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Phần 6
Chương 16

B

uổi tối ở huyện Vân đèn điện không sáng choang như ở thành phố A.

Lúc đang ở thành phố A, thời điểm này bên ngoài cả con phố đèn đuốc rực rỡ,
treo đèn kết hoa, ăn chơi trụy lạc.
Tiền trong túi Ninh Nhiễm Thanh còn chẳng đủ mua một cốc sữa đậu nành.
Bây giờ khách trong quán lại vắng, cô cứ ngồi không thế này thực sự thấy hơi
xấu hổ.
Điện thoại sắp hết pin rồi, Ninh Nhiễm Thanh mặt dày hỏi cô gái trong quán
ăn nhanh có thể cho mình mượn sạc điện không, cô bé đồng ý rất thoải mái. Sau
khi cắm sạc, cô quay về bàn ăn tiếp tục ngồi không, thi thoảng lại nhìn ra bên
ngoài ngắm những người đi đường qua lại.
Ninh Nhiễm Thanh nhớ lại hồi mình còn rất bé, đã có một lần bỏ nhà đi. Đó
là lúc Ninh Bối Bối vừa đến nhà cô. Cô chạy đến hỏi Ninh Uy Phong có phải
ông ấy chỉ cần Ninh Bối Bối không cần cô nữa, Ninh Uy Phong bế cô lên: “Bố
yêu Thanh Thanh nhất mà.”
Cô lại chạy đến hỏi Ninh Tuần Tuần, Ninh Tuần Tuần nói với cô: “Chị chỉ
có một đứa em gái là em thôi.”
Thế nhưng hai người họ vẫn đối xử tốt với Ninh Bối Bối như vậy, bất luận là
Ninh Uy Phong hay Ninh Tuần Tuần, tình yêu mà cô mong muốn đều vô cùng
độc tài hống hách.
Cô muốn Ninh Tuần Tuần không nói chuyện với Ninh Bối Bối nữa, nhưng
chị ấy vẫn làm vậy.
Vì thế cô đã bỏ nhà ra đi, đó thật sự là một lần hành xử ấu trĩ. Cô mang theo
con rùa con nhà mình nuôi nhưng lại không mang theo đồng nào. Cuối cùng đến
khi Ninh Tuần Tuần tìm được cô, cô đã đói đến nỗi bụng sôi òng ọc.
Ninh Uy Phong nói với cô rằng, là một đứa trẻ ngoan là phải hiểu chuyện,
biết vâng lời, còn phải học cách chia sẻ và quan tâm tới cảm nhận của người
khác, nhưng đây đều là những ưu điểm cô hoàn toàn không có, thế nên từ nhỏ
tới lớn cô đều không phải đứa trẻ ngoan trong mắt họ, mà là một đứa bé hỗn
khiến người ta ghét bỏ.
Ninh Nhiễm Thanh bò trên bàn bỗng nhớ tới Tần Hựu Sinh, thật chẳng hiểu
sao anh lại thích một đứa hỗn hào như cô, lẽ nào thật sự vì lý do khẩu vị anh rất
nặng?
Ninh Nhiễm Thanh lau giọt nước mắt không biết trào ra từ lúc nào, khóe môi
lại bất giác cong lên.
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Lần đầu tiên cô gặp anh ở Lệ Giang. Kỳ nghỉ hè năm đó không ít các bạn
cùng lớp kết bạn thực tập và cùng nhau đi du lịch, cô là người duy nhất bị sót
lại. Bị bỏ rơi thực ra chẳng đáng sợ, đáng sợ là người bị bỏ rơi là cô lại cảm
thấy lạc lõng và buồn chán, thế nên cô cũng thu dọn hành lý đi du lịch một
mình.
Sau đó đã gặp Tần Hựu Sinh.
Từ đó cô và anh hay vô tình gặp lại nhau ở những nơi khác nhau, sau đó cô
phát hiện anh cầm máy ảnh chụp trộm cô, cô bắt anh phải xóa ảnh đi, anh còn
ngụy biện nói rằng cô đứng chắn phong cảnh mà anh muốn chụp.
“Đúng rồi, xin hỏi em cũng đi một mình sao?”
“Liên quan quái gì tới anh!”
“Thấy em hợp mắt, muốn kết bạn đi cùng em.”
“Xin lỗi, tôi thấy anh không vừa mắt chút nào.”
“Hay là em nhìn thêm mấy cái thử xem.”
“...”
Đúng là một gã mồm mép láu lỉnh, lúc đó cô có nghĩ nát óc cũng không thể
ngờ anh ta còn lại là giáo sư thỉnh giảng.
Ninh Nhiễm Thanh ngồi đợi thấy hơi nhàm chán, tay phải gõ nhẹ lên bàn,
cộc cộc cộc...
Cô cũng chẳng biết mình đã gõ bao nhiêu cái, cho đến khi cô gái phục vụ
của quán ăn gọi cô: “Chị ơi... Điện thoại của chị kêu kìa...”
Ninh Nhiễm Thanh vội vàng đứng dậy, nhận lấy chiếc điện thoại cô nhân
viên đưa cho cô, nhận máy, giọng nói trầm ấm của Tần Hựu Sinh từ đầu kia
vọng tới, nhẹ nhàng rơi vào một nơi nào đó trong tim cô, rất mềm mại rất ấm
áp.
“Anh đang đứng ở cửa hàng đậu nành Vĩnh Hòa rồi, Nhiễm Thanh, em đang
ở đâu?”
“Em cũng đang ở tiệm đậu nành Vĩnh Hòa...” Ninh Nhiễm Thanh vừa nói
vừa nhìn ngó xung quanh, cô gái phục vụ bỗng nhiên xen vào: “Ở đây chúng tôi
