhanh chóng quay đầu liếc nhìn Trần Nhất Tuấn cùng Ngụy Tư Kỳ
đang biểu hiện tình cảm ân ái ở đằng kia.
Ninh Tây?

Chương 7

B

ởi vì có sự xuất hiện của Ninh Tây mà những bạn học nam kia càng thêm

nhiệt tình. Có người lấy nước trái cây cho cô, có người lại bê đĩa hoa quả, từng
người đều tha thiết cẩn thận, vây quanh Ninh Tây tươi cười làm quen, ân cần
mà không bỉ ổi.
Năm đó, bọn họ đều là học sinh lớp chọn của trường trung học số 1 thủ đô,
vì vậy phần lớn đều thi được vào các trường đại học tốt. Bây giờ, có người đã
bắt đầu đi làm, có người còn tiếp tục học lên cao học, nhưng dù thế nào thì bọn
họ vẫn giữ được phép lịch sự cơ bản, càng không làm ra mấy chuyện mất tư
cách.
Những bạn nữ ngồi đây thấy các bạn nam giống như ong mật vây quanh một
đại mỹ nhân, có người vui vẻ xem náo nhiệt, có người xì mũi coi thường, có
người lại mỉa mai mấy chữ.
- Cái cô gái đột nhiên xuất hiện này là ai chứ?
Ngô Thiến khoác tay lên vai Tôn Tú Mỹ, trong giọng nói có chút không vui:
- Tại sao tớ lại không biết trường cấp 3 của chúng ta có một đại mỹ nhân như
vậy?
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Tôn Tú Mỹ muốn nói rằng đó chính là Ninh Tây. Nhưng nghĩ đến từ khi
bước vào cửa, Ninh Tây chưa hề tự giới thiệu nên cô cũng lắc đầu không nói gì.
Mà Ngô Thiến cũng không thật sự muốn hỏi cô để biết câu trả lời. Quay đi
quay lại, Ngô Thiến đã chạy đến bên cạnh Ngụy Tư Kỳ:
- Tư Kỳ à, vị kia của nhà cậu vẫn là tốt nhất. Không giống đám người kia.
Cô ta giơ tay chỉ mấy bạn nam đang xum xoe cạnh Ninh Tây:
- Thấy gái là xoắn cả vào, không đi đâu nổi.
Ngụy Tư Kỳ mỉm cười vui vẻ, tự đắc, bỗng nhiên nhớ tới ánh mắt nhìn vào
cô gái kia của Trần Nhất Tuấn lúc ở cửa, nụ cười liền có chút khó chịu, nhưng
lại cố gắng che giấu đi:
- Có kiểu gái đẹp nào mà anh ấy chưa từng nhìn thấy. Bình thường như vậy
anh ấy làm sao có thể để ý cho được.
- Quan trọng nhất là cậu ấy chung tình với cậu, làm sao có thể để ý đến
người khác cơ chứ.
Ngô Thiến cười nịnh, ánh mắt dò xét một lượt cô gái ngồi cạnh cô Diêu:
- Thật ra mặt mũi dáng người cũng bình thường, chỉ đến thế mà thôi, không
xinh đẹp bằng cậu.
Ngụy Tư Kỳ lại cười, khẽ đẩy đẩy Ngô Thiến:
- Nói gì vậy! Người khác nghe được sẽ không tốt đâu.
- Nghe được thì thế nào? Dù sao tớ cũng chỉ nói thật mà thôi, chẳng lẽ còn
sợ người ta nghe thấy?
Ngô Thiến vừa nói xong, mấy bạn học nữ ngồi xung quanh đấy đều lên tiếng
hùa theo, toàn chọn những lời ngon ngọt để nói với Ngụy Tư Kỳ, khiến cô ta
càng thêm tươi cười hớn hở.
Tôn Tú Mỹ ở bên cạnh nghe những lời hi hi ha ha của bọn họ, trong lòng có
chút khó chịu, nhưng cũng không muốn đắc tội với nhiều bạn học như vậy, nhịn
một lúc lâu sau liền bảo:
- Bữa tiệc bắt đầu rồi kìa.
Những người đến được đều đến gần hết rồi, Ninh Tây nhìn qua những người
ở đây. Phần lớn các bạn học đều thay đổi, có một số người cô còn không nhận
ra nổi.
Nhưng mà lần này cô đến đây chỉ vì chúc thọ cô Diêu, không có ý muốn liên
lạc cảm tình gì với các bạn học cũ.
Bữa tiệc ăn được hơn nửa thì Trần Nhất Tuấn rót một chén nước trái cây tươi
cho cô giáo Diêu rồi cầm rượu chúc mừng cô, sau đó lại mời thầy Trương ở bên
cạnh một ly.
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Ninh Tây cúi đầu tập trung ăn, không hề nhìn Trần Nhất Tuấn. Ngược lại,
sau khi mời rượu xong, Trần Nhất Tuấn cười nói với cô giáo Diêu:
- Cô Diêu à, vị bạn học này là...
- Cô ơi!
Ninh Tây cắt ngang lời của Trần Nhất Tuấn, hơi áy náy cười với cô Diêu:
- Em xin lỗi một chút. Em ra ngoài toilet.
- Được!
Cô Diêu gật đầu cười, trên mặt tràn đầy yêu thương.
Bị Ninh Tây làm mất mặt, Trần Nhất Tuấn miễn cưỡng duy trì phong độ trở
về chỗ ngồi của mình, không hỏi qua chuyện của Ninh Tây nữa, nhưng trong
lòng thì âm thầm khó chịu.
Nước lạnh xối lên mu bàn tay, Ninh Tây chậm rãi rửa, rồi rút hai tờ khăn
giấy ra từ từ lau khô từng giọt nước trên tay. Đúng lúc đó thì thấy được Ngụy
Tư Kỳ ăn mặc trang điểm vô cùng nổi bật đi vào.
Tầm mắt hai người chạm vào nhau, Ninh Tây liền nở một nụ cười có thể nói
là hoàn mỹ với cô ta.
Bờ môi Ngụy Tư Kỳ khẽ run lên, miễn cưỡng cười lại.
Ngay khi Ninh Tây chuẩn bị đi ra ngoài, Ngụy Tư Kỳ liền gọi lại cô:
- Chờ một chút!
Ngụy Tư Kỳ nhìn kỹ Ninh Tây:
- Xin hỏi... cô là bạn học khóa nào vậy?
Ninh Tây tươi cười, ánh mắt triền miên dịu dàng như gió xuân!
- Hơi ngại một chút, tôi không tốt nghiệp ở trường học này.
- Là vậy à?
Ngụy Tư Kỳ tránh nhìn thẳng vào đôi mắt giống như nước hồ xuân kia, cười
có chút không tự nhiên. Đôi mắt này thật xinh đẹp, xinh đẹp đến mức làm cho
cô ta ngay cả nghĩ ghen ghét cũng không được.
Loại phụ nữ như vậy thật đáng sợ.
- Đúng vậy!
Ninh Tây khẽ nghiêng đầu, trong tươi cười có thêm vài phần dí dỏm:
- Cuộc sống luôn luôn có những chuyện trùng hợp với nhau xảy ra cùng lúc,
mà không thể làm gì khác được.
Ngụy Tư Kỳ cảm thấy những lời nói này có chút quái dị, nhưng dưới cái
nhìn chăm chú của đối phương, không hiểu sao cô lại vô ý thức gật đầu.
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Thấy bộ dáng cô ta như vậy, Ninh Tây tiếp tục gật đầu mỉm cười nhã nhặn,
sau đó quay người ra khỏi toilet.
Vừa ra đến cửa thì ở toilet nam cũng có một người đàn ông bước ra. Cô nhìn
về phía người kia, đối phương vừa vặn nhìn về phía cô.
Đúng là một người đàn ông được ông trời ưu ái, tràn ngập lực hấp dẫn đối
với phụ nữ.
Ninh Tây thu lại ánh mắt, lịch sự cười cười với anh ta.
Người đàn ông ấy dừng bước, lui sang bên cạnh, ý bảo ưu tiên cho phụ nữ.
Ninh Tây nhếch môi cười, đạp giày cao gót đi qua bên cạnh người đàn ông
kia, bước ra khỏi cửa toilet.
Người kia đứng yên tại chỗ, mãi cho đến khi bóng lưng của cô biến mất khỏi
góc rẽ mới nhấc chân đi ra ngoài.
- Thường tiên sinh, xin chào ngài!
Có người đi qua nhìn thấy, vội vàng chạy tới cười nói, trong đáy mắt mang
theo vẻ nịnh nọt không thể che giấu.
Người kia khẽ gật đầu:
- Chào ngài!
Ánh mắt anh ta lại nhìn về cuối lối đi nhỏ kia. Nhưng ngoài một chậu cây
cảnh ra, ở đó, không còn gì khác nữa.
Tiệc sinh nhật ăn xong, những bạn học túm năm tụm ba gọi nhau đi về.
Không ít người bắt đầu khoe khoang xe của mình, tranh nhau muốn đưa cô Diêu
và thầy Trương về.
Cô giáo Diêu không muốn làm phiền những học sinh này, không ngừng từ
chối, nói rằng con của bọn họ sắp đến đón bọn họ rồi.
Thấy cô giáo bảo như vậy mọi người cũng không tiện nói thêm gì nữa. Đợi
đến khi con trai của hai người đến đón thì bọn họ mới đứng dậy chuẩn bị rời
khỏi.
Có người chủ động muốn đưa Ninh Tây về nhưng lại bị cô từ chối.
- Mọi người có thể ngồi cùng bàn ăn cơm chính là có duyên, không biết vị
bạn học này tên là gì, hay là lưu lại số điện thoại đi. Sau này có hoạt động gì
giữa bạn học với nhau còn có thể liên lạc đưa tin.
Đề nghị đưa người đẹp về nhà bị từ chối, nam sinh này lại đưa ra một thỉnh
cầu khác.
Ninh Tây đang suy nghĩ một chút thì đúng lúc này điện thoại vang lên. Cô
hơi áy náy nhìn về phía bạn học kia rồi mới nghe điện thoại.
Sau khi cúp điện thoại, cô quay sang nói với người bạn học gần mình:
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- Xin lỗi, xe của tôi cũng đến rồi.
Mấy nam sinh kia vẫn chưa từ bỏ ý định, lấy lý do làm sứ giả hộ hoa đưa
Ninh Tây xuống dưới tầng.
Sau đó, mọi người liền đứng nhìn người đẹp ngồi lên một chiếc ô tô xịn giá
trên trăm vạn phóng đi. Lúc này cả đám người mới đập tay than thở vì nhớ ra
còn chưa xin được số điện thoại của người đẹp.
Những bạn học còn lại nhìn thấy vậy, không khỏi cười nhạo mấy câu.
Ngụy Tư Kỳ nói với Trần Nhất Tuấn ở bên cạnh:
- Hình như lúc nãy có mấy bạn nữ muốn xin số điện thoại của anh?
Trần Nhất Tuấn cười trả lời, trong giọng nói mang theo chút khinh thường:
- Có mấy tấm danh thiếp mà thôi, tôi còn đưa được.
Ngụy Tư Kỳ cười cười, không nói thêm gì nữa. Rõ ràng có cô ta là vợ chưa
cưới ở đây mà vẫn còn có người muốn leo lên Trần Nhất Tuấn, không tự nghĩ
lại xem liệu Trần Nhất Tuấn có thèm để ý đến bọn họ hay không.
Trong xe, Trương Thanh Vân huýt sáo nhìn Ninh Tây:
- Nữ vương bệ hạ, ngài vẫy gọi hơi nhiều hoa đào đấy.
- Trong con mắt đàn ông các anh, hấp dẫn nhất không phải là mặt và dáng
người của phụ nữ hay sao?
Ninh Tây cài dây an toàn, nhíu mày nói với Trương Thanh Vân:
- Hoa đào như thế, nở rồi tàn, tàn rồi lại nở, cần gì phải để ý tới chứ.
- Biết làm sao được, ai bảo người đời đều thích nhìn mặt cơ chứ.
Trương Thanh Vân nhún vai đáp lại.
Ninh Tây nhíu mày, từ chối cho ý kiến, chỉ là lấy gương trang điểm ra soi,
không nhịn được nói lại:
- Năm đó lúc em còn học trung học, những nam sinh này ở sau lưng đều
cười nhạo em, còn gọi em là củ cải trắng gì đó. Con người em chẳng có ưu điểm
gì, được mỗi cái thù dai nhớ lâu.
Trương Thanh Vân cười ra tiếng, cũng không có ý định hỏi chuyện cũ của
Ninh Tây.
Con người lúc còn trẻ, nhiều khi ngây thơ đến mức tàn nhẫn. Có một số
người dùng chuyện bắt nạt người khác để làm trò vui. Sau khi lớn lên lại dùng
lý do “còn bé chưa hiểu chuyện” để bỏ qua những chuyện đó. Chỉ có những
người bị bọn hắn tổn thương là còn giữ lại bóng ma của chuyện cũ.
Anh may mắn Ninh Tây không bị ảnh hưởng bởi những chuyện này, nhưng
mà quá khứ không vui ấy, anh chẳng thấy gì hay để mà hỏi lại.
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Trương Thanh Vân nói sang chuyện khác:
- Ba ngày sau bộ phim “Lòng đã yêu em” sẽ được trình chiếu. Đây là bộ
phim trong nước đầu tiên của em, có thấy khẩn trương không? Có cần tôi dẫn
em đi đến chùa miếu bái thần không?
- Không phải là bái Phật sao?
Ninh Tây tò mò hỏi lại.
- Thần tiên tại đất mình chắc sẽ nể tình hơn một chút.
- Cảm ơn! Nhưng mà em không cần đâu.
Vốn đầu tư của “Lòng đã yêu em” không nhiều nhưng tốn công sức tuyên
truyền, thêm vào đó còn có Sở Hằng đang hot đóng vai nam chính, vì vậy sức
kêu gọi rất cao, tỷ lệ vé bán ra ngày đầu tiên cũng không kém.
Phim vừa ra rạp cũng đã có tiếng vang tốt, ngày đầu tiên đạt doanh thu
phòng bán vé hơn hai nghìn vạn, so với những bộ phim cùng thể loại tình cảm
đô thị cũng là mức cao rồi.
Sau vài ngày, lượng vé bán ra vẫn không giảm, trên mạng cũng bàn luận cực
kỳ sôi nổi về bộ phim này. Có không ít những người bình luận phim ảnh đều
khen diễn xuất của Sở Hằng trong bộ phim được nâng cao rất nhiều.
Đương nhiên, cũng có một số người cảm thấy so với nam chính và mấy diễn
viên lâu năm đóng vai phụ thì nữ chính biểu diễn hơi bình thường.
Bộ phim này thu về danh tiếng lẫn doanh thu phòng vé đều khá tốt. Ninh
Tây đóng vai mối tình đầu ánh trăng sáng cũng khiến cho không ít người chú ý.
Thậm chí có một số fan của sách gốc còn khen ngợi rằng nhân vật do nàng đóng
rất giống với mối tình đầu tiểu Ngư trong tưởng tượng của bọn họ.
Người xem Giáp: “Đoạn tiểu Ngư bị xe đâm, ánh mắt quay cận cảnh trong
màn hình thực sự quá rung động. Tôi thấy mình như sắp chết chìm trong ánh
mắt đó. Đúng rồi, cần nói rõ, tôi là nữ.
Người bình luận điện ảnh: “Trong tiểu thuyết, nhân vật tiểu Ngư chỉ tồn tại
trong trí nhớ của nam chính mà không bao giờ miêu tả chi tiết. Những cảnh có
cô ấy trong phim cũng rất ít, nhưng đạo diễn quay cô ấy rất đẹp, đẹp đến mức
không chân thật. Có lẽ trong tưởng tượng của đạo diễn, cô ấy không chỉ là một
nhân vật mà còn là đại biểu cho thời trẻ tốt đẹp. Cho dù cả hai điều đó đều dần
tan biến theo thời gian, không thể quay trở lại được nữa. Nữ diễn viên đóng vai
tiểu Ngư nắm chắc tâm tình cực kỳ đúng chỗ, tốt đến mức khiến tôi cảm thấy
kinh ngạc lẫn vui mừng. Nhân vật này đã trở thành một trong những điểm sáng
của bộ phim.

Chương 8
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hờ bộ phim “Lòng đã yêu em” mà Ninh Tây hơi đỏ lên một chút. Có

người hâm mộ tò mò chạy đến weibo của cô, thấy số lượng chú ý chỉ có 3 con
số, phát weibo cũng không người bình luận. Vì thế, có nhiều người qua đường
vừa đồng tình vừa không chán ghét liền chú ý Ninh Tây.
Đoàn đội tuyên truyền của Cửu Cát cũng rất giỏi, bọn họ cũng không đem
chuyện này làm lớn, để tránh cho người qua đường cảm thấy phản cảm với
Ninh Tây, chỉ để Ninh Tây đi theo đoàn tuyên truyền bộ phim Lòng đã yêu em,
ăn ké theo đoàn làm phim mà thôi.
Đạo diễn của phim thấy Ninh Tây không kém, nên không phản đối sự sắp
xếp của Cửu Cát. Bởi vậy, khi đoàn làm phim của bọn họ tham gia tiết mục
tống nghệ để chuẩn bị tuyên truyền thì cũng đưa Ninh Tây đi theo.
Người mới giống như Ninh Tây không có tư cách dùng phòng hóa trang
cùng với nam nữ nhân vật chính. Vì vậy, trước lúc thu tiết mục, cô và hai vai
phụ khác ở cùng một phòng hóa trang, thành thành thật thật xếp hàng chờ trang
điểm.
Nhân viên công tác ở đài truyền hình đều là người khôn khéo, bình thường
sẽ không đắc tội với ai. Mà đối với người mới có tiềm lực như Ninh Tây thì bọn
họ càng thêm chu đáo, khách khí.
Hai vai phụ có thể đến tham gia tuyên truyền cũng đều là tiền bối trong giới,
có thực lực nhưng thiếu nhân khí. Ninh Tây không dám đoạt trước bọn họ, chỉ
ngồi bên cạnh chờ đợi.
Có trợ lý trang điểm lo rằng cô ngồi lâu quá nhàm chán còn bê cho cô một
cốc nước và cầm một quyển tạp chí đến.
Chờ vai nam phụ hóa trang xong thì cũng đến lượt Ninh Tây. Cô yên lặng
ngồi xuống ghế, không tùy ý lôi kéo làm quen với thợ trang điểm, nhưng vẻ mặt
tươi cười đủ khiến người khác không cảm thấy cô khó thân thiện.
Thợ trang điểm từng gặp qua nhiều nghệ sĩ mới, vì vậy người yên tĩnh bớt
việc như Ninh Tây càng dễ làm cho cô có hảo cảm, tâm trạng hơi phiền chán vì
trang điểm quá nhiều cũng bình tĩnh hơn.
Đợi tất cả nghệ sĩ hóa trang xong đi ra ngoài, hai thợ trang điểm cùng trợ lý
của bọn họ mới thở dài một hơi.
- Ninh Tây kia, nhìn người thật cũng rất đẹp.
Thợ trang điểm Giáp khẽ than một câu, sau đó đưa tay lên mặt làm động tác
vung dao:
- Có cái này hay không?
Người trang điểm cho Ninh Tây lắc lắc đầu:
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- Hoàn toàn tự nhiên đấy!
Nghệ sĩ có phẫu thuật thẩm mỹ hay không thì thợ trang điểm bọn họ biết rõ
nhất. Chỉ là mọi người đều lăn lộn trong giới, biết rõ cái gì nên nói, cái gì không
nên nói, giả ngu ngơ với nhau mà thôi.
- Không trách Cửu Cát coi là bảo bối để nâng. Tướng mạo tốt, có độ công
nhận cao, về sau không thiếu người để ý.
Thợ trang điểm giáp sắp xếp lại đồ nghề trang điểm:
- Nói không chừng lần này bọn họ thật sự nâng lên được một đóa tiểu hoa.
Tiết mục tống nghệ đều có kịch bản, nhưng dù có thì chỉ là tổng thể chung,
không thay đổi mà thôi. Còn chi tiết thì lại cần đến các vị khách quý tham gia
tống nghệ tự xử lý, làm sao tăng sự lên chú ý của tiết mục.
Ninh Tây vừa là người mới vừa là vai phụ nhỏ nên không thể xông ra đoạt
danh tiếng của nhân vật chính được. Nếu thật sự thế thì dù nhân vật chính
không ngại, người hâm mộ nhân vật chính lẫn người hâm mộ qua đường cũng
sẽ nhìn cô không vừa mắt.
Đến gần hết tiết mục, người chủ trì liền hỏi nhân vật nam chính Sở Hằng:
- Tất cả mọi người chúng ta đều biết trong bộ phim này có đến 3 cô gái thích
anh. Vậy anh nói xem, anh thích nhất là người nào?
Sở Hằng ra vẻ hoảng sợ nhìn về phía nam chủ trì:
- Anh Giang, anh định đẩy tôi vào chỗ bất nghĩa hay sao?
- Hóa ra cậu nhìn ra rồi hả?
Nữ chủ trì cầm micro cười lớn và nói:
- Anh ta đang ghen ghét anh được nhiều người đẹp yêu mến nên cố tình gây
chuyện đấy.
- Này này này, ai nói đấy! Anh Giang tôi đây dáng vẻ đường đường, trên đời
có một, chẳng lẽ lại không ai yêu thích.
Nam chủ trì quay về phía người xem ở dưới khán đài:
- Mọi người nói xem có đúng hay không?
Nhưng mà những người xem cực kỳ không nể tình, đồng loạt phát ra tiếng
xùy.
Anh Giang tỏ vẻ bị thương tổn:
- Các bạn sao lại thế? Trước khi Sở Hằng đến đây, còn nói tôi là nam thần
các bạn yêu nhất. Giờ Sở Hằng vừa đến, tôi lại thành người đáng thương không
ai ngó tới rồi.
Anh ta quay đầu lại, nhìn qua ba nữ nghệ sĩ trên đài, sau đó đưa micro về
phía Ninh Tây:
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- Ninh Tây, cô nói xem, tôi với Sở Hằng, ai đẹp trai hơn?
Từ khi Ninh Tây lên đài đến giờ vẫn chưa nói chuyện gì, anh Giang có quan
hệ không kém với Trương Thanh Vân nên cố tình cho Trương Thanh Vân chút
mặt mũi.
- Anh Giang muốn nghe lời nói thật hay lời nói dối?
Trong màn hình, mỹ nhân hơi cau mày, đôi môi đỏ mọng khẽ cắn khiến
người ta nhìn vào không nhịn được mà cảm thấy thương tiếc.
Anh Giang tò mò hỏi:
- Nói dối thì thế nào?
- Sở Hằng đẹp trai hơn anh một chút!
Hai mắt anh Giang lập tức tỏa sáng:
- Vậy nói thật thì sao?
- Nói thật thì...
Ninh Tây hơi nghiêng đầu nhìn về Sở Hằng đang đứng cạnh nữ chính:
- Sở Hằng đẹp trai hơn anh rất nhiều!
Lời nói vừa ra, toàn trường cười to, nhất là có không ít người hâm mộ của Sở
Hằng đều hoan hô, hét ầm lên.
Anh Giang che ngực, quay đầu sang nói với đạo diễn ở chỗ khuất:
- Đạo diễn, mau gọi 120 giúp tôi với. Trái tim tôi bị tổn thương nghiêm
trọng, cần cấp cứu.
Ninh Tây đưa tay che miệng, cười đến rung nhẹ hai vai. Sau đó, camera lại
quay cho cô một cảnh đặc tả.
Người đẹp chính là người đẹp, cho quay đặc tả cực kỳ gần cũng đẹp không
thể bắt bẻ được gì.
Sau khi quay xong tiết mục, đạo diễn và người chế tác cùng nhau cắt nối,
biên tập lại tiết mục. Ông cười bảo:
- Trong tiết mục lần này, mấy vị quay phim của tổ tiết mục chúng ta hình
như đều quay cận cảnh cho người mới thì phải.
Người chế tác uống ực một ngụm cà phê, nhìn màn hình quay cận cảnh làn
da Ninh Tây không một chút tỳ vết, giọng nói mang theo kinh diễm:
- Người đời dù sao cũng thiên vị người đẹp mà.
Đạo diễn suy nghĩ một chút:
- Giữ lại hai màn ảnh cận cảnh cho vào tiết mục đi.
- Được!
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Chế tác khẽ gật đầu, sau đó chọn lấy hai cảnh đặc tả đẹp nhất để lại.
Hai ngày sau, khi tiết mục này phát sóng, Ninh Tây phát hiện weibo của
mình đã có hơn hai trăm ba mươi nghìn người hâm mộ, bình luận ở bên dưới
đều là bảo cô đăng ảnh tự chụp.
- Vậy là... em dựa vào khuôn mặt để kéo fan à?
Ninh Tây ôm hộp bắp rang, lười biếng dựa vào ghế sa lon trong văn phòng
Trương Thanh Vân.
- Có thể dùng mặt để kéo fan là tốt rồi.
Trương Thanh Vân nhìn thấy cô chẳng buồn cử động liền bảo:
- Chu Chính Xuyên vừa lấy được đại ngôn của một nhãn hiệu lớn, cần một
nữ diễn viên phối hợp, tôi sẽ tranh thủ lấy cho em rồi.
- Nhãn hiệu gì thế?
Ninh Tây bỏ bắp rang bơ xuống, hơi tò mò.
- Quần áo nam Thương Hạc.
- Nhãn hiệu quần áo nam lớn nhất trong nước?
Ninh Tây giơ ngón tay lên:
- Ngay cả đại ngôn cũng có thể lấy được, anh Chu thật là giỏi.
- Lấy địa vị của em bây giờ, nếu có thể thuyết phục được người của trang
phục Thương Hạc để em làm người phối hợp với Chu Chính Xuyên thì có để
chúng ta đưa tiền cho họ cũng được.
Trương Thanh Vân thở dài:
- Chỉ là chuyện này em đừng ôm hy vọng quá nhiều.
Ninh Tây tủm tỉm gật đầu:
- Em biết rõ rồi. Cảm ơn anh Trương.
Thấy cô như vậy, Trương Thanh Vân cũng không tiện nói thêm gì nữa, đầu
óc nhanh chóng hoạt động, nghĩ xem phải nhờ đến chỗ nào mới có thể lấy được
vai phụ của quảng cáo này cho Ninh Tây.
Nhưng mà chuyện thường xảy ra ngoài sự đoán trước của mọi người. Bên
này Trương Thanh Vân còn chưa nghĩ được biện pháp tốt nào thì bên trang
phục nam Thương Hạc đã gọi điện tới, ý bảo là người phụ trách của bọn họ nhìn
thấy ảnh bình thường của Ninh Tây, cảm thấy cô vô cùng thích hợp với nhân
vật bên trong quảng cáo, vì vậy mời Ninh Tây tham dự quay chụp quảng cáo.
Đồng thời bọn họ cũng truyền hợp đồng qua, giá cả tương đương với nghệ sĩ
hạng hai.
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Trương Thanh Vân cảm thấy kỳ lạ, liền gọi điện hỏi thăm người đại diện của
Chu Chính Xuyên. Bên kia lại bảo rằng chỉ nói qua với người phụ trách của
Thương Hạc, cũng chưa bảo thêm gì cả.
Trương Thanh Vân liền hỏi Ninh Tây:
- Em có quen biết với người của Thương Hạc?
Ninh Tây lắc đầu: “Không biết.”
Trương Thanh Vân nhìn đi nhìn lại hợp đồng trong tay. Điều lệ rõ ràng,
không có cạm bẫy, hơn nữa giá cả cũng cao hơn giá trị bây giờ của Ninh Tây.
Loại khác thường này khiến anh nhíu nhíu mày. Anh từng thấy nhiều những
giao dịch dơ bẩn của giới giải trí rồi, vì vậy gặp chuyện thế này không thể
không suy nghĩ.
- Lúc quay quảng cáo, tôi sẽ đưa em đi.
Trương Thanh Vân nghĩ ngợi một hồi, đành bỏ nghi ngờ sang một bên, dặn
dò Ninh Tây:
- Đến lúc đó, nếu có người mời em ăn cơm hay gì khác thì em phải nói sớm
cho tôi biết, không được đồng ý dễ dàng đấy.
Cửu Cát bọn họ là công ty giải trí chính quy, không liên quan đến mấy vụ
làm ăn khác.
Quảng cáo được quay chụp tại bờ biển ven thành phố. Lúc đến đây rồi Ninh
Tây mới phát hiện ra nơi này hơi lạnh. Cô mặc váy đỏ bằng lụa mỏng để quay
chụp, suýt chút nữa lạnh cóng. Vì vậy, Ninh Tây đành phải khoác thêm áo
khoác dày, ngồi co rụt trên ghế để thợ trang điểm làm tóc.
- Sợ lạnh đến thế cơ à?
Chu Chính Xuyên đưa cho cô một cốc cà phê nóng, vì không làm hỏng son
môi còn cẩn thận cắm thêm ống hút vào.
- Uống mấy ngụm cho ấm người, đợi một lát nữa bắt đầu cũng dễ chịu hơn
chút.
- Cảm ơn sư huynh!
Ninh Tây uống mấy ngụm cà phê, rồi kệ cho thợ trang điểm đánh phấn lên
mặt, trong đầu thì tưởng tượng đây không phải mặt mình mà là một bức tường.
Đạo diễn đi tới nói cho hai người biết yêu cầu mà mình cần. Điều Ninh Tây
phải làm được chính là phải đẹp.
Đẹp giống như một vùng nước, đẹp giống như một đoàn lửa, đẹp đến mức
như tuyết trắng không nhiễm bụi trần... Nói tóm lại là phải làm sao cho người
nhìn quảng cáo không dời ánh mắt đi là được.
Chu Chính Xuyên là nhân vật chính nên chắc chắn sẽ quay chụp riêng trước.
Ninh Tây ngồi ở một bên nhìn Chu Chính Xuyên khống chế nhân vật mình
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đóng vô cùng tốt, cũng hiểu vì sao anh ta có thể lăn lộn rất khá trong giới này
rồi.
Có tướng mạo, có năng lực lại biết làm người! Ở trong giới này, nam nghệ sĩ
như vậy thường phát triển được.
Trên thực tế, trong ngành giải trí, nam nghệ sĩ thường nhẹ nhõm hơn nữ
nghệ sĩ rất nhiều, bởi vì người đời thường hà khắc hơn với nữ nghệ sĩ.
- Tiểu thư Ninh Tây, chuẩn bị đến cô ra sân khấu rồi.
Một vị nhân viên công tác chạy tới, giọng điệu cực kỳ khách khí.
- Được! Cảm ơn.
Ninh Tây đứng lên, hít sâu một hơi rồi bỏ áo khoác trên người xuống, lộ ra
chiếc váy dài màu đỏ xinh đẹp động lòng người.
Trên bờ cát, một chiếc xe du lịch từ từ dừng lại, mấy nam nữ mặc đồ công sở
đi xuống xe.
- Thường tổng, phía trước chính là chỗ quay chụp quảng cáo sản phẩm mới
của chi nhánh công ty chúng ta.
Một nam nhân trung tuổi chỉ về phía trước và hỏi:
- Ngài có muốn qua xem không?
Thực tế thì trong lòng ông ta cũng không chắc rằng ông chủ mình có cảm
thấy hứng thú với mấy chuyện như thế hay không.
Người kia nhìn về phía quản lý chỉ, gió biển thổi bay tóc anh khiến khuôn
mặt anh thêm vài phần dịu xuống.
- Nếu như đã đến thì đi xem đi.
Anh quay lại nói với quản lý:
- Mấy năm nay quần áo nam Thương Hạc làm rất được.
Nghe được câu khen ngợi đó, quản lý liên tục khoa tay múa chân, miệng thì
bảo đây là công lao của tất cả mọi người, nhưng ánh mắt không che giấu được
sự vui mừng.

Chương 9

-N

hìn bên này, cười đẹp một chút, ánh mắt đa tình thêm chút nữa.

Đạo diễn quảng cáo chăm chú nhìn lên màn hình giám sát, cầm lấy loa
phóng thanh chỉ đạo Ninh Tây thực hiện các động tác.
- Được rồi! Đi thôi!
Đạo diễn rất hài lòng với khả năng tiếp thu cũng như linh tính của Ninh Tây.
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- Đi về phía biển! Máy thổi gió chuẩn bị.
Bàn chân trắng nõn, biển rộng vô biên, váy dài đỏ tươi như máu bay múa
trong gió. Giờ phút này, Ninh Tây đẹp như trong tranh vẽ. Đến khi đạo diễn nói
quay chụp xong, cô lập tức phi lên khỏi mặt nước, cái gì mà mị lực, xinh đẹp
các thứ đều biến mất tăm mất tích.
Trương Thanh Vân vội vàng quấn cho cô một cái khăn lông to, còn khoác
thêm một chiếc áo khoác ngoài lên người. Tiểu Dương thì bê cho cô một cốc trà
sữa nóng. Ninh Tây duỗi bàn tay lạnh buốt cầm lấy cốc trà sữa, hận không thể
co hết cả người lên trên ghế.
Cũng may vì quay chụp nên trang điểm của cô khá đậm, nếu không chắc
chắn bây giờ màu môi sẽ tái nhợt, khó coi.
Vội hít thở mấy cái, Ninh Tây dùng khăn giấy lau qua mũi hơi ửng đỏ của
mình, sau đó quay ra hỏi Trương Thanh Vân:
- Anh Trương à, em còn mấy cảnh quay nữa?
Lúc quảng cáo được chiếu có lẽ không có nhiều cảnh của cô, nhưng không
có nghĩa là cô chỉ phải quay chụp mấy cảnh như vậy. Vì hiệu quả của quảng
cáo, đạo diễn nhất định sẽ thử nhiều cảnh, sau đó chọn lựa cái nào tốt nhất, phù
hợp nhất với Chu Chính Xuyên.
Cô là người mới, so với Chu Chính Xuyên thì địa vị khác biệt như ngày và
đêm. Vì vậy tất cả mọi chuyện đều lấy Chu Chính Xuyên làm trọng cũng là
chuyện bình thường.
- Sư muội, vẫn ổn chứ?
Chu Chính Xuyên đi tới, trên người anh mặc bộ âu phục do Thương Hạc
cung cấp, nhìn qua rất có khí thế.
- Vẫn ổn!
Ninh Tây cười cảm ơn, vài sợi tóc nhỏ rủ xuống chiếc cổ trắng nõn, nhìn qua
có mấy phần điềm đạm đáng yêu.
Chu Chính Xuyên ánh mắt mang ý cười, đang chuẩn bị mở miệng thì nghe
phía sau đột nhiên truyền tới tiếng ồn ào. Anh quay đầu lại nhìn thì thấy một
người đàn ông đang đi về phía bên này, bên cạnh anh ta có vô số người vây
quanh.
Người đàn ông này mặc tây trang màu đen, mái tóc cắt tỉa gọn gàng, đi giữa
đám người trông giống như vương giả mang theo vầng sáng, nổi bật nhất trong
số tất cả những người kia.
Chỉ thấy ở trước mặt người kia, người phụ trách của Thương Hạc cẩn thận
từng ly từng tí thì Chu Chính Xuyên cũng ý thức được người đến có thân phận
không phải bình thường.
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- Chính Xuyên, Ninh Tây, đây là ông chủ của Tổng công ty chúng tôi đấy.
Nhân viên công tác của Thương Hạc sợ hai nghệ sĩ này không biết thân phận
của ông chủ, nhỡ đâu lại làm cho ông chủ mất hứng liền nhỏ giọng nhắc nhở
bọn họ.
- Thường tiên sinh, xin chào ngài!
Chu Chính Xuyên biết rõ, tuy rằng địa vị của anh ta ở trong giới không thấp
nhưng trước mặt mấy nhân vật lớn này thì cũng chẳng là gì. Đối phương chỉ cần
nói vài câu cũng đủ khiến cho nỗ lực mấy năm nay của mình hóa thành mây
khói.
- Xin chào!
Người nam nhân được gọi là Thường tiên sinh không tỏ thái độ cao ngạo mà
khẽ gật đầu với anh:
- Công tác vất vả rồi!
- Nên như vậy! Có thể làm đại diện cho trang phục Thương Hạc là vinh hạnh
của tôi!
Chu Chính Xuyên cũng gặp qua một ít người thành đạt rồi. Phần lớn những
người này đều rất lịch sự, lễ nghĩa đầy đủ, phong độ nhẹ nhàng. Nhưng nếu có
người cho rằng bọn họ dễ nói chuyện, tính cách ôn hòa thì đấy chính là tìm
đường chết.
Lễ nghĩa chẳng qua là mặt nạ của những người ở tầng lớp thượng lưu mà
thôi. Dưới lớp mặt nạ, có ai mà không quả quyết giết chóc, mưu kế hơn người.
Nếu không thì những người này làm sao có thể tồn tại ở đỉnh Kim tự tháp cho
được.
- Ông chủ, anh ta là người phát ngôn sản phẩm của công ty con của chúng ta,
tên là Chu Chính Xuyên, nghệ sĩ của công ty văn hóa giải trí Cửu Cát.
Người phụ trách thấy ông chủ dường như rất hài lòng với người phát ngôn
mà bọn họ chọn, trong lòng không khỏi yên tâm.
- Ừ!
Thường tiên sinh khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua Chu Chính Xuyên, nhìn vào
Ninh Tây ở phía sau.
Ninh Tây đang trùm khăn lông, khoác áo khoác, đầu tóc hơi ẩm ướt xõa bên
người, thoạt nhìn có chút chật vật.
Người phụ trách thấy ông chủ nhìn về phía Ninh Tây liền vội nói:
- Đây là nghệ sĩ phối hợp cho Chu Chính Xuyên!
Còn tên gọi là gì thì ông ta cũng không nhớ rõ lắm.
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Lúc ấy trong một đống ảnh, hắn đã cảm thấy ánh mắt của nữ nghệ sĩ này rất
hấp dẫn, hơn nữa cực kỳ rõ nhận ra. Ảnh chụp của những nữ nghệ sĩ khác để lẫn
với nhau hắn căn bản không phân biệt được ai với ai. Thêm vào đó Chu Chính
Xuyên cũng từng nói qua với hắn về nữ nghệ sĩ này, hắn liền thuận tiện gật đầu.
Nghệ sĩ của Cửu Cát hợp tác với Thương Hạc của bọn họ không ít, hắn cũng
dứt khoát thuận nước dong thuyền, cho đối phương một hợp đồng với điều
khoản tốt.
Nữ nghệ sĩ này hình như gọi là... cái gì Tây?
- Thường tiên sinh, xin chào ngài! Tôi là Ninh Tây, rất vinh hạnh được gặp
ngài!
Ninh Tây vuốt tóc ra sau mang tai, áo khoác trên người cô liền rơi xuống đất,
lộ ra khăn lông đang choàng trên người cô.
Thường tiên sinh nhìn thấy áo khoác trên mặt đất liền bước lên trước nhặt
lên, rất lịch sự khoác cho cô rồi lui về sau hai bước và nói:
- Bờ biển gió lớn!
Có người từng nói, đàn ông cách phụ nữ gần quá sẽ khiến cho phụ nữ cảm
thấy có tính công kích. Ninh Tây phát hiện vị Thường tiên sinh này lui ra sau
hai bước vừa vặn là một khoảng cách có cảm giác an toàn lại rất lễ phép.
- Cảm ơn!
Cô đưa một tay giữ lấy vạt áo khoác, mỉm cười lễ phép với Thường tiên
sinh.
Thường tiên sinh vươn tay về phía cô:
- Tôi là Thường Thời Quy, hy vọng về sau có cơ hội hợp tác với Ninh tiểu
thư!
- Hy vọng có thể có cơ hội này!
Ninh Tây cười, bắt lấy tay đối phương. Tay cô quá lạnh, tay của anh lại cực
kỳ ấm áp.
Bắt tay rất nhanh liền bỏ ra, trợ lý đứng phía sau Thường Thời Quy hai tay
đưa cho Ninh Tây một tấm danh thiếp.
Danh thiếp thiết kế đơn giản mà phóng khoáng. Ba chữ Thường Thời Quy in
cực kỳ vuông vắn, không hề bay lượn hoa mỹ gì.
Ninh Tây cầm một tấm danh thiếp của mình từ tay Trương Thanh Vân, đang
định đưa cho trợ lý của Thường Thời Quy thì anh đã tự tay đón lấy.
Cô cười không nói thêm gì. Lấy thân phận của Thường Thời Quy, cô nói
nhiều quá lại thành không phù hợp.
Thường Thời Quy quay đầu lại nói với đạo diễn:
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- Mọi người cứ tiếp tục quay, không phải để ý đến tôi!
Đạo diễn vội vàng gật đầu đồng ý. Thật ra ông cũng sợ tiến độ quay chụp bị
chậm trễ. Buổi chiều qua 4 - 5 giờ thì nơi này sẽ lạnh hơn, đến lúc đó ảnh hưởng
tới hành động của diễn viên, hiệu quả của quảng cáo sẽ kém đi nhiều.
Thường Thời Quy ngồi trên ghế, vẻ mặt bình thản nhìn đôi nam nữ đang dắt
tay ngọt ngào trên bờ biển.
Sóng biển kéo tới, người nữ mặc váy đỏ lảo đảo một bước, người đàn ông
bên cạnh liền đỡ lấy cô.
- Không sao không sao! Cảnh này quay lại một lần nữa!
Có ông chủ ngồi bên cạnh, giọng nói của đạo diễn cũng nhỏ đi mấy phần.
Thường Thời Quy đứng lên.
Trợ lý có chút khẩn trương nhìn anh: - Ông chủ?
- Tôi đi bốn phía nhìn một chút!
Thường Thời Quy nói đến đây, ánh mắt đảo qua chỗ bờ biển, sau đó đi về
một hướng khác. Trên đất cát lưu lại từng dấu bước chân của anh.
Mấy nhân viên đi cùng anh cũng vội vã đi theo, sợ rằng tiếp đón không chu
toàn khiến ông chủ thấy khó chịu.
- Ông chủ, bốn giờ chiều ngài có hẹn gặp mặt Tổng giám đốc của Hồng
thành quốc tế. Tối nay lúc 6h30 ngài cần tham gia một bữa tiệc rượu!
Thư ký nhìn đồng hồ, nhỏ giọng hỏi:
- Bây giờ ngài có muốn tìm một chỗ để dùng cơm trưa luôn không?
Thường Thời Quy giơ tay lên nhìn đồng hồ, đã qua mười hai giờ trưa, anh
khẽ gật đầu:
- Những nhân viên công tác quay chụp quảng cáo kia cũng sắp xếp cơm trưa
luôn đi!
- Vâng!
Thư ký gật đầu, xoay người đi nói với người phụ trách của Thương Hạc.
Người kia nghe xong, lại nghĩ tới thái độ của ông chủ với nữ nghệ sĩ kia,
trong lòng cũng không biết ý của ông chủ là gì?
Không lẽ ông chủ có ý với nữ nghệ sĩ kia??
Nhưng mà nghe nói từ trước đến giờ ông chủ giữ mình trong sạch, không
gần nữ sắc... Liệu có phải bản thân mình suy nghĩ nhiều quá?
Được rồi! Không cần biết có phải nghĩ quá nhiều hay không, cứ đối xử
khách khí một chút với nữ nghệ sĩ này. Dù sao cũng sẽ không sai lầm gì.
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Quay chụp xong, Ninh Tây liền cầm đến hộp cơm siêu hào hoa từ nhân viên
công tác của Thương Hạc. Sau khi mở nắp hộp, thấy được đồ ăn phong phú, cô
có chút tò mò hỏi Chu Chính Xuyên:
- Sư huynh, tổ quay chụp quảng cáo đều hào phóng như thế này à?
Chu Chính Xuyên uống một ngụm nước trắng, lắc đầu nói:
- Đây là gặp may thôi. Bình thường thì không tốt như thế này đâu!
Đây cũng không phải lần đầu anh hợp tác với Thương Hạc. Những lần trước
món ăn không phong phú như bây giờ.
- Đúng là công ty lớn có khác!
Ninh Tây đúng là đói bụng, hơn nữa các món ăn phần lớn đều là món mình
thích vì vậy không nhịn được mà ăn nhiều một chút.
Cũng may cô ăn gì cũng không lộ bụng, nếu không đạo diễn lại buồn bực
rồi.
Buổi chiều quay chụp rất thuận lợi, Ninh Tây quay xong tất cả các cảnh cũng
chưa đến bốn giờ. Cô thay trang phục đạo cụ, mặc lại đồ của mình, chào hỏi
mọi người trong đoàn rồi lên xe Trương Thanh Vân đi về.
Xe vừa ra khỏi bãi đỗ thì cô thấy đằng sau có một chiếc Bentley màu đen đi
ra, theo sau còn có mấy chiếc xe hàng hiệu khác nữa.
Trương Thanh Vân giảm bớt tốc độ, lái xe sang một bên cho mấy chiếc xe
kia vượt lên trước.
Đợi toàn bộ số xe kia đi qua, Trương Thanh Vân mới tiếp tục đi.
- Em có biết thân phận của vị Thường tiên sinh kia không?
Ninh Tây im lặng rồi nói:
- Nhân viên của Thương Hạc gọi anh ta là ông chủ, anh ta lại họ Thường. Có
lẽ em đoán được thân phận của anh ta rồi.
- Tấm danh thiếp mà anh ta đưa cho em, em nhớ cất giữ cẩn thận, coi như
không dùng làm gì thì cũng là có cái để khoe ra. Tổng giám đốc của Thường thị
chủ động đưa danh thiếp cho em, người khác muốn mà không được đâu!
Trương Thanh Vân cười khẽ:
- Buổi chiều em có thể quay chụp thuận lợi như vậy cũng là vì vị này chủ
động bắt tay với em đấy!
Nếu không, bằng vào địa vị lúc này của Ninh Tây thì quảng cáo hôm nay
còn nhiều giày vò.
- Người đời tôn trọng địa vị, quyền lợi và tiền tài. Đây cũng là bình thường
thôi mà!
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Ninh Tây cầm lấy danh thiếp mà trợ lý của Thường Thời Quy đưa cho mình.
Bên trên chỉ có tên Thường Thời Quy cùng một dãy số điện thoại. Cô cười cười,
bỏ tấm danh thiếp vào trong túi của mình.
Trương Thanh Vân bật cười:
- May mắn là em không thanh cao đến mức chẳng thèm ngó tới quyền quý.
- Em giống kiểu người đó hay sao?
Ninh Tây lắc lắc ngón tay:
- Quyền quý cũng không phải điều gì xấu, tại sao phải chịu những người
bình thường coi khinh?
- Em nói rất đúng!
- Thừa nhận mình là một người bình thường cũng chẳng phải chuyện gì đáng
xấu hổ.
Ninh Tây chống cằm, nụ cười có chút lạnh:
- Chán ghét nhất chính là đám người cặn bã mượn dùng tiền tài quyền thế để
đùa bỡn ức hiếp người khác, chứ không phải do bản thân của chúng.
Tiểu Dương ngồi bên cạnh nhìn thấy trong mắt Ninh Tây tràn đầy lạnh lùng
và trào phúng, thế nhưng Ninh Tây như vậy lại đẹp đến kinh động lòng người,
giống như nữ thần đi ra từ trong đêm tối, làm cho người ta không nhịn được mà
run rẩy.

Chương 10

S

au khi tiết mục tống nghệ được phát sóng, bởi vì chủ đề về bộ phim

“Lòng đã yêu em” đang hot khiến cho không ít người hâm mộ đều ngồi canh
trước ti vi chờ tiết mục, làm cho tỷ lệ người xem từ từ dâng lên.
Tỷ lệ người xem cao, tổ tiết mục đương nhiên vui vẻ, nhưng mà fan hâm mộ
của nữ chính Lương Thiên Nhã lại không vừa lòng. Bởi vì bọn họ phát hiện,
ngay từ đầu tiết mục, nữ số hai Tằng Tuyết liên tục đoạt màn ảnh. Có đôi khi rõ
ràng người dẫn chương trình đang nói chuyện với Sở Hằng và Lương Thiên
Nhã thì cô ta cũng với sang nói chen vào, đúng là tìm đủ mọi cách để gây chú ý.
Tiết mục kết thúc, fan của Lương Thiên Nhã liền bùng nổ. Lúc này đã có
người lên weibo phát chủ đề, nói vẻ mặt muốn nổi tiếng của Tằng Tuyết quá
khó nhìn, cũng không nhìn lại xem ai mới là nhân vật chính...
Tằng Tuyết tuy không nhiều nhân khí bằng Lương Thiên Nhã nhưng cũng có
một đám fan cuồng. Bọn họ thấy thần tượng nhà mình bị chê bai liền xắn tay áo
lao vào cuộc chiến. Vì vậy hai bên bắt đầu nói nhau đến đất trời u ám, trăng sao
ảm đạm.
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Hai bên chiến tranh quá dữ dội liên lụy cả đến Sở Hằng. Fan bên này nói Sở
Hằng quan hệ tốt với thần tượng nhà mình, fan bên kia lại bảo hai ngày trước
Sở Hằng còn quay chụp ảnh bìa tạp chí với thần tượng nhà mình.
Hằng fan sợ nam thần nhà mình bị kéo xuống nước nên cũng không dám tùy
tiện nói chuyện. Ai biết được bọn họ cẩn thận như vậy rồi mà cuối cùng vẫn bị
dính dáng vào.
Hóa ra fan hâm mộ của hai bên cãi nhau đến mức cực kỳ khó coi, fan Sở
Hằng lại không ra mặt giúp đỡ bên nào, mà Sở Hằng cũng không đứng về phía
thần tượng của bọn họ khiến bọn họ mất hứng, bắt đầu phàn nàn rằng Sở Hằng
không có phong độ thân sĩ, chỉ trơ mắt nhìn mọi chuyện nháo lớn, không biết
đường đứng ra ngăn cản này nọ.
Mắt thấy nam thần bị kéo xuống nước, Hằng fan đâu ngồi yên được, hai nhà
tranh đấu rất nhanh biến thành ba nhà hỗn chiến, toàn bộ internet tranh đấu đến
mức chướng khí mù mịt, người qua đường không liên quan thì nhao nhao tránh
né.
Ninh Tây lên mạng xem, thấy sức chiến đấu siêu cao của fans hâm mộ ba
nhà, nhịn không được mà than thở:
- Những người hâm mộ này thật lợi hại.
- Hành động của người hâm mộ nhưng thần tượng lại phải chịu trách nhiệm.
Bọn họ gây chuyện như vậy, đối với nghệ sĩ vừa có lợi cũng có hại.
Trương Thanh Vân nhìn qua các bình luận của người hâm mộ, nhìn nhiều rồi
thành quen, nói:
- Chỗ tốt là để cho nhà đầu tư hoặc bên phía quảng cáo thấy được sức ảnh
hưởng của nghệ sĩ. Chỗ xấu chính là khiến cho những người qua đường, không
liên quan cảm thấy phản cảm với nghệ sĩ.
Ninh Tây tắt website đi, ngáp rồi bảo:
- Được rồi! Dù sao cũng không liên quan tới em.
Trương Thanh Vân cho rằng cô hâm mộ bọn họ vì có nhiều fan ủng hộ như
vậy liền an ủi:
- Yên tâm đi! Sau này em cũng sẽ có rất nhiều fan cuồng đấy.
Ninh Tây cười cười không có ý kiến gì.
Có câu nói rằng không nên nói trước cái gì.
Lần này có năm nghệ sĩ tham gia tiết mục tống nghệ, fan hâm mộ của ba nhà
đang gây nhau, vì vậy có người qua đường rảnh rỗi đột nhiên nói:
- Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy rằng nam phụ và nữ số ba rất đáng
thương hay sao? Thật ra sau tối hôm trước xem xong tiết mục, ta đã muốn nói
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rằng nữ số ba thật đẹp. Dưới màn ảnh camera đặc tả trong nước ta mà đẹp
không tỳ vết như vậy thì phải đẹp tới mức nào cơ chứ?
Bạn trên mạng phát weibo này xong còn kèm theo hình của nam phụ và
Ninh Tây.
Nam phụ dáng người khôi ngô, nhìn trong ảnh thấy cực kỳ nam tính. Mà ảnh
của Ninh Tây là ảnh chụp lại từ màn hình. Trong ảnh chụp lại, cô cười cong
mày, nhìn qua rất hiền hòa, thân thiện.
Cũng không trách người bạn trên mạng này bảo vậy. Bởi vì có quá nhiều
nghệ sĩ nước ngoài đến nước Hoa để tuyên truyền. Dưới màn ảnh quay chụp của
nước Hoa, ngay cả một cái mụn trên mặt cũng có thể nhìn rõ rành mạch. Vì vậy
còn có người trêu đùa rằng camera của nước Hoa kiểu như một dạng tồn tại của
thần, nhưng mà kèm theo vầng sáng biến xấu.
Cái weibo này được vô số người qua đường chia sẻ, phần lớn những người
chia sẻ đều có thêm icon cười to, hơn nữa còn tỏ vẻ “đau lòng cho nam phụ và
nữ số ba”.
Mọi người đều có tâm lý phản nghịch đấy. Những bạn trên mạng này chưa
hẳn thật sự yêu thích nam phụ và Ninh Tây, chỉ là bọn họ nhìn ba nghệ sĩ kia
thấy phiền, lại càng không muốn nhảy vào bàn luận với fan của ba nghệ sĩ kia,
vì vậy mượn cái weibo này phát tiết một chút lòng bất mãn của mình.
Vì vậy Ninh Tây cứ như vậy đột nhiên đỏ một chút, người theo dõi trên
weibo cũng tăng thêm mấy chục nghìn người.
Đoàn đội công tác của Cửu Cát vốn định mượn chuyện này để lăng xê Ninh
Tây một chút nhưng bị Trương Thanh Vân ngăn cản.
- Công ty chúng ta muốn bồi dưỡng ra một nữ nghệ sĩ có danh tiếng, có thực
lực chứ không phải chỉ là một người nổi tiếng nhờ mấy xì căng đan, tin hot trên
internet. Ninh Tây có thực lực này, tôi tin tưởng cô ấy!
Lưu Khôn ngồi bên cạnh gõ gõ tàn thuốc, vỗ vai anh và bảo:
- Nghe nói lúc Chu Chính Xuyên mang Ninh Tây đi quay chụp quảng cáo thì
gặp phải ông chủ của Thường thị hả?
Trương Thanh Vân liếc nhìn Lưu Khôn, sau đó bất đắc dĩ cười bảo:
- Chỉ là lộ cái mặt, chào hỏi một câu. Nhân vật lớn như vậy, ai dám thật sự
lôi kéo làm quen cơ chứ?
- Có thể lộ cái mặt trước nhân vật như vậy cũng là tốt rồi.
Lưu Khôn cười hắc hắc mấy tiếng. Anh biết rõ Trương Thanh Vân từ trước
đến giờ làm việc cẩn thận, lời anh ta nói cũng không thể tin tưởng 100% được.
- Nếu biết Ninh Tây không chịu thua kém như vậy, lúc đấy tôi sẽ không đổi
người cho anh.
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- Mấy nghệ sĩ trên tay anh, có ai không phải cây rụng tiền cơ chứ.
Trương Thanh Vân thấp giọng cười cười:
- Hiện giờ tôi mang mỗi Ninh Tây, làm sao so với anh được?
Lưu Khôn nghe vậy liền hơi thở dài:
- Anh có quyết đoán. Dù sao tôi cũng không dám làm như anh!
Trong tay Trương Thanh Vân vốn có mấy nghệ sĩ kiếm được tiền, nhưng vì
mang Ninh Tây nên đã chuyển hết cho người khác, cuối cùng là vì cái gì?
- Coi như là tự mình đánh cuộc một phen.
Trương Thanh Vân cúi đầu cười nói:
- Tôi vì tiền đã dốc sức làm hơn mười năm, ngẫu nhiên làm vì bản thân
mình, có gì mà không được.
Lưu Khôn im lặng một lúc, sau đó thở dài vỗ vỗ vai anh:
- Anh nói rất đúng! Mà dù có thất bại thì lấy năng lực của anh, mang nghệ sĩ
nào không được.
- Cảm ơn!
Trương Thanh Vân đưa điếu thuốc lên rít mạnh một hơi, nét mặt chìm trong
khói thuốc, có chút mơ hồ.
Lưu Khôn nhìn anh, lắc đầu, không nói thêm gì nữa.
Buổi tối lúc nhàm chán rảnh rỗi, Ninh Tây ngồi xem bình luận dưới weibo
của mình, thấy một người hâm mộ nói rằng bạn trai chê mình béo, thường
xuyên chọn ba lấy bốn, bình thường cũng không ôn nhu. Cô thấy mình rất thất
bại những lại không nỡ bỏ đoạn tình cảm này...
Có lẽ trong sinh hoạt ngoài đời thật, người hâm mộ này xấu hổ không dám
nói với người khác chuyện của bản thân nên mới phát đến weibo của Ninh Tây
để giảm bớt một phần áp lực.
Đọc được comment này xong, Ninh Tây hơi do dự, sau đó trả lời lại bình
luận.
Ninh Tây trả lời Hùng Bảo Bảo:
- Từ góc độ sức khỏe mà nói, cân nặng vượt chỉ tiêu là không tốt. Bình
thường bạn nên vận động nhiều hơn, giữ cho thân thể khỏe mạnh. Từ góc độ
tình cảm mà nói, tôi cảm thấy giữa người yêu nên bao dung lẫn nhau chứ không
phải chịu đựng nhau mà không nói. Người yêu của bạn nếu thấy bạn quá béo thì
đáng lẽ đầu tiên anh ta phải lo lắng chứ không phải là chê trách. Nếu như anh ta
cứ cả ngày chọn ba lấy bốn, tôi đề nghị bạn tặng cho anh ta một bao thuốc giảm
cân, rồi để cho anh ta bay lên trời như diều gặp gió đi.
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Bài trả lời này đăng lên khiến cho không ít người hâm mộ vây xem. Phần lớn
mọi người đều cảm thấy những lời Ninh Tây nói có lý, nhưng cũng có người
cảm thấy Ninh Tây chỉ nói mồm mà thôi. Có người hâm mộ Hùng Bảo Bảo
được nữ thần trả lời, lại có người an ủi tâm trạng của Hùng Bảo Bảo.
Hùng Bảo Bảo thấy Ninh Tây trả lời mình liền kích động tới mức nói năng
lộn xộn, sau đó buồn rầu nói rằng mình căn bản không giảm được cân.
Ninh Tây trả lời Hùng Bảo Bảo:
- Không thử cố gắng thì đừng nghi ngờ chính bản thân mình. Mấy năm trước
tôi cũng rất béo, về sau mới từ từ gầy xuống. Tôi tin tưởng bạn.
Người hâm mộ vây xem thấy Ninh Tây trả lời vậy liền ôm lòng tham gia náo
nhiệt hỏi xem Ninh Tây năm đó béo đến mức nào.
Khoảng nửa giờ sau, Ninh Tây đăng một weibo, kèm theo một bức hình do
bản thân dùng chuột máy tính vẽ.
Ninh Tây v: Năm đó tôi béo như thế này đây. Nhưng mà vì không để mất fan
nên sẽ không phát ảnh thật.
Cách vẽ của bức hình kèm theo đúng là một lời khó tả. Đầu tròn, bụng tròn,
tay tròn, chân tròn... trình độ có thể so với trẻ con ở lớp mầm non ba tuổi.
Bạn trên mạng Giáp: Thấy được loại cách vẽ linh hồn của nữ thần, ta không
bảo giờ chê bản thân mình không có tài vẽ vời nữa.
Bạn trên mạng Ất: Nữ thần, người đăng loại tác phẩm linh hồn này lên
weibo, người đại diện có biết không?
Bạn trên mạng Bính: Chẳng ai là hoàn mĩ! Nữ thần tuy rằng rất đẹp, nhưng
cô ấy vẽ xấu nha!
Bình luận dưới bài weibo này cực kỳ hài hòa, không chỉ người hâm mộ của
Ninh Tây cười ha ha mà những người qua đường thấy weibo này cũng mở ra kỹ
năng trào phúng thân mật. Đa phần đều là, tuy rằng tôi không có dung mạo của
nữ thần nhưng mà ta có kỹ năng vẽ tốt hơn nữ thần.
Đợi mọi người coi như ồn ào xong, một bạn trên mạng nói:
“Nữ thần thật ôn nhu, vì an ủi người hâm mộ của mình mà tự bôi đen, ngay
cả tác phẩm vẽ của mình cũng cống hiến, ta cảm giác mình sắp cong mất rồi.
Nữ thần, người có cần một cô em gái không. Kiểu học đại học, biết làm cơm,
còn có thể vẽ tranh được ấy?”
Dưới weibo vô cùng náo nhiệt, hầu như không mấy người hâm mộ tin tưởng
Ninh Tây thật sự là người béo. Phần lớn bọn họ đều cho rằng Ninh Tây vì an ủi
người hâm mộ nên mới nói thế.
Ninh Tây cũng không để ý những người hâm mộ này lôi bức vẽ của mình ra
nói đùa, cũng không để ý đến việc bọn họ có tin những lời mình nói hay không.
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Hôm nay cô nói ra những điều này, một là vì cổ vũ vị fan nữ đang buồn bã kia,
hai là phòng ngừa trước cho tương lai.
Bây giờ chưa có nhiều người biết cô, đương nhiên sẽ không có mấy người
đến gây phiền toái. Thế nhưng không có nghĩa là sẽ mãi không có ai đến gây
chuyện với cô, trừ khi cả đời này cô không nổi tiếng được.
Thay vì chờ bị người đánh thì thà cứ đưa khuyết điểm ra để phòng ngừa
trước. Đến lúc đó nếu thật sự có người mang quá khứ của cô ra làm đề tài thì
bản thân cô cũng không lâm vào tình trạng quá mức bị động.
Trương Thanh Vân thấy Ninh Tây phát weibo liền gọi điện cho cô.
- Bức chân dung tự vẽ của em... thật là có sự thú vị của trẻ con.
Trương Thanh Vân dựa vào ghế, nhìn tác phẩm của Ninh Tây trên màn hình
máy tính, có chút không nói nên lời.
- Ảnh chụp ngày trước của em?
Anh hơi dừng một chút rồi nói tiếp:
- Được, em gửi qua đây đi!
Mấy phút sau, Trương Thanh Vân nhận được mấy bức ảnh.
Mấy tấm ảnh ban đầu, cô bé trong hình ngọt ngào dễ thương, mặc váy hoa
xinh đẹp, trông giống như một thiên sứ nhỏ đáng yêu.
Thế nhưng bức ảnh cuối cùng thì có vẻ không đúng rồi. Bên trong rõ ràng là
một bé mập. Bộ dáng tuy rằng không xấu nhưng thật sự chẳng liên quan gì đến
xinh đẹp. Điều duy nhất miễn cưỡng có thể khen được chính là làn da trắng nõn
mà thôi.
- Ảnh chụp xấu như vậy mà em còn giữ?
Trương Thanh Vân nói đùa:
- Đây chính là lịch sử màu đen đấy!
Ninh Tây ở bên kia điện thoại ngồi trước máy vi tính, nhìn lại mình năm đó,
khẽ cười:
- Cái này đâu tính là lịch sử màu đen. Khi đó em trắng lắm mà!
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