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Chương 8
Conan...

T

ần Khả Tuyên về đến nhà, chỉ thấy một mình Tần Bằng Trình ngồi dựa

vào sô pha trong phòng khách xem ti vi.
Tần Khả Tuyên vốn định lặng yên không một tiếng động trở về phòng, trong
lúc vô tình liếc mắt nhìn lên màn hình ti vi, liền bị hình người mà không giống
người trên ti vi hấp dẫn, thế là, cô cứ thế lẳng lặng đứng ở sau sô pha theo dõi.
Đến tận khi tiếng nhạc vang lên, hình ảnh đã đổi khác, Tần Khả Tuyên cảm
thấy có chút hứng thú chỉ lên ti vi, hỏi Tần Bằng Trình: “Cái vừa rồi đó còn nữa
không?”
Tần Bằng Trình hoàn toàn không biết Tần Khả Tuyên đã về, bỗng dưng có
tiếng người nói chuyện ở phía sau nó, hơn nữa lại vừa xem xong vụ án giết
người trong Conan, nó bị Tần Khả Tuyên làm cho giật mình cái thót, “Á! chị về
lúc nào, sao tôi không nghe thấy tiếng? Muốn hù chết tôi à?!”
“Cái vừa rồi là cái gì?” Tần Khả Tuyên hỏi.
Tần Bằng Trình không thiện cảm nói: “Conan đấy! Thám tử lừng danh
Conan! Cái này cũng không biết, chị còn là người sống ở thế giới này không?!”
Không ngờ đã bị nó nói đúng, Tần Khả Tuyên không phải người của thế giới
này thật!
Tần Khả Tuyên nói: “Tôi muốn xem tiếp.”
“Đã hết rồi! Muốn xem, thì chị lên mạng mà xem!”
“Cậu tìm đi.”
“Sao tôi phải nghe lời chị?!” Tần Bằng Trình trợn trừng mắt hung hãn lườm
cô một cái.
Tần Khả Tuyên không cùng cái loại ranh con tóc máu1 chưa rụng tranh cãi,
hờ hững nhìn nó một cái rồi trở về phòng.
Tần Bằng Trình ở phía sau gào thét: “Này! Đêm nay ba mẹ không về, bữa tối
đêm nay chị chuẩn bị.”
Tần Khả Tuyên đã đi lên cầu thang chợt dừng lại, quay đầu, “Tôi, tại sao
phải nghe lời cậu?” Nói xong thì lập tức trở về phòng mình.
Tần Bằng Trình không dám tin trừng lớn hai mắt, gào lên: “Đồ con gái thúi!
Chị muốn bỏ đói chết tôi hả?! Tôi sẽ mách ba! Chị cứ chờ đó mà coi!”
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Tần Khả Tuyên đóng cửa lại, đem tiếng ồn ào gầm rú của Tần Bằng Trình
chặn ở bên ngoài, cô vừa đem cặp sách đặt xuống sàn nhà, thì lập tức đi tới ban
công nhảy từ phòng mình sang ban công phòng của Ân Húc Đông, đẩy cửa ra đi
vào, Ân Húc Đông không ở trong phòng.
Tần Khả Tuyên mở cánh cửa bước ra ngoài, nghe thấy từ nơi nào đó dưới
lầu truyền đến tiếng Ân Húc Đông nổi trận lôi đình, “Mày, con chó chết tiệt nhà
mày! Tao muốn làm thịt mày!”
Cô đi xuống tầng trệt, thì lập tức nhìn thấy trong tay Ân Húc Đông đang ra
sức kéo một miếng vải, đầu bên kia miếng vải đang bị một con chó nhỏ lông
vàng cắn chặt trong miệng, một người một chó đang lôi kéo giành nhau miếng
vải đó.
“Đang làm gì thế?”
Nghe thấy tiếng của Tần Khả Tuyên, Ân Húc Đông đầu tiên là giật nảy
mình, sau đó là phát hỏa gào lên: “Tần Khả Tuyên, mau mang con chó nhà cô
về!”
Chú chó nhỏ đột nhiên nhả ra miếng vải nãy giờ nó vẫn cắn chặt không
buông, tung ta tung tăng chạy tới bên chân Tần Khả Tuyên, phấn khích quẫy
đuôi sủa gâu gâu, quay vòng vòng không ngừng, còn lè lưỡi liếm liếm chân cô.
Mu bàn chân đột nhiên truyền tới cảm giác ướt át mềm mại khiến Tần Khả
Tuyên thiếu chút nữa một cước đá văng ra, cúi đầu nhìn thấy ánh mắt ngập
nước của nó đang nhìn cô, bèn nhịn lại, chỉ nhẹ nhàng mà đẩy nó ra.
“Cho nó.” Tần Khả Tuyên liếc miếng vải trong tay Ân Húc Đông một cái.
Ân Húc Đông sưng mặt, một hồi đỏ một hồi xanh, đây nhưng là quần nhỏ
của cậu! Quần nhỏ đó! “Tôi dựa vào cái gì phải cho nó!”
“Hm?”
“...Tôi biết rồi, cô nói gì tôi đều phải nghe, nhưng, nhưng mà đổi cái khác
được không? Đây là quần nhỏ của tôi!”
“Vậy thì cậu cho nó cái khác.” Tần Khả Tuyên cho là mình vẫn rất dễ
thương lượng, tiết khố để lại cho cậu ta thì hơn.
“Còn nữa á, đại nhân ngài có thể dẫn nó về nhà được không? Con chó này
trời sinh tương khắc với tôi, luôn đối nghịch với tôi, tôi sắp bị nó làm phiền chết
rồi!”
“Không được.”
Ân Húc Đông đau đầu nhìn con chó thấy Khả Tuyên thì vui mừng hớn hở,
quay mặt nhìn cậu ta thì nhe răng trợn mắt, “Nhưng, nó rõ ràng muốn đi theo cô
a.”
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“Vậy thì đó là vấn đề riêng của cậu, không giải quyết được thì đừng tới tìm
tôi nữa.” Tần Khả Tuyên trực tiếp hạ lệnh.
Ân Húc Đông “Hả?” một tiếng, liền mặt mày ủ rũ buông thõng hai vai, gần
đây bị cô “em gái nhà bên” uy hiếp còn chưa đủ sao? Cậu sớm đã quen rồi.
Nhưng cậu ta lại lập tức chuyển sang hưng phấn hỏi Tần Khả Tuyên, “Cô
đến tìm tôi, là muốn bắt đầu dạy tôi Tiểu Lý Phi Đao à?!”
“Không phải.”
“Ơ? Vậy cô chừng nào mới bắt đầu dạy tôi a?”
“Rất nhanh.”
“Thật? Nhưng cô đừng gạt tôi đấy.”
“Tôi trước giờ không gạt người.” Vì sao phải gạt người, trực tiếp giết chết
không phải dễ dàng mau lẹ hơn?
Ân Húc Đông nhìn đôi mắt sáng trưng sáng ngời đến chân thật đáng tin của
Tần Khả Tuyên, “Thôi được, vậy cô tới tìm tôi làm gì?” Lẽ nào muốn hỏi mấy
thứ trong sách giáo khoa rồi ư? Cậu thật vẫn chưa quên lời nhỏ nói lúc trưa đâu.
“Tôi muốn xem Conan, cậu lên mạng tìm cho tôi xem.”
Ân Húc Đông nói nhỏ: “Sao lại đột nhiên muốn xem Conan nhỉ? Muốn xem,
sao không tự lên mạng tìm? Chẳng lẽ sai bảo tôi sai bảo đến nghiện rồi?”
“Hm?”
“Không, không có gì, tôi lập tức đi mở cho cô xem!” Nói xong thì phóng
thẳng đến phòng mình ở lầu hai.
Tần Khả Tuyên theo sát phía sau, cô rất tò mò, cái đó sao có thể lên lưới2
xem? Thứ lưới gì lại có khả năng thần kỳ như vậy? Lưới đánh cá?
Vào tới phòng của Ân Húc Đông, liền nhìn thấy Ân Húc Đông đang ngồi ở
trước bàn, trên mặt bàn đặt một thứ gì đó nhìn giống như ti vi, nhưng kích cỡ
nhỏ hơn nhiều, những hình ảnh trên màn hình đang không ngừng biến đổi, trong
tay Ân Húc Đông đang cầm lấy một thứ gì đó to cỡ một bàn tay bấm bấm, mở
ngăn kéo bàn ra, bên trong có một tấm bảng dài màu đen, phía trên có rất nhiều
những hình vuông lồi lên, phía trên những hình vuông đó còn có rất nhiều
những ký hiệu mà cô không biết, ngón tay cậu ta gõ cực nhanh vào những hình
vuông lồi lên đó, sau đó Tần Khả Tuyên liền nhìn thấy trên màn hình xuất hiện
mấy chữ - Thám tử lừng danh Conan.
Đây chính là mạng? Là một thứ còn thần kì hơn cả ti vi.
“Cô muốn xem từ đâu?”
“Từ đầu.”
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“Vậy, cô qua đây ngồi xem đi.” Ân Húc Đông đứng dậy nhường chỗ ngồi
cho Tần Khả Tuyên.
Vừa ngồi xuống xem một lát, Tần Khả Tuyên liền chỉ ra vấn đề, “Cái này,
nói không giống trong ti vi, nghe không hiểu.”
“Há, nếu như cô có thể nghe hiểu bọn nhóc, vậy thì thần thật rồi, phim trên ti
vi đã lồng tiếng Trung hết, lên mạng xem đương nhiên là xem tiếng gốc rồi!
Nghe không hiểu thì xem phụ đề là được, tôi toàn xem phụ đề.”
“Ừ. Sau này cậu dạy tôi dùng cái mạng này.” Tần Khả Tuyên nghiêm túc
nói.
“Hả? Trang web Tudou3 này giống trang web bình thường thôi mà, cái này
cũng phải dạy?”
“Ừ.”
“Chị hai à, cô giỡn với tôi chắc, có ai biết dùng máy vi tính lại không biết
mở trang web chứ?”
“Máy vi tính, cậu cũng phải dạy.” Cô không biết dùng máy vi tính.
Được, cậu đã gặp được đồ mù vi tính của thế kỷ 21, vì Tiểu Lý Phi Đao và
Quỳ Hoa Điểm Huyệt Thủ, cậu chịu thiệt!
Đang bị những lời giải thích trong các tình tiết câu truyện của Thám tử lừng
danh Conan hấp dẫn, thì di động nhét trong túi quần của Tần Khả Tuyên vang
lên, cô tiện tay móc ra, ném cho Ân Húc Đông đang nằm úp sấp trên sàn nhà
phân cao thấp với chú chó nhỏ, “Nghe.”
Ân Húc Đông trợn mắt lườm lườm, đến cả một cuộc điện thoại cũng bắt cậu
nghe, thật y hệt như cậu bị thất thủ thành nô bộc cho giặc.
“Alô? Tìm Tần Khả Tuyên à? Cô ấy đang bận, bác có lời gì thì nói với tôi đi,
tôi? Tôi là hàng xóm của cô ấy, đúng, tôi là Ân Húc Đông, á, là chú Tần ạ, dạ,
dạ, vâng, cháu sẽ nói với cô ấy, vậy cứ như thế, tạm biệt.” Ân Húc Đông cúp
điện thoại, ánh mắt phức tạp nhìn Tần Khả Tuyên.
“Có gì cứ nói thẳng.” Tần Khả Tuyên giống như có mọc một con mắt phía
sau.
Ân Húc Đông kinh sợ há to mồm, sau đó gãi gãi đầu, do dự nói: “Cái tên
tiểu quỷ nhà cô...”
“Làm sao?”
“Không làm sao, chỉ là ba cô kêu cô đừng bắt nạt nó.”
“Tôi không có.” Sao cô lại có thể đi làm cái loại chuyện thấp hèn như bắt nạt
con nít.
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“Vậy cô tính bỏ đói nó?” Con nhỏ này nhìn không giống như là chị kế độc
ác nhé, cùng lắm là một đứa con gái độc ác, đối với ai cũng độc ác hết, không
hề đặc biệt nhằm vào em kế, 囧.
“Nó không biết tự tìm đồ ăn?”
Ân Húc Đông: “...Tôi đã thấy qua nó, mới bảy tám tuổi...”
“Vậy thì sao? Việc ấy có liên quan đến tuổi tác?”
Ân Húc Đông bó tay, cậu chỉ biết nhỏ này bây giờ rất lầm lì khó hiểu, nhưng
cũng không biết có phải liên quan đến nơi nhỏ ấy học được võ công trong
truyền thuyết, hay là liên quan đến việc cha mẹ nhỏ đã cãi nhau được nhiều năm
rồi ly hôn hay không. Đáng tiếc là mấy năm qua, cậu đều chưa từng tiếp xúc
qua với nhỏ, cái nguyên nhân khiến nhỏ thay đổi lớn như vây, cậu không thể
nào biết được.
Thấy Ân Húc Đông trầm mặc, Tần Khả Tuyên không thể không nghĩ đến
một khả năng khác, “Thế nào? Nó thực sự sẽ chết đói?” Nếu nó bị đói chết,
chẳng phải đồng nghĩa với việc cô sẽ bị người đàn ông và người phụ nữ đó đuổi
ra khỏi nhà hay sao? “Vậy cậu hãy đi làm đồ ăn cho nó.”
Ân Húc Đông không nghĩ tới cái phiền toái này lại rơi xuống đầu cậu ta,
“Tại sao lại bắt tôi đi chứ?! Tôi không đi!”
Tần Khả Tuyên quay đầu lại, lời nói rét căm căm từ trong kẻ răng xuyên ra
ngoài: “Tôi phát hiện, vô luận tôi kêu cậu làm cái gì, cậu đều, không, tình,
nguyện?”
Ân Húc Đông lập tức run cả người, nhanh chóng vừa lăn vừa bò đến ban
công nhảy sang phòng Tần Khả Tuyên, xoẹt xoẹt xoẹt đã biến mất, chỉ để lại dư
âm của hai chữ: “Tuân mệnh!”
Tần Khả Tuyên xem Conan, trong lòng chấn động vô cùng, những người đó
có thủ pháp giết người tinh vi như thế, không ngờ lại có thể bị người này nhìn
thấu hết, tên nhóc tên Conan này thật quá lợi hại! Mặc dù cô cảm thấy thủ pháp
giết người lề mề của những người đó chẳng đáng, nhưng mà, mỗi lần có người
bị giết đều sẽ xuất hiện một nhóm người tự xưng là cảnh sát đến bắt hung thủ,
xem ra những hành động sau này của cô cũng nên cẩn thận làm tốt một chút, cô
một thân một mình tới nơi xứ lạ này, vẫn nên ít chuốc lấy phiền phức thì tốt
hơn.
Tiếp tục xem tiếp, thì Tần Khả Tuyên đã phát hiện có một vấn đề cực lớn
xuất hiện, Conan đi đến bất cứ đâu cũng sẽ có người bị giết, nhưng lần nào cũng
bị hắn nhìn thấu thủ pháp cùng với động cơ của hung thủ, người này...thật kỳ lạ.
Cô lại tiếp tục tưởng tượng khi bản thân để lại dấu vết lúc giết người, nếu như bị
Conan tiến hành điều tra, vậy cô nhất định cũng khó thoát khỏi cặp mắt của
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hắn... Những người trong con hẻm nhỏ buổi trưa hôm đó, chưa chết đúng chứ?
Hình như cô chưa từng hạ sát thủ?
Tần Khả Tuyên không ngờ bản thân lại có thể cảm thấy lo lắng cho những
tên đã chết đó, điều này thực sự khiến cô rất bực bội, cô trước giờ đều trực tiếp
giải quyết mục tiêu xong thì rời đi, chưa từng phải bận tâm để ý? Đều tại tên
Conan đáng ghét làm hại, bị người hạ độc biến thành trẻ con thì cố gắng trải qua
cuộc sống của trẻ con, không có chuyện gì còn chạy đến đây ngồi không làm gì!
Chú thích:
1. Tóc máu là tóc có sẵn trên đầu em bé ngay từ khi sinh ra.
2. Lưới hay mạng trong tiếng Trung đều là đọc là Wăng - âm Hán việt là
Võng - 网.
3. Tudou (土豆网): Được xem là web Youtube của Trung Quốc.
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