có mấy tiệm đậu nành Vĩnh Hòa cơ, để tôi chỉ dẫn cho anh ấy.”
Ninh Nhiễm Thanh đưa điện thoại cho cô ấy, cô gái nói chuyện với Tần Hựu
Sinh một lúc, cuối cùng cũng nói rõ được địa chỉ của cụ thể với Tần Hựu Sinh,
lúc cô trả lại điện thoại cho Ninh Nhiễm Thanh, còn nói thêm: “Trời ơi, là bạn
trai của chị phải không, giọng nói dễ nghe quá.”
Ninh Nhiễm Thanh mím môi, lại áp điện thoại vào tai, Tần Hựu Sinh còn
chưa ngắt máy, cô khẽ “Alô” một tiếng, giọng nói của anh lại vang lên: “Em cứ
ở đó đừng đi đâu, anh đến ngay bây giờ.”
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“Được, vậy em cúp máy đây...”
Tần Hựu Sinh: “Ừ.”
Sau khi cúp máy, cô nhân viên ngồi nói chuyện với cô. Buổi tối khách hàng
trong quán rất ít, hai người bèn ngồi tâm sự những chuyện không đầu không
cuối. Nói chuyện chưa đầy 10 phút, cô gái chỉ tay ra ngoài cửa, nói: “Ngoài kia
có một anh chàng đẹp trai quá, không biết có phải bạn trai của chị không?”
Ninh Nhiễm Thanh quay lại nhìn, chỉ thấy Tần Hựu Sinh đã đẩy cửa bước
vào, nhất định là anh tham gia vụ kiện xong còn chưa kịp thay quần áo đã vội
tới đây, chiếc áo sơmi màu vàng nhạt đi kèm với một chiếc quần tiêu chuẩn.
Lúc anh đẩy cửa vào, dáng người mảnh khảnh cao ráo, phong thái nổi bật, trong
ánh mắt ẩn chứa ý cười như băng mùa xuân mới tan trả lại sắc xanh cho cây cỏ,
dường như mang lại cho cô sự ấm áp hàng thế kỷ.
Ninh Nhiễm Thanh cong môi cười, vẫy tay với Tần Hựu Sinh: “Chào thầy
Tần!”
“Chao ôi, hai người còn là tình yêu thầy trò sao!” Cô gái nhỏ càng bất ngờ
hơn.
Tần Hựu Sinh thở dài đi đến bên Ninh Nhiễm Thanh, một tay đặt vào eo cô
rất tự nhiên, mỉm cười với cô phục vụ, tâm trạng vốn đang rất lo lắng cũng được
giải tỏa, đùa cợt một câu: “Bây giờ các em học sinh nữ đều lợi hại quá đi, thầy
giáo khó mà chống đỡ nổi.”
Câu nói này thật là quá...
Ninh Nhiễm Thanh véo vào lưng Tần Hựu Sinh, ngược lại mặt anh tỉnh bơ
càng ôm chặt cô hơn, sau đó hỏi: “Còn đồ gì chưa cầm theo không?”
Ninh Nhiễm Thanh lắc đầu: “Không còn...”
“Được rồi, đi thôi!”
“Đợi đã, mua chút gì rồi hẵng đi chứ.” Ninh Nhiễm Thanh lí nhí nói.
Tần Hựu Sinh hiểu ra, bật cười, gọi hai phần ăn mang về.
Ninh Nhiễm Thanh bước lên xe của Tần Hựu Sinh, thấy anh quay đầu xe
liền hỏi: “Đi đâu vậy?”
“Về thành phố A.” Tần Hựu Sinh mở nhạc trong xe lên, bật bài hát mà cô
thích nhất, đang định hỏi cô đã xảy ra chuyện gì, Ninh Nhiễm Thanh nhìn ra
ngoài cửa xe nói: “Em mệt quá, em không muốn về...”
Tần Hựu Sinh: “...”
Ninh Nhiễm Thanh bổ sung một câu: “Tầm này chắc chị em và Trương Tiểu
Trì cũng ngủ rồi, em về sẽ làm họ thức giấc.”
Một cái cớ vừa hay vừa chính đáng, Ninh Nhiễm Thanh nắm chặt lòng bàn
tay ra đầy mồ hôi.
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Tần Hựu Sinh quay đầu nhìn cô gái bên cạnh mình. Là một người đàn ông,
anh có một bản năng mơ tưởng hão huyền. Là một luật sư, anh có một trực giác
rất mẫn cảm. Là người đàn ông của Ninh Nhiễm Thanh, anh còn khao khát xảy
ra chút chuyện gì đó hơn ai hết.
“Thế này đi, chúng ta tìm khách sạn nào đó ngủ tạm, rồi ngày mai về.” Tần
Hựu Sinh đưa ra gợi ý, nghe vừa quang minh vừa lỗi lạc.
Ninh Nhiễm Thanh đỏ bừng mặt nhìn thẳng: “Em yêu cầu khách sạn năm
sao đấy.”
“Được!” Tần Hựu Sinh nở một nụ cười mơ hồ, mở bản đồ định vị: “Nơi này
anh cũng chưa đến bao giờ, nhưng nghe nói cũng là một thành phố du lịch, thế
nên chắc là có khách sạn năm sao.”
Ninh Nhiễm Thanh gật đầu: “Tiền của em để làm tiền phúng viếng hết rồi...”
“Viếng bao nhiêu?”
“600...” Là toàn bộ số tiền còn sót lại trong ví cô.
Tần Hựu Sinh thật sự sắp nhịn cười không nổi: “Em không thân không
thích... Trước khi đi đáng nhẽ phải gọi điện thoại xác nhận trước chứ.”
“Em gọi rồi, nhưng mà điