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Dấu Vết

B

a Tiền mẹ Tiền giật mình, ba Tiền cảnh giác phất tay với bà xã một cái:

“Bà trở về phòng ngủ trước đi!”
Mẹ Tiền lại không chịu đi, chỉ đứng núp ở bên cạnh, ba Tiền cầm cây lau
nhà ở trong tay, cẩn thận đi ra cửa, nhìn xuyên qua mắt thần nhìn ra ngoài: “Ai
vậy?”
Ngoài cửa vang lên một giọng nói của đàn ông rất điềm đạm: “Chú Tiền,
chào chú. Cháu là nhân viên trong công ty của Đông tiên sinh, cháu ở cùng một
tiểu khu với chú, mới vừa rồi cháu nhìn thấy chú và dì hoảng hốt chạy về nhà,
cháu không biết đã xảy ra chuyện gì, nên cháu tới đây hỏi xem hai vị có sao
không ạ?”
“Cậu là nhân viên trong công ty của Tiểu Đông sao?” Ba Tiền hỏi ngược lại
một câu, quay đầu lại liếc mắt nhìn vợ mình một cái, trong mắt của hai người
đều là vẻ không tin.
“Dạ, đúng vậy ạ. Một lát nữa Đông tiên sinh sẽ gọi điện thoại cho chú dì
ngay thôi.”
Người ngoài cửa mới nói tới đây, điện thoại của ba Tiền đã vang lên, quả
thật là do Đông Lang gọi tới, trong lòng ba Tiền sinh ra cảm giác rất khác
thường, nhưng vẫn nhận điện thoại, bên kia đầu điện thoại truyền tới giọng nói
của Đông Lang, có đôi chút khẩn trương: “Chú à, chú và dì không có sao chứ?”
“À... Chúng tôi không có việc gì, nhưng mà làm sao cháu lại biết...”
“Thuộc hạ của cháu ở cùng một khu chung cư với ngài, anh ta mới vừa điện
thoại cho cháu biết.” Đông Lang nói: “Xin lỗi, thật sự cháu có chút không yên
tâm, nếu như chú không ngại, có thể để cho cậu ta vào trong nhà của chú kiểm
tra một chút xem có an toàn không?”
Con rể tương lai đã nói như vậy, sự nghi ngờ dưới đáy lòng của ba Tiền đã
tiêu tán đi không ít, bàn bạc lại một lần nữa với vợ, rồi mở cửa ra, người đồng
nghiệp có thân hình rất cao lớn kia tên là Chu Chính, đứng ở ngoài cửa rất lễ
phép mà gật đầu một cái với hai người, rồi mới đi vào trong nhà: “Xin chào chú
dì, xin lỗi đã quấy rầy.”
Bấy giờ Đông Lang nói với ba Tiền: “Chú ơi, có thể làm phiền chú đưa điện
thoại cho thuộc hạ của cháu không? Cháu có lời muốn nói với cậu ta.”
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“À ừ...” Bố Tiền đưa di động cho nhân viên nam kia, đối phương vừa nghe
điện thoại, vừa kiểm tra xung quanh ở trong phòng, mẹ Tiền để ý thấy cậu ta
một mực dùng mũi ngửi ngửi, giống như muốn ngửi thấy cái gì ở trong phòng
vậy.
“... Được, thủ... À, ông chủ, tôi biết rồi.” Cuối cùng nhân viên nam kia đưa
điện thoại trả lại cho ba Tiền, mỉm cười với bọn họ nói: “Được rồi ạ, không sao
nữa rồi, thành thật xin lỗi, đã quấy rầy mọi người nghỉ ngơi rồi.”
Mẹ Tiền hỏi: “Như vậy là... đã kiểm tra xong?”
Nhân viên nam gật đầu một cái: “Đúng vậy, mời hai người đi nghỉ ngơi sớm
đi ạ, sẽ không có chuyện gì nữa đâu.”
Sau đó anh ta liền lui ra khỏi phòng, còn đóng cửa lại giúp bọn họ.
Để lại ba Tiền và mẹ Tiền, hai người nhìn nhau. Ba Tiền nhớ tới điện thoại
của Đông Lang còn chưa cắt đứt, liền vội vàng hỏi: “Tiểu Đông à, người đó cứ
như vậy rời đi rồi.”
“Dạ, đã không sao rồi, hai người cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi ạ, hôm nay cháu
và Tiểu Hựu sẽ trở về.”
“À? Không phải nói ngày mai sao? Sao lại về trước?”
“Tiểu Hựu và cháu không yên tâm về mọi người, cho nên sẽ trở về sớm hơn
một chút.” Đông Lang nói: “Xin chú và dì đừng lo lắng, không có việc gì nữa
rồi.”
Nói xong, anh liền cúp điện thoại.
Mẹ Tiền lại gần, cau mày hỏi chồng mới vừa rồi con rể tương lai đã nói
những gì, ba Tiền đã kể lại tất cả những lời đối thoại lúc trước cho bà nghe, nhất
thời bà càng cảm thấy kỳ lạ hơn.
“Ba nó à, ông có cảm thấy... Đông Lang rất kỳ lạ không?” Mẹ Tiền phân
tích: “Đầu tiên, cái gì gọi là ‘không có việc gì’, nó ở tận bên kia đại dương, làm
sao có thể biết được đêm nay chúng ta đã xảy ra chuyện gì? Còn nữa, chúng ta
đã ở đây nhiều năm như vậy, người đàn ông kia, nếu quả thật nhân viên nam kia
ở cùng một khu chung cư, sao tôi lại chưa từng gặp? Chẳng lẽ cậu ta đi vào
kiểm tra một lần, thì cái sinh vật vừa rồi chúng ta nhìn thấy sẽ không tìm tới
chúng ta nữa sao?”
Ba Tiền trầm tư một lát: “Chẳng lẽ ý của bà là... Tiểu Đông biết loại sinh vật
kia hay sao?”
“Nếu không, thật sự tôi không thể nào hiểu được một loạt hành động kỳ lạ
của nó.” Mẹ Tiền nói: “Hơn nữa quan trọng nhất là, Khẳng là con chó mà Đông
Lang nuôi.”
Ba Tiền trợn to hai mắt: “Bà xã à, bà nói xem có khi nào Khẳng thật sự là
một người sói gì đó không? Nhưng nếu như đúng là như vậy, làm sao Đông
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Lang lại dám nuôi nó vậy? Còn nữa, tại sao Tiểu Hựu lại nhắc tới chuyện người
sói ở trước mặt chúng ta? Tôi... Tôi cảm thấy đầu óc mình đang loạn cả lên
rồi...”
Có lẽ là rất hiểu rõ con gái nhà mình, có lẽ là vì vốn rất nhạy cảm, rất nhanh
mẹ Tiền nghĩ tới một khả năng, bà chậm rãi ngồi dậy khỏi ghế sô pha, từ từ nói:
“Mặc kệ như thế nào đi nữa, Đông Lang và loài sinh vật kia nhất định có mối
liên hệ nào đó, và điều quan trọng nhất là, nhất định Tiểu Hựu đã sớm biết điều
này, nhưng nó không nói lại với chúng ta.”


 

N

hân viên nam vừa mới vào kiểm tra nhà họ Tiền kia, khi vừa đi ra khỏi

ngôi nhà không lâu, lại gọi điện thoại lại cho Đông Lang một lần nữa, anh ta
chính là một người sói trong tộc được Đông Lang đặc biệt phái trở lại bảo vệ ba
Tiền mẹ Tiền.
“Thủ lĩnh, tôi đã rải ít bột thuốc khử mùi trong nhà ba mẹ của phu nhân rồi,
cho dù Khẳng có hoàn toàn biến thành người sói, thì cũng không thể ngửi thấy
mùi của bọn họ nữa.” Nhân viên nam nói: “Tôi sẽ ở dưới lầu canh chừng, nhất
định sẽ không để cho bọn họ xảy ra nguy hiểm gì.”
Đông Lang trả lời: “Cám ơn cậu.”
“Không cần khách khí, có thể cống hiến vì ngài là niềm vinh hạnh của tôi.”
Đối phương đáp lại.
“Được, có chuyện gì lập tức liên lạc với tôi.”
Sau khi cúp điện thoại, đồng nghiệp nam kia tìm một chỗ an tĩnh để ẩn náu,
cảnh giác quan sát tất cả những động tĩnh ở xung quanh. Tối nay anh ta dùng
thuốc ức chế biến thân, cho nên không cần lo lắng sẽ mất khống chế, nhưng tên
Khẳng kia lại không chịu dùng. Mới vừa rồi anh ta đi vào nhà họ Tiền, thì vừa
vào cửa đã ngửi thấy trên người của ba Tiền và mẹ Tiền có mùi của người sói
rất nồng đậm, đồng nghiệp nam không nén được tiếng thở dài, cái tên Khẳng
này, vẫn chuyên là người quấy rối ở trong tộc, cũng không biết lần này trở về
rốt cuộc cậu ta muốn làm gì?
Đang lúc anh ta cảm thấy buồn bực thì cùng lúc đó chợt anh ta nghe thấy
một tiếng tru của sói ở xa xa nơi chân trời.
Đồng nghiệp nam chỉ nghe một cái liền nghe ra đó là tiếng của Khẳng, từ nơi
phát ra âm thanh, có thể nhận ra được bây giờ tên kia đang ở cách đây rất xa.
Chẳng lẽ vì để tránh tổn thương tới loài người, cho nên cậu ta cố ý chạy xa như
vậy sao? Hình như chuyện này cũng không giống như cá tính của cậu ta!
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Giữa lúc Khẳng dựa vào cây đại thụ gào thét lên thì cùng lúc đó có một con
mèo hoang đang ẩn náu ở trong rừng giơ móng vuốt lên hóa thành một tia sáng
màu hổ phách, sau đó phóng lên trời bay đi. Cái nơ đeo ở cổ cũng không tiếng
động phi theo, cuối cùng rơi vào bên trong một căn biệt thự.
Tiểu Nhung ngồi chồm hổm ở cửa sổ phòng ngủ, sau khi thu ánh sáng màu
hổ phách lại, trợn to hai mắt lên kêu: “Meo meo ngao meo meo ngao” rồi chạy
vào trong phòng.
Hạ Khiêm Nghiêu đang ngồi ở trong phòng khách thấy nó vội vàng hấp tấp
chạy xuống, nói: “Từ từ rồi nói, thế nào?”
Tiểu Nhung huơ tay múa chân: “Meo meo ô, gào khóc ngao meo meo!”
Chân mày của Hạ Khiêm Nghiêu càng ngày càng nhíu lại, như muốn nhíu lại
cùng một chỗ: “Tao biết rồi, để tao đi xem một chút.”
“Meo meo!” Tiểu Nhung lập tức quấn lấy chân của anh ta.
Hạ Khiêm Nghiêu bất đắc dĩ nói: “Được rồi, mày cũng đi cùng đi, nhưng
cũng đừng để bị thương đó, nếu như mày bị thương, tao sẽ không biết phải ăn
nói như thế nào với Tiền Hựu nữa.”
“Meo meo!” Tiểu Nhung gật đầu lia lịa, nhảy lên đầu vai của Hạ Khiêm
Nghiêu, cùng anh ta đi ra khỏi cửa.


 

S

au khi cúp điện thoại, Đông Lang xoay người nhìn về phía Tiền Hựu đang

ở trong khu vườn chơi đùa với những con thỏ nhỏ. Nhìn bóng lưng không buồn
không lo của cô, trong lòng Đông Lang dâng lên cảm giác vô cùng áy náy,
không nhịn được bước tới ôm lấy cô, khàn khàn nói: “Thật xin lỗi.”
“Hả? Sao thế?” Tiền Hựu quay đầu lại nhìn anh: “Đột nhiên sao lại nói cái gì
mà thật xin lỗi chứ, đã xảy ra chuyện gì sao?”
Đông Lang thở dài một tiếng, rồi mới nói: “Anh đã đổi lại vé máy bay, hôm
nay chúng ta sẽ lên đường trở về thôi. Sợ rằng, thân phận người sói của anh đã
không lừa dối được nữa rồi.”
Tiền Hựu kinh hãi: “Tại sao lại có thể như vậy? Chúng ta đều ở nước ngoài
mà... Chẳng lẽ là Khẳng sao?”
“Ừm.” Đông Lang day day trán: “Bên kia đúng lúc là trăng tròn, thuộc hạ
của anh nói với anh, hình như cậu ta không khống chế được mình, nên bị biến
thân ngay trước ba mẹ em. Vì để bảo vệ bọn họ, anh không thể không bảo thuộc
hạ đi vào nhà ba mẹ em xem một chút, nhất định bọn họ sẽ phát hiện ra cái gì
đó không đúng.”
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Tiền Hựu lẩm bẩm nói: “Em vừa mới gọi điện thoại, giọng nói của mẹ nghe
kỳ lạ sao sao đó, thì ra là... Thì ra là như vậy sao...”
“Thật xin lỗi, nhưng anh sẽ cố gắng.” Đông Lang nói: “Lập tức anh sẽ dẫn
em trở về, nếu như ba mẹ em không tiếp nhận nổi, anh... Anh sẽ dùng mọi cách
để nói xin lỗi bọn họ nếu có thể, hoặc là nếu bọn họ bắt buộc em phải rời khỏi
anh... anh sẽ...”
“Anh nói linh tinh cái gì chứ.” Tiền Hựu để con thỏ nhỏ xuống, xoay người
ôm lấy mặt của anh: “Nếu chuyện đã xảy ra như vậy, chúng ta sẽ trở về và cùng
nhau đối mặt thôi. Em sẽ không rời khỏi anh đâu, anh không cần phải quá đáng
như vậy chứ, mới đeo nhẫn cho em xong, giờ lại không cần em nữa?”
“Không phải vậy, anh chỉ lo lắng...”
“Em hiểu, anh lo lắng ba mẹ em giận em có đúng không?” Tiền Hựu mỉm
cười nói: “Cho dù bọn họ có tức giận, cũng là vì không hiểu anh thôi, nhưng tới
lúc bọn họ biết anh là người đàn ông tốt như thế nào, nhất định sẽ rất vui mừng.
Dù sao thì, em vốn cũng định nói hết chân tướng cho bọn họ biết, bây giờ chúng
ta cần cùng nhau cố gắng, để cho bọn họ tiếp nhận anh thật tốt biết không?”
Đông Lang vẫn chưa trả lời câu hỏi của cô, thì chợt mẹ Đông nhảy vào, ôm
lấy đầu của Tiền Hựu, cọ tới cọ lui: “Tiểu Hựu nhà chúng ta thật sự là rất đáng
yêu, vô cùng đáng yêu luôn!”
Tiền Hựu bị hoảng nghiêng trái nghiêng phải, cuối cùng Đông Lang phải giữ
cô lại, mặc dù xung quanh còn có những người khác đang nhìn, thế nhưng vào
giây phút này, thật sự anh rất muốn hôn cô.
Nhưng không đợi anh kịp hành động, mẹ của anh ở bên cạnh chợt đẩy Tiền
Hựu vào người của anh: “Mau hôn đi, mau hôn đi.”
“Ưmh...”
“Ui da!!” Cái đầu của Tiền Hựu trực tiếp đụng vào cằm của Đông Lang, nhất
thời bị đau tới mức ứa nước mắt, không nói được lời nào.
“Á! Thật xin lỗi, dì không ngờ lại bị như vậy...” Mẹ Đông ở bên cạnh bụm
mặt lại, đau lòng sờ sờ vào đầu của con dâu tương lai: “Tiểu Hựu, con có đau
không?”
Tiền Hựu lắc đầu thật mạnh: “Ưmh... Không sao, không sao đâu ạ.”
Mẹ Đông ôm lấy cô: “Đứa bé đáng thương, đi thôi, dì đi lấy cho con rất
nhiều đồ ăn ngon, con mang về nước mà ăn.”
Vừa nghe đến có ăn, nhất thời Tiền Hựu không còn cảm giác đau, đôi mắt
lóe sáng lên: “Tốt quá ạ, cám ơn dì.”
Cô bị mẹ Đông dắt đi ra được mấy bước, rồi quay đầu lại ngoắc ngoắc tay
với Đông Lang: “Mau tới đây, tới đây.”
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Đông Lang lại không biết phải làm thế nào, cười dịu dàng, bước nhanh lại
dắt tay của cô, phía trước là ánh mặt trời sáng rỡ, trong lòng anh chợt tràn đầy
lòng tin, giống như chỉ cần có Tiền Hựu ở bên cạnh, thì anh có thể vượt qua mọi
khó khăn.

Chương 47
Bị Phát Hiện Rồi

H

ạ Khiêm Nghiêu lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới gần rừng cây mà Khẳng

đang ở.

Còn chưa bước vào rừng cây, anh ta liền chú ý tới trong rừng nhiều hơn các
loài hoang dã, bình thường tuyệt đối sẽ không có. Cho dù có con thỏ, con nhím
hay con chồn cũng coi như xong, lại còn có mấy con sói hoang, cũng không biết
là từ đâu chạy tới.
Vừa nhìn thấy sói, Hạ Khiêm Nghiêu liền ghét bỏ dựng đuôi, Tiểu Nhung
trên bả vai cũng phát ra tiếng meo meo khàn khàn từ trong cổ họng. Cùng vậy,
mấy con sói cũng không phải rất ưa thích hai người bọn họ, mắt sói sắc bén lấp
lóe phát sáng trong bóng tối.
Hạ Khiêm Nghiêu bất đắc dĩ than thở: “Tên kia làm cái gì, biến thân thì biến
thân, còn kéo ra nhiều động vật vây xem như vậy! Anh ta cho là mình rất tuấn
tú sao?”
Thật ra thì tộc mèo cùng người sói là một dạng, cũng có năng lực gọi động
vật nhỏ, chẳng qua bình thường Hạ Khiêm Nghiêu rất ít dùng cái năng lực này,
coi như dùng, cũng chỉ cho gọi động vật họ mèo ra ngoài.
Anh ta vuốt ve đầu Tiểu Nhung trên bả vai: “Đi thôi, đi vào với ta xem một
chút.”
Khi bước vào rừng rậm, anh ta nghiêng đầu quét mắt nhìn sói bên cạnh: “An
phận một chút, nếu như đánh nhau, các người không phải đối thủ của ta. Nói
không chừng mấy chục năm thành quả tu luyện đều không còn.”
Mấy con sói hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đứng tại chỗ không có tiến lên.
Cũng không còn gì nữa. Hạ Khiêm Nghiêu dùng lỗ mũi hừ một tiếng, càng
đi vào trong rừng rậm, trong không khí mùi vị thuộc về sói lại càng nồng, anh ta
không nhịn được cau mày, vừa tìm người vừa tùy tiện mắng: “Khó ngửi chết!
Ta không thể hiểu, rốt cuộc Tiền Hựu thích người sói cái gì! Lại hung tàn, mùi
lại không dễ ngửi, cô ấy không cảm thấy khó chịu sao!”
Tiểu Nhung trên bả vai vội vàng gật đầu theo: “Meo meo!” (Đúng là vậy!)
Một người một con mèo đồng loạt bỏ quên Tiền Hựu thân là loài người căn
bản không ngửi thấy mùi thật sự của sói.
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Cuối cùng, anh ta dừng chân tại một dòng suối nhỏ trong rừng. Khẳng đã
hóa nửa người sói, đang đứng ở mép nước thở dốc, hai móng ôm đầu, cánh tay
và trước ngực bị chính mình cào ra rất nhiều dấu vết, nhìn qua dáng vẻ rất khổ
sở.
Hạ Khiêm Nghiêu đứng lại, híp mắt nói: “Này, anh muốn làm gì, kêu lớn
tiếng như vậy, là sợ người khác không phát hiện ra mình sao?”
Khẳng nghe thấy giọng anh ta, nghiêng đầu dùng cặp mắt đục ngầu nhìn một
chút, thở hổn hển nói: “... Tránh ra.”
“Anh cho rằng tôi nguyện ý quản anh sao, nếu không phải là nhìn anh và
Đông Lang quen biết, Đông Lang lại vừa là bạn trai của Tiền Hựu ngốc đó, tôi
chẳng thèm quan tâm anh.” Hạ Khiêm Nghiêu hừ hừ nói, chỉ chỉ chỗ càng sâu
trong rừng rậm: “Nếu như muốn nổi điên, thì vội vàng tới nơi càng xa đi, nơi
này cách loài người vẫn còn quá gần.”
Một hồi đau nhức kịch liệt đánh tới, Khẳng ôm lấy đầu, sau khi khổ sở gào
thét mấy tiếng, mới miễn cưỡng trả lời: “Tôi... Muốn... Học được khống chế...
Mình. Không muốn lại bị, khụ khụ, ánh trăng... Khống chế.”
Hạ Khiêm Nghiêu suy nghĩ một chút: “Chuyện này đối với anh mà nói thì rất
khó đó.” Anh ta biết có lẽ Đông Lang đã thành công, nhưng tên này vì Tiền
Hựu, mà người sói khác chỉ sợ không có dễ dàng thành công như vậy.
“... Tôi hiểu biết rõ.” Khẳng mỗi lúc càng đau đớn hơn, không ngừng dùng
móng vuốt cào rách thân thể, lấy lại được chút tỉnh táo: “Mà tôi muốn thử một
chút, ta... Không muốn... Người quan trọng đối với tôi, bị tổn thương.”
Hạ Khiêm Nghiêu khẽ mở to mắt.
Anh ta ngẩng đầu nhìn ánh trăng một lát, cuối cùng thở dài, đặt Tiểu Nhung
ở một bên, sau đó nói với Khẳng: “Tôi tới giúp anh.”
Khẳng đau đến sắp hôn mê, nghi hoặc nhìn Hạ Khiêm Nghiêu: “Anh... Giúp
tôi sao?”
“Đúng vậy.” Hai tay Hạ Khiêm Nghiêu xếp thành chữ thập, khép hờ mắt
trong lòng đọc một đoạn pháp chú, ngay lúc nhất thời lòng bàn tay của anh ta
phát ra ánh sáng màu hổ phách: “Mặc dù trước kia chưa thử qua, chỉ là thử một
chút so với việc hiện tại anh đang cố gắng kiềm chế thì tốt hơn.”
Khẳng nhắm mắt suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu một cái: “Được.”
Vì vậy Hạ Khiêm Nghiêu đi về phía anh ta, ép tia sáng màu hổ phách trong
lòng bàn tay vào bả vai của anh ta, gần như là trong nháy mắt, những vết thương
trên người Khẳng liền được ánh sáng màu hổ phách bao trùm, hai người cũng
nhắm chặt hai mắt, Tiểu Nhung khẩn trương đứng ở một bên, cho dù vô cùng lo
lắng cũng không cách nào đến gần, bởi vì hiện tại chung quanh hai người có
một tầng khí thế hết sức cường hãn, nó mà đi qua sẽ bị thương.
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Thời gian trôi qua từng giây từng phút, trên người Khẳng dần dần xuất hiện
biến hóa, da lông dần dần rút đi, khôi phục tướng mạo con người bình thường
lần nữa. Nhưng ngay khi anh ta chỉ còn dư lại một cái đuôi chưa khôi phục hết,
Hạ Khiêm Nghiêu đột nhiên rên lên một tiếng, bị hơi thở trên người Khẳng
đánh văng ra, sau đó đã ngã ra ngoài.
“Meo meo!” Tiểu Nhung vội vàng nhào tới, lo lắng dùng móng vuốt vỗ vỗ
mặt Hạ Khiêm Nghiêu.
“Khụ khụ...” Hạ Khiêm Nghiêu đứng dậy từ dưới đất, có chút biểu hiện kỳ
lạ, anh ta quay đầu nhìn lại, phát hiện rõ ràng cái đuôi mèo của mình mọc ra!
Hơn nữa còn giống như không thu về được rồi!
Mà Khẳng cũng như anh ta, mặc dù diện mạo khôi phục bình thường, nhưng
cái đuôi chó sói khổng lồ phía sau không có cách nào làm cho người ta bỏ qua!
Anh ta giận đến nghiến răng: “Anh! Mới vừa rồi đã tôi đã cảm thấy không
đúng, có phải lúc trước anh đã ăn thứ thuốc kỳ quái gì hay không?”
Khẳng ngẩn người, nói: “Tôi luôn dùng chất thuốc có thể khiến người sói
chúng tôi có thể biến thành chó. Thế nào, có ảnh hưởng với anh sao?”
Hạ Khiêm Nghiêu giơ cái đuôi lên, gấp đến độ muốn cào tường: “Anh nói
thử xem! Cái đuôi của tôi không thu về được rồi! Vậy là thuốc gì, mau đưa
thuốc giải cho tôi!”
Khẳng nói: “Cái đó không cần thuốc giải, chỉ là sau khi chúng tôi ăn vào,
trong một thời gian ngắn, có thể tự do biến thành chó mà thôi.”
“... Đáng chết đáng chết đáng chết!” Hạ Khiêm Nghiêu giận đến hận không
được đánh cho Khẳng một trận: “Tôi có ý tốt giúp anh, kết quả anh lại hại tôi
thành cái bộ dáng này! Như vậy để tôi đi làm thế nào đi!”
Khẳng trả lời: “Xin lỗi, tôi không biết thuốc của chúng tôi sẽ có ảnh hưởng
tới anh. Chỉ là hiệu lực của thuốc kéo dài 24h, tối mai lúc này là anh sẽ tốt thôi.”
“Bảo tôi đợi tới tối mai, anh có biết mỗi ngày tôi rất bận nhiều việc không?”
Hạ Khiêm Nghiêu tức chết, chỉ vào mũi của anh ta mắng: “Mấy người sói đáng
ghét các người, chỉ làm cho người khác thêm phiền! Anh định đi đâu đấy, tôi
còn chưa có mắng xong!”
Khẳng quay đầu lại nhìn anh ta: “Tôi muốn đi tìm cha mẹ của Tiền Hựu.”
“Cái gì? Anh điên rồi sao? Không thấy sau lưng anh còn có cái đuôi sao!”
“Tôi thấy được, nhưng tôi vẫn phải đi tìm bọn họ. Cám ơn anh đã giúp tôi,
mặc dù không có hoàn toàn thành công, nhưng bây giờ tôi có thể khống chế
mình ở đem trăng rằm, tôi muốn nói cho bọn họ biết tôi sẽ không làm thương
tổn bọn họ.” Nói tới chỗ này, Khẳng dừng lại một chút nói tiếp: “Chuyện chúng
tôi là người sói, không thể nào gạt nhà họ Tiền cả đời, đã như vậy, nên càng
sớm nói cho bọn họ biết càng tốt, anh cảm thấy thế nào?”
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Hạ Khiêm Nghiêu trầm tư một lát, đã hiểu ra cái gì, nhưng vẫn có chút lo
lắng: “Nhưng loại chuyện này cũng không phải là ai cũng thể lập tức tiếp nhận,
anh sẽ dọa đến bọn họ...”
“Tôi đã hù được bọn họ.” Khẳng nói: “Bọn họ đã thấy qua dáng vẻ người sói
của tôi rồi.”
“... Cái gì! Anh trở lại cho tôi, có tin tôi đánh chết anh hay không! Này anh
đừng có chạy, cái đám người sói đáng chết!” Hạ Khiêm Nghiêu ôm Tiểu Nhung
vào trong ngực, chạy như bay đuổi theo Khẳng.
Mấy giờ sau, Tiền Hựu và Đông Lang trở lại trong nước, trên đường về nhà,
hai người một mực thương lượng nên nói chân tướng cho cha mẹ như thế nào.
Nhưng người sói canh giữ ở dưới nhà họ Tiền lại đột nhiên gọi điện thoại
tới: “Thủ lĩnh, tôi thực xin lỗi.”
Ánh mắt của Đông Lang đột nhiên trợn to: “Lời này của cậu có ý gì? Cậu
không có chăm sóc tốt cho bọn họ sao?”
“Không phải không phải, bọn họ rất an toàn...” Người sói thuộc hạ có chút
phát điên nói: “Tôi... tôi không giải thích rõ ràng được, ngài và phu nhân tự
mình đến xem một chút.”
Cúp điện thoại, Đông Lang không hiểu, nếu ba Tiền và mẹ Tiền không có
việc gì, tại sao thuộc hạ lại nói xin lỗi anh?
“Sao vậy, đã xảy ra chuyện sao?” Tiền Hựu lo lắng hỏi, Đông Lang cũng
không trả lời được, chỉ có thể bảo tài xế gia tăng tốc độ.
Một lát sau hai người tới dưới nhà họ Tiền, cách thật xa, đã nhìn thấy thuộc
hạ người sói đang ngồi chồm hổm ở trước cửa lầu, hai cánh tay ôm đầu gối, một
bộ dạng không thể tuyệt vọng hơn. Bên cạnh còn có mấy quần chúng tò mò vây
xem.
Tiền Hựu bị hù sợ, cuống quít xông lên: “Đã xảy ra chuyện gì? Ba mẹ của
tôi đâu?”
Thuộc hạ ngẩng đầu nhìn lên là cô, lộ ra mỉm cười thê thảm: “Bọn họ không
có việc gì, một chút cũng không có. Chỉ là phu nhân, cô vẫn nên tự mình đi vào
trong nhà xem tình huống.”
Tiền Hựu và Đông Lang đều nghi hoặc, vội vàng xông lên lầu, nhấn chuông
cửa, nhưng khi cửa mở ra, người đứng ở trong phòng lại là Hạ Khiêm Nghiêu.
“Sao giờ mới trở về, tốc độ mấy người cũng quá chậm.” Anh ta không kiên
nhẫn quan sát hai người ngoài cửa, nhường ra một con đường: “Mau vào đi.”
“À...” Tiền Hựu mờ mịt đi vào nhà, khóe mắt chợt lóe lên tia sáng, kêu to
lên: “Oa oa! Hạ Khiêm Nghiêu, đuôi của anh! Cái đuôi lộ ra rồi!”
Mặt Đông Lang trầm trọng chuyển đầu cô sang phòng khách: “Em nên nhìn
cái này trước.”
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Chỉ thấy trên sofa phòng khách, ba Tiền bị vô số chú mèo con đáng yêu vây
vào giữa, vẻ mặt ngây ngốc khi được đám mèo xoa bóp bả vai.
Ba Tiền chớp mắt mấy cái, cầm hạt dưa khô trên bàn cắn ăn, trên sàn nhà
trước mặt ông, Tiểu Nhung mang theo mấy con mèo khác giúp ông quét dọn vệ
sinh trong nhà.
Quả thật trong miệng Tiền Hựu có thể nhét hai quả trứng, ngạc nhiên nhìn
tất cả trước mặt, một chữ cũng không nói được.
Hạ Khiêm Nghiêu đi tới, đĩnh đạc ngồi xuống bên cạnh ba Tiền, còn nói: “A,
con sói kia đang ở trong phòng bếp giúp mẹ cô nấu cơm đấy.”
“Hả?” Tiền Hựu hét thảm một tiếng, liền cùng Đông Lang chạy vào phòng
bếp, chỉ thấy chịu Khẳng mang một cái tạp dề, đang đứng ở trước tấm thớt, hỏi
mẹ Tiền bên cạnh: “Dì, cái khoai tây này phải cắt thế nào?”
Vẻ mặt mẹ Tiền thừ ra: “Cầm dao cắt.”
“À.” Khẳng gật đầu một cái, cầm một con dao gọt trái cây, dọc theo khoai
tây cẩn thận cắt xuống từng li từng tí, sau lưng cái đuôi to còn theo động tác của
anh ta thoáng lắc qua lắc lại.
Nhìn tình cảnh này hai giây, Tiền Hựu chợt ngã vào trong ngực Đông Lang:
“Mau đánh em tỉnh lại, em không muốn mơ tiếp nữa, cái cơn ác mộng này thật
đáng sợ!”
Đông Lang ôm lấy cô, đang muốn gọi Khẳng ra đánh một trận, mẹ Tiền chợt
để món ăn trong tay xuống, quay đầu nhìn về phía con gái mình: “Con, cùng ta
đến phòng ngủ đi.”
“Mẹ...” Tiền Hựu yếu ớt kêu một tiếng.
Đông Lang cũng vội vàng mở miệng: “Dì, chuyện này đều là con...”
“Không cho phép cậu nói chuyện!” Mẹ Tiền hét lớn một tiếng, chỉ vào Tiền
Hựu: “Cùng ta đến phòng ngủ đi!”
Tiền Hựu quay về phía vị hôn phu lộ ra vẻ mặt bi thống “Gặp lại sau”, cúi
đầu theo mẹ cùng đi vào phòng ngủ.
Cửa phòng ngủ đóng “Phanh” một tiếng, Tiền Hựu còn chưa có chuẩn bị sẵn
sàng, liền bị mẹ bắt được mặt ra nhàu véo: “Cái đứa con gái không thể để cho
người ta bớt lo, con muốn hù chết ba mẹ sao! Vừa người sói vừa người mèo, rốt
cuộc con còn có bao nhiêu chuyện gạt chúng ta, nhanh nói rõ ra cho mẹ!”

Chương 48
Dạy Dỗ Con Gái

“H

uhu, mặt con đau! Mẹ, mẹ buông tay ra trước có được không!” Tiền

Hựu nước mắt lưng tròng nhìn mẹ của mình: “Không phải con cố ý không nói
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cho mẹ biết sự thật..., thật sự là con không biết phải mở miệng như thế nào, hơn
nữa gần đây con mới biết Đông Lang là người sói, hu hu đau quá, mẹ, con sai
rồi hu hu!”
“Còn dám ngụy biện với mẹ! Chuyện lớn như vậy, vậy mà con lại lừa gạt mẹ
và ba của con, con muốn hù chết chúng ta có phải không?!” Mẹ Tiền vừa tức
giận vừa có chút sợ hãi: “Nếu như không phải do Khẳng chủ động tới tìm chúng
ta, có phải con và Đông Lang định lừa gạt chúng ta cả đời không hả?”
“Không phải vậy, con đang suy nghĩ làm thế nào để nói cho mẹ biết, trong
khoảng thời gian vừa rồi, con cũng cố gắng để cho ba mẹ tiếp thu dần dần, hu
hu con sai rồi ô ô ô...”
Nhìn con gái thật sự khóc tới mức đáng thương, rốt cuộc mẹ Tiền cũng mềm
lòng, bà xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, kéo cô ngồi lên trên giường:
“Vậy bây giờ con hãy nói hết tất cả mọi chuyện lại cho mẹ, khi nào thì con biết
nó là người sói!”
Tiền Hựu không thể làm gì khác, đành phải nhỏ giọng đem tất cả mọi
chuyện đã xảy ra trước kia kể lại một lần, nói xong còn có chút lòng riêng hỏi:
“Vậy... Khẳng nói cho mẹ biết cậu ấy là người sói, cậu ta nó nói người sói cũng
có một chút nguy hiểm không?”
“Con cũng biết tính nguy hiểm của người sói!” Mẹ Tiền tức giận chọc chọc
vào cái trán của Tiền Hựu: “Biết nguy hiểm còn nói chuyện yêu đương với nó!”
Tiền Hựu đưa bàn tay nhỏ bé có chiếc nhẫn kim cương ra: “Con còn không
ngừng nói chuyện yêu đương nữa kìa, thật ra thì chúng con đã... Đính hôn (gào
khóc gào khóc), con thật sự rất xin lỗi hu hu, ba ơi cứu con, A Lang cứu em...”
“Cái con nhóc hư hỏng này! Để xem hôm nay mẹ dạy dỗ con như thế nào!”
Tiền Hựu bị sợ đến mức náu vào trong chăn, làm bộ tội nghiệp thò ra đôi
mắt, uất ức nhìn mẹ mình: “Nhưng... Nhưng khi vừa bắt đầu, rõ ràng là ba mẹ
đã giới thiệu Đông Lang cho con mà, còn nói, nói anh ấy rất ưu tú, bây giờ con
ở cùng với anh ấy rồi..., tại sao ba mẹ lại tức giận...”
Nhất thời mẹ Tiền bị lời nói của con gái làm cho khựng lại. Không sai, lúc
đó bà vì chuyện cả đời của con gái mà cảm thấy buồn phiền, dường như muốn
hỏi tất cả những người bên cạnh, thế nhưng chất lượng của những đối tượng hẹn
hò thì thật sự là tốt xấu lẫn lộn, nên cũng không dám tùy tiện bắt ép con gái lập
gia đình. Cho nên, sau khi được một người bạn rất vất cả mới giới thiệu được
một người ưu tú về mọi mặt, tự nhiên bà hy vọng con gái bảo bối có thể nắm
chắc được cơ hội này.
Ai ngờ, ai ngờ được là, cơ hội tuy rằng đã nắm được rồi, nhưng mà căn bản
người ta không phải là loài người! Cho dù dáng dấp có đẹp trai, năng lực có
mạnh hơn nữa, hoàn cảnh gia đình có khá hơn nữa, thì cũng không bù đắp được
việc nó là người sói biến thân đâu!
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Nghĩ tới đây, nhất thời mẹ Tiền có chút tức giận, vỗ đùi: “Đúng rồi! Sao mẹ
lại có thể quên đi nguyên nhân của chuyện này, người giới thiệu ban đầu cũng
quá là không có trách nhiệm rồi, mẹ muốn gọi điện thoại hỏi bà ta một chút, bà
ta có biết Đông Lang là người sói hay không!”
Tiền Hựu liền vội vàng kéo bà lại: “Không cần không cần, lỡ như chuyện
này lan truyền ra, Đông Lang bị người ta bắt đi làm thí nghiệm thì làm thế nào?
Mẹ, một người tốt bụng và dịu dàng như vậy, mẹ lại có thể trơ mắt nhìn anh ấy
bị biến thành vật thí nghiệm sao?”
Động tác của mẹ Tiền lập tức dừng lại, Tiền Hựu nhìn vẻ mặt nặng nề của
bà, chợt cảm thấy chuyện này vẫn có khả năng hồi chuyển, vội vàng đi lại gần
nói: “Anh ấy là một người sói, không sai, nhưng mẹ à, bây giờ Đông Lang đã có
thể hoàn toàn khống chế bản thân mình, cho dù vào đêm trăng tròn cũng sẽ
không biến thân. Anh ấy rất muốn hòa nhập vào xã hội loài người, vì để được ở
cùng với con anh ấy đã cố gắng rất nhiều, con có thể cảm nhận được anh ất thật
lòng yêu con... con cũng rất thương anh ấy. Trừ việc anh ấy biết biến thân ra, thì
những cái khác cũng không có gì khác chúng ta cả. Con nghĩ cả đời này của
con, sẽ không gặp được người trong lòng nữa đâu, cho nên... Mẹ, con có thể cầu
xin ba mẹ hãy cho phép bọn con ở cùng một chỗ với nhau có được không?”
Mẹ Tiền trầm mặc một lúc lâu, mới thở dài một tiếng: “Vậy con có thể bảo
đảm, vĩnh viễn nó sẽ không gây tổn thương cho con không?”
Ánh mắt của Tiền Hựu nhất thời sáng lên: “Con... con có thể! Con tin tưởng
anh ấy, anh ấy sẽ tuyệt đối không gây tổn thương cho con đâu!”
“Chỉ là tin tưởng, có tác dụng không...” Đôi mắt của mẹ Tiền đỏ lên, sờ sờ
đầu của con gái: “Mẹ chỉ có một đứa con gái là con thôi, ngộ nhỡ xảy ra chuyện
gì, con nói xem mẹ và ba con sau này biết làm thế nào, hả?”
Tiền Hựu bị lây, mắt cũng đỏ lên, cô nhào tới ôm lấy mẹ của mình: “Con
hiểu là ba mẹ lo lắng cho con. Nhưng ba mẹ phải có lòng tin với con chứ, con
không sẽ chọn lầm người. Hơn nữa, khoảng thời gian này ba mẹ cũng nhìn thấy
biểu hiện của Đông Lang rồi mà, trước khi biết anh ấy là người sói, không phải
ba mẹ cũng rất hài lòng với anh ấy hay sao? Bây giờ chỉ vì anh ấy có chút khác
biệt với chúng ta, ba mẹ lại cảm thấy thất vọng với anh ấy sao?”
Mẹ Tiền lại thở dài một tiếng: “Cái này cũng không phải thất vọng, nhưng
mà, chuyện lớn như vậy, người nào có thể tiếp nhận nhanh như vậy được chứ.”
Tiền Hựu đang muốn nói tiếp, thì Đông Lang đã đẩy cửa phòng bước vào, vẻ
mặt anh vô cùng áy náy nhìn về phía mẹ Tiền: “Xin lỗi dì, cháu... Cháu biết
cháu không nên xông vào lúc này. Nhưng cháu có mấy lời nhất định phải nói,
chú dì không có cách nào tiếp nhận cháu nhanh như vậy... cháu hiểu, chú dì lo
lắng cho sự an toàn của Tiểu Hựu, cháu càng hiểu. Cho nên cháu muốn như thế
này, cháu sẽ thật cố gắng, trước khi chú dì tiếp nhận được cháu, cháu sẽ không
bắt buộc Tiền Hựu kết hôn với cháu, dĩ nhiên, cháu sẽ càng không làm gì đối
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với cô ấy. Nhưng mà, nếu như cháu đã cố gắng rất lâu, mà chú dì vẫn không có
cách nào tiếp nhận được cháu, thì cháu cũng có thể sẽ chọn cách rời khỏi...”
Tiền Hựu còn chưa kịp nói câu “Không được” ra khỏi miệng, mẹ Tiền đã
cau mày trừng mắt nhìn anh một cái: “Cậu nói cái gì? Chúng tôi không chấp
nhận cậu... cậu liền rời khỏi con gái nhà chúng tôi?”
Đông Lang sửng sốt một chút, chớp chớp mắt mấy cái: “Hả...”
Anh bối rối, chẳng lẽ dì không nghĩ như vậy sao?
Mẹ Tiền chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Thiệt thòi cho tôi khi đi nói
với ba của nó là cậu là một đứa bé có nghị lực, không ngờ cậu lại nghĩ tới
chuyện rút lui nhanh như vậy! Như vậy sao tôi có thể yên tâm mà giao con gái
của tôi cho cậu được chứ?”
Cả Đông Lang và Tiền Hựu đều ngây người ra. Mấy giây sau Tiền Hựu kích
động lôi kéo tay của mẹ, ánh mắt sáng ngời: “Mẹ mẹ, chẳng lẽ mẹ đã đồng ý?”
“Mẹ không đồng ý!” Mẹ Tiền thở phì phò chỉ tay vào Đông Lang: “Chính là
mẹ chê cậu ta không có nghị lực! Hừ, quả nhiên tôi nhìn lầm cậu rồi, lại còn là
người sói nữa chứ, năm đó ba của Tiền Hựu theo đuổi tôi, gặp phải sự ngăn trở
còn nhiều hơn cậu nữa, ông ấy cũng không lùi bước, cậu nhìn lại cậu xem! Cậu
là người sói sao, tôi không thể nào tin được, cậu thử biến thành người sói tôi
xem một chút nào!”
Đông Lang vừa hối hận vừa mắc cỡ cúi đầu thấp xuống: “Cháu biết cháu sai
rồi... dì thật sự muốn nhìn thấy cháu biến thân sao?”
Mẹ Tiền cốc lên đầu anh một cái: “Ai muốn nhìn! Đó là nói lẫy cậu không
hiểu sao! Thật là, ngu hết biết, con gái của tôi sao lại coi trọng cậu như vậy chứ,
ôi, không nói không nói nữa, tôi đi làm đồ ăn đây!”
Nói xong, mẹ Tiền giận đùng đùng xông vào trong bếp.
Đông Lang kinh ngạc nhìn Tiền Hựu, vẻ mặt mất mát: “Tiểu Hựu, làm thế
nào đây, trước giờ dì chưa từng mắng anh như vậy, có phải bây giờ dì rất ghét
anh không?”
Con ngươi của Tiền Hựu đảo xung quanh, không nói lời nào, nhưng mà bả
vai cười tới mức run run lên.
Đông Lang bất đắc dĩ ngồi xuống bên cạnh cô: “Chuyện đã tới nước này, em
còn cười anh nữa, đừng cười nữa, em mau chỉ anh phải làm như thế nào để bù
đắp lại đi.”
“Không cần bù đắp lại đâu..., ngu ngốc.” Tiền Hựu càng cười càng vui vẻ:
“Chẳng lẽ anh không cảm thấy mới vừa rồi mẹ em nói chuyện với anh rất lớn
lối sao, giống y như lúc bình thường dạy dỗ em vậy?”
Hình như là như vậy... Nhưng Đông Lang vẫn không hiểu: “Cho nên? Bà ấy
tức giận với cả hai người chúng ta sao?”
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“Không phải đâu!” Tiền Hựu siết chặt lấy gương mặt tuấn tú của Đông
Lang: “Điều này nói lên là, thật sự mẹ đã xem anh là người trong nhà..., đây là
chuyện tốt đó.”
“Có thật không?” Đông Lang vừa mừng vừa sợ.
Tiền Hựu lại dở khóc dở cười: “Thật mà, ôi chao em lại phát hiện ra..., có
đôi khi khả năng lý giải của anh rất tệ! Mẹ em chính là như vậy đấy, có lúc ở
ngoài miệng làm như không chịu tha, nhưng thật ra thì rất thương anh đấy.
Em... Em cảm thấy chuyện của chúng mình rất có hy vọng!”
Đông Lang dần dần buông lỏng lộ ra mỉm cười: “Vậy thì tốt, anh sẽ cố
gắng...”
Tiền Hựu hừ một tiếng: “Cố gắng cái gì chứ, nói dối! Mới vừa rồi là ai đã
nói nếu thật sự không được liền rời khỏi em?”
Đông Lang vội vàng ôm lấy cô: “Anh... Anh không có ý đó, em cũng biết...
Anh chỉ không muốn vì anh mà khiến cho em và ba mẹ em không vui...”
Tiền Hựu dựa vào lòng của anh: “Em hiểu mà, nhưng không thể buông tay
được, em không cho phép anh buông tay.”
Đông Lang dần dần ôm chặt cô, giọng điệu vang lên rất có lực: “Được, vĩnh
viễn anh sẽ không buông tay.”
Hai người đang ngọt ngào, trong phòng bếp chợt vang lên giọng nói nóng
nảy của mẹ Tiền đang hét ầm lên: “A a a món ăn của tôi! Làm sao lại bị cậu
biến thành như vậy rồi! Người sói tay chân vụng về kia, đi ra ngoài cho tôi!”
Sau đó Khẳng liền bị mẹ Tiền đuổi ra, trong tay là một gốc rau cải thìa bị
anh ta vặt trụi, mờ mịt đưa tay lên gãi đầu, không hiểu mình đã làm sai chỗ nào?
Không phải dì để cho anh ta đi vặt rau sao? Anh ta đã vặt rồi mà!
“Ha ha ha ha ha!” Hạ Khiêm Nghiêu đang ngồi trên ghế sa lon chỉ tay vào
Khẳng cười to: “Đáng đời! Ngu ngốc! Nhặt rau cũng không biết nhặt!”
Khẳng đen mặt lại, đi tới trước mặt của Hạ Khiêm Nghiêu, giơ cánh tay
cường tráng của mình ra: “Quả nhiên vẫn là con mèo làm cho người ta chán
ghét như vậy, đừng ở đây mà khua môi múa mép, có bản lĩnh chúng ta ra kia
đánh một trận.”
Hạ Khiêm Nghiêu lườm anh ta một cái: “Ngu ngốc chỉ biết đánh nhau. Cậu
có biết căn phòng này căn bản không chứa nổi cậu sau khi cậu biến thân không?
Cậu muốn phá nhà của chú hư tới cỡ nào? Đúng không, chú thấy cháu nói đúng
không?”
Ba Tiền lại nghiêm trang nhìn về phía Hạ Khiêm Nghiêu: “Tiểu Hạ à, bộ
dạng sau khi biến thân của Khẳng chú đã nhìn thấy rồi, quả thật rất lợi hại. Chú
rất tò mò sau khi biến thân cháu sẽ có bộ dạng như thế nào, cháu có thể để cho
chú xem một chút không?”
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Hạ khiêm Nghiêu: “...”
Tiền Hựu từ trong phòng ngủ chạy ra: “Ha ha ha ha! Anh hãy biến thân cho
ba tôi xem đi, Hạ mèo con!”
“Không được gọi tôi là Hạ mèo con!” Nhất thời Hạ Khiêm Nghiêu xù lông
lên: “Tiền Hựu, cái người phụ nữ không có lương tâm này! Thiệt thòi cho ý tốt
của tôi, tôi không màng nguy hiểm, đem bí mật yêu tộc nói cho ba mẹ cô biết,
cô lại đối xử với tôi như thế này sao!”
Tiền Hựu le lưỡi: “Tôi đối xử với anh như thế nào..., chỉ bảo anh biến thân
một lần thôi mà, ừ, hay là anh cảm thấy bộ dạng sau khi biến thân của anh
không đủ đẹp trai, nên không dám biến thân?”
“Cô...” Hạ Khiêm Nghiêu tức giận tới mức muốn bốc hỏa, nhưng ba Tiền
vẫn còn ở bên cạnh chờ xem anh ta làm như thế nào, anh ta nên làm cái gì? Nếu
như bị ba Tiền nhìn thấy bộ dạng đáng yêu như vậy sau khi biến thân thì mặt
mũi của tộc trưởng Hạ Khiêm Nghiêu còn đặt chỗ nào?
Cũng may là Tiền Hựu chỉ đi tới vỗ vỗ vào bả vai anh ta, cười nói: “Được
rồi, tôi chỉ chọc chơi anh thôi. Sẽ không buộc anh phải biến thân đâu.”
“Hừ!” Hạ Khiêm Nghiêu vẫy cái đuôi mèo của mình ra.
Tiền Hựu cười nói: “Ưmh, cho dù như thế nào đi nữa, cũng cám ơn anh.”
Mặc dù phương pháp bọn họ nói cho ba mẹ cô biết rất trực tiếp, nhưng mà, dù
sao cũng đỡ hơn là lừa gạt ba mẹ của cô.
“Còn nữa, cũng cám ơn cậu nha Khẳng.” Tiền Hựu nghiêng đầu mỉm cười
với Khẳng một cái.
Khẳng nhún nhún vai: “Không có gì. Chú dì đã đồng ý các người qua lại rồi
sao?”
Tiền Hựu quay đầu lại liếc nhìn mẹ đang ở trong phòng bếp, thoáng có chút
buồn rầu: “Vẫn chưa... Còn phải tiếp tục cố gắng...”
Nhưng mà, nhất thời cô cũng chưa nghĩ ra phải cố gắng như thế nào.
Lúc này, Đông Lang đi tới đưa cho cô xem một tấm hình, nhếch môi cười
nói: “Em cảm thấy cái biện pháp này như thế nào?”
Tiền Hựu nhìn chằm chằm vào người trong hình, nhất thời ánh mắt liền sáng
lên.
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