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Chương 3
Người Nhà Mới...

M

ỗi ngày trừ bỏ ăn cơm tắm rửa cùng với mấy tiếng đi ngủ, Tần Khả

Tuyên đều tu luyện nội công, có lẽ là do thể chất quá kém, cố gắng như thế
cũng không thấy nội lực tăng lên bao nhiêu, ở đan điền vẫn trống rỗng, cách
ngày khôi phục nội công như lúc ban đầu xa không thể chạm tới.
Cái lợi duy nhất của việc chăm chỉ tu luyện nội công trông thấy rõ, đó chính
là tốc độ hồi phục những vết thương trên người cũng không tệ lắm, đáng tiếc là
trên đùi bọc một lớp thạch cao quá dày khiến cho cô không có cách nào kiểm tra
thương thế ra sao rồi.
Chính bởi vì cô quá mức chuyên tâm tu luyện nội công, nên đến cả việc Ôn
Mỹ Hà đã ký vào đơn ly hôn và đã chuyển ra ngoài cùng với trong nhà xuất
hiện thêm hai người lạ mặt cũng không hề hay biết, chỉ biết Tần Thụ Hoa thay
mới toàn bộ đồ gia dụng đã bị rách nát.
Hôm nay, Tần Thụ Hoa gõ gõ cửa phòng của Tần Khả Tuyên, “Tuyên
Tuyên? Có rảnh không?”
Tần Khả Tuyên đang ngồi xếp bằng ở trên sàn nhà chậm rãi giơ tay lên làm
động tác thu công, đem dòng khí chạy tán loạn trong cơ thể dồn xuống đan điền,
tĩnh tọa một hồi đợi cho dòng khí trong cơ thể ngừng di chuyển, mới chậm rãi
mở mắt ra, “Vào đi.”
Tần Thụ Hoa mở cửa phòng Tần Khả Tuyên ra, nhìn thấy Tần Khả Tuyên
làm ra vẻ ngồi thiền nhập định, ông dùng ánh mắt cổ quái mà nhìn con, lần
trước khi con thẳng tay đánh Ôn Mỹ Hà ngất xỉu rồi kêu ông ném ra ngoài,
khiến ông một phen chấn động... Ông tỉ mỉ ngẫm lại, phát hiện từ mấy năm
trước quan hệ với vợ tan vỡ, thì bản thân cũng không chăm lo quan tâm tốt đến
con gái, giờ con trở nên máu lạnh vô tình như vậy, bản thân cũng phải chịu
trách nhiệm rất lớn.
Tần Khả Tuyên liếc xéo Tần Thụ Hoa một cái, rồi nhắm mắt lại, “Có
chuyện?”
Tần Thụ Hoa từ trong tự trách áy náy tỉnh lại, vội vàng nói: “Ừ, Tuyên
Tuyên, dì, dì Khương cùng em trai con hôm nay sẽ chuyển tới, ba chỉ là muốn
nói cho con biết một tiếng, à, còn có vết thương ở chân cũng nên đi bệnh viện
kiểm tra một chút, xem có thể tháo bột hay chưa.”
“Biết rồi.”
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Tần Thụ Hoa lúng túng cười cười, khi đang muốn nhấc chân rời đi, đột nhiên
dừng một chút, do dự nói: “Đến lúc nhìn thấy dì Khương và em trai, con, ừm,
con có thể đồng ý với ba đừng gây khó dễ họ quá được không?”
“Được.”
Tần Khả Tuyên trả lời quá mức dễ chịu ngược lại khiến cho Tần Thụ Hoa
liên tưởng đến cái thủ đao không một chút do dự của cô (Ý nói cái thế chém
cạnh tay khi Tần Khả Tuyên bổ vào Ôn Mỹ Hà), ngay tức khắc thấp thỏm bất
an, nhưng cũng không biết nói cái gì khác cho phải, “Vậy, con chuẩn bị một
chút, ba dẫn con đi bệnh viện kiểm tra.”
Tần Khả Tuyên không có gì cần chuẩn bị, ngay lập tức theo Tần Thụ Hoa đi
ra ngoài. Cô ngồi vào trong cái hộp sắt lớn không cần có ngựa kéo cũng có thể
tự chuyển động, ngày đầu tiên khi cô đến đây thì đã nhìn thấy trên đường có rất
nhiều cái hộp sắt lớn như vậy, cô vỗ vỗ chỗ ngồi, hỏi Tần Thụ Hoa đang lái xe:
“Đây là cái gì?”
“Bảo Mã1 a.”
Trong lòng Tần Khả Tuyên vô cùng chấn động, ngựa ở cái địa phương này
là có dạng như vậy sao?
Hiếm khi con gái chủ động mở miệng nói chuyện với mình, Tần Thụ Hoa
phấn khởi giới thiệu: “Ba vừa mới mua không lâu, thích không? Sau này đi học,
ba đưa con đến trường có được không?”
“Đi học?” Tần Khả Tuyên không xác định hỏi.
“Đúng vậy, lần này con bị thương phải mất một thời gian ở nhà tĩnh dưỡng,
giờ con đã lên lớp 9, rất nhanh thì sẽ phải thi chuyển cấp rồi, bài vở khá căng
thẳng, hôm nay đi bệnh viện xem xem có thể gỡ thạch cao không, nếu có thể,
sau khi gỡ thạch cao, ngày mai vừa lúc là thứ hai, con phải đi học, thế nào? Con
không muốn đi học?”
“Không phải.” Bình thường chỉ có gia đình giàu có mới có thể mời người có
học thức đến dạy các thiên kim tiểu thư đọc sách học chữ, đến học đường để
học chỉ có nam hài tử mà thôi, nơi này nữ hài tử không ngờ cũng có thể đến
trường đi học? Hơn nữa cái thân thể này cũng đã đến tuổi cập kê rồi, không phải
nên chờ xuất giá sao?
Kết quả kiểm tra lại của Tần Khả Tuyên rất tốt, bác sĩ khi đó đã đem thạch
cao dỡ xuống, không có cái thứ vướng víu ấy nữa, Tần Khả Tuyên ngay lập tức
cảm thấy thoải mái hơn nhiều, ngay cả cái mùi khó ngửi trong bệnh viện kia
dường như cũng không còn đặc biệt khó ngửi như trước nữa.
Từ trong bệnh viện đi ra, Tần Thụ Hoa từ trong túi tiền lấy ra một miếng sắt
lớn bằng bàn tay, Tần Khả Tuyên nhìn thấy phía trên có một đống ký hiệu, còn
có thể phát sáng, bên trên còn có chút tranh ảnh biết chuyển động giống ti vi,
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sau đó nhìn thấy Tần Thụ Hoa ấn lên mấy cái nút xong rồi thì đối với miếng sắt
nói chuyện, “Alô? Huệ Lâm à?”
Tiếp đó, dù rằng âm thanh rất nhỏ, nhưng Tần Khả Tuyên vẫn nghe được,
âm thanh từ bên trong miếng sắt kia phát ra, “Ừ, Anh bây giờ ở đâu? Em và
Bằng Trình sắp đến nhà rồi.”
Tần Thụ Hoa vừa nói vừa mở cửa xe ngồi vào ghế lái, có kinh nghiệm mấy
lần ngồi xe Tần Khả Tuyên cũng rất thông thạo mà ngồi vào ghế phụ, thắt dây
an toàn. Tần Thụ Hoa thấy Tần Khả Tuyên thắt dây an toàn xong, thì đối với
điện thoại nói: “Huệ Lâm, bọn anh bây giờ cũng sắp trở về rồi, gặp mặt rồi nói
tiếp đi, anh cúp máy đây.”
Cả quãng đường về nhà Tần Khả Tuyên đều lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ,
tỉ mỉ quan sát hoàn cảnh nơi đây.
Tần Thụ Hoa chủ động đánh vỡ yên lặng, cười ha hả nói: “Tuyên Tuyên vết
thương lành rồi, có muốn cái gì không a? Ba tặng cho con.”
Tần Khả Tuyên nhìn nhìn xe cộ ở bên ngoài cửa sổ thủy tinh chạy qua chạy
lại trên đường, “Tôi muốn một con ngựa.”
“Ngựa?” Tần Thụ Hoa đầu đầy hắc tuyền cảm thấy bản thân mở cái đề tài
này không được phù hợp lắm.
“Ừ, giống của ông.”
“Cái đó, Tuyên Tuyên à, ba không có ngựa a, con cùng ba nói rõ chút xem,
tại sao lại muốn ngựa? Muốn học cưỡi ngựa?” Tần Thụ Hoa bi kịch phát hiện
sự khác biệt giữa mình và con gái không phải là một tí mà là rất lớn, cố gắng
tìm hiểu lời nói khó hiểu của con gái.
Tần Khả Tuyên cảm thấy có chút tức giận, cái hộp sắt lớn cô đang ngồi đây
không phải là ngựa, vậy ông ta vừa rồi nói cái này là Bảo Mã là gạt cô à?
Tần Thụ Hoa đánh tay lái, liếc nhìn Tần Khả Tuyên một cái, sao lại nguy
hiểm rồi, ông cảm thấy không khí trong xe đột nhiên giảm xuống mấy độ, lạnh
người hắt hơi một cái, ông có chậm tiêu đi chăng nữa cũng đã biết mình chọc
giận Tần Khả Tuyên rồi, mà vừa rồi liếc nhìn vào đôi mắt đen của Tần Khả
Tuyên ông đột nhiên thấy sởn tóc gáy, không sai, chính là sởn tóc gáy, nỗi sợ
hãi đến từ đáy lòng.
Tần Thụ Hoa nắm chặt tay lái, lắp bắp giải thích: “Nè, ba cũng không phải
không đồng ý cho con học cưỡi ngựa, con nếu như thực sự thích, vậy thì học
đi.”
Tần Khả Tuyên điều chỉnh tâm tình không ổn định của bản thân xuống, đem
hơi thở khát máu không cẩn thận để lộ ra ngoài thu hồi, tĩnh tọa một hồi, chậm
rãi mở miệng nói: “Trên đường nhiều nhất là cái gì?”
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“Hả? Câu đố mẹo? Nhiều nhất không phải là người sao? Không đúng, xe hơi
cũng rất nhiều, nhưng mà người vẫn nhiều hơn, đáp án là cái gì a? Tuyên
Tuyên?”
Thành công không bị người phát hiện, lại thu hoạch được thêm một chút tin
tức, Tần Khả Tuyên tiếp tục nhìn cảnh vật bên ngoài, không quan tâm người
bên cạnh.
Tần Thụ Hoa bị ngó lơ coi như không nhìn thấy phiền muộn lái xe, chỉ chốc
lát thì đã về đến nhà.
Tần Khả Tuyên ngồi ở trong xe nhìn thấy hai mẹ con chờ ở cửa, nhìn thấy xe
bọn họ xa xa chạy tới, người phụ nữ cười vẫy vẫy tay với bọn họ.
Tần Thụ Hoa cười nói với cô: “Đó chính là Khương Huệ Lâm dì Khương và
em trai con Tần Bằng Trình, đến khi xuống xe con nhớ chào hỏi họ một chút.”
Tần Khả Tuyên lặng yên quan sát hai người kia, người phụ nữ trông có vẻ
trẻ tuổi hơn Ôn Mỹ Hà, đương nhiên cũng đẹp hơn, dáng vẻ dịu dịu dàng dàng,
về phần đứa bé trai kia, khoảng chừng bảy tám tuổi, đang bĩu môi ngoảnh mặt
đi chỗ khác không nhìn đến bọn họ bên này.
Tần Khả Tuyên phán đoán sơ bộ hai thành viên mới này đối với cô không
thể tạo thành uy hiếp.
Sau khi từ trên xe bước xuống, người phụ nữ lập tức kéo bé trai đi tới trước
mặt Tần Khả Tuyên, hướng Tần Khả Tuyên cười: “Tuyên Tuyên à, dì là dì
Khương của con, đây là em trai con Tần Bằng Trình.” Sau đó giật nhẹ cánh tay
Tần Bằng Trình nói: “Tiểu Trình, mau gọi chị đi.”
Tần Bằng Trình sưng mặt lên quay phắt sang một bên ngay cả nhìn cũng
không thèm nhìn Tần Khả Tuyên lấy một cái, Khương Huệ Lâm nhăn mặt lại
tức giận gõ đầu nó, quát lớn nói: “Tiểu Trình! Không nghe lời mẹ đúng không?
Còn nhớ rõ trước khi đến đã đồng ý với mẹ cái gì không?”
Tần Bằng Trình nhăn nhăn nhó nhó, muốn nói lại nhưng không dám nói chỉ
còn cách nghẹn trong lòng.
Tần Khả Tuyên không có hứng thú cùng thê tử thứ hai của phụ thân và đệ đệ
cùng cha khác mẹ của cái cơ thể này bồi dưỡng cảm tình, mặt cô không thay đổi
lướt qua bọn họ đi vào trong phòng.
Khương Huệ Lâm vừa thấy, mắt ngay lập tức đỏ lên, nhìn theo bóng lưng
Tần Khả Tuyên đã đi xa lắp bắp gọi to: “Tuyên Tuyên...”
Tần Bằng Trình thì lại đối với bóng lưng Tần Khả Tuyên le lưỡi làm mặt
quỷ, đồ con gái đáng ghét!
Tần Thụ Hoa từ trong ga ra đi ra thấy thế bất đắc dĩ thở dài.
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Buổi trưa khi ở trong phòng ăn ăn cơm, ngoại trừ Tần Khả Tuyên bình thản
như trước, sắc mặt của ba người kia đều rất khó coi, đặc biệt là Khương Huệ
Lâm, Tần Bằng Trình hung hăng cắn đùi gà, luôn nhe răng trợn mắt với Tần
Khả Tuyên, cái đứa con gái mặt than này thật làm hỏng hứng thú ăn uống của
cậu.
Hai người lớn trong nhà rõ ràng khẩu vị cũng không tốt lắm, ăn được rất ít.
Tần Khả Tuyên cũng không bởi vì bọn họ mà ảnh hưởng đến khẩu vị của
mình, bản thân cứ liên tục gắp thức ăn ăn. Cái cơ thể này thực sự quá gầy, bộ
ngực bằng phẳng không khác gì đàn ông, nếu không phải là cô có thể xác định
bản thân là một cô gái, cô đều đã hoài nghi đây không phải con gái rồi, đều đã
đến tuổi cập kê rồi mà người vẫn khô quắt như cọng giá vậy, dậy thì rối loạn
nghiêm trọng.
Thể chất nó như vậy đối với kế hoạch cô muốn thi hành khôi phục nội công
quá bất lợi, bây giờ quan trọng nhất chính là phải bồi dưỡng cơ thể này thật tốt,
giúp cô chuẩn bị cho mai sau tu luyện nội công lấy lại công phu thật chu toàn.
Vì thế, hơn phân nửa thức ăn trên bàn đều đã vào trong bụng của Tần Khả
Tuyên.
Ánh mắt Tần Thụ Hoa lập tức sáng lên, cười ha hả gắp một miếng xương
sườn cho Tần Khả Tuyên, nói: “Xem ra thức ăn dì con làm rất hợp khẩu vị a,
sau này muốn ăn cái gì cứ việc bảo dì làm cho con.”
“Ừ.” Quả thực là, thức ăn của người phụ nữ này làm ngon hơn người phụ nữ
kia rất nhiều, đã bao lâu rồi cô chưa được ăn bữa cơm nào ngon như vậy, chính
cô cũng không nhớ rõ nữa. Từ khi bắt đầu làm sát thủ đến nay đều là những
ngày liếm máu trên mũi đao, có thể còn sống một ngày chính là một ngày, chỉ
cần không đói chết là được.
Khương Huệ Lâm cũng gật đầu theo, “Tuyên Tuyên thích ăn cái gì thì nói
với dì một tiếng, dì sẽ làm cho con ăn ha.”
Tần Bằng Trình bị hai người lớn bỏ qua một bên tức giận quăng cái đùi gà
còn chưa gặm xong lên bàn rồi chạy đi, Khương Huệ Lâm lo lắng liếc nhìn Tần
Thụ Hoa, “Em đi nói chuyện vói con một chút, hai người ăn trước đi.” Bà bỏ
đũa xuống chạy theo Tần Bằng Trình.
Tần Khả Tuyên ăn nốt miếng cơm cuối cùng trong bát rồi đứng lên, “Tôi ăn
no rồi.” Rồi xoay người trở về phòng.
Tần Thụ Hoa nhìn bàn ăn vắng vẻ chỉ còn lại một mình mình, thở dài một
tiếng.
Tần Khả Tuyên đang ở trong phòng nhập định nghỉ ngơi thính tai nghe được
có người đang đến gần phòng của cô, chừng một lát thì đã có người dừng lại ở
trước cửa phòng cô, ở đó đi lại một lúc thì bỏ đi.
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Tần Khả Tuyên tiếp tục nhập định, ngồi nhập định một lúc thì đã qua gần
nửa ngày.
Cho đến khi phải ăn cơm tối, cô mới mở cửa đi ra ngoài, khi cô đang mở cửa
ra thì trong nháy mắt nhìn thấy một dáng người nhỏ bé trốn nhanh vào góc
tường, cô nhìn xuống mặt đất, có mấy cái kim nằm đó, có vẻ như cô vẫn còn
đánh giá cao thủ đoạn ám toán của cái tên nhóc ấy.
Chú thích:
1. BMW - Trung Quốc hay lấy từ tiếng Trung để thay thế cho tiếng anh.
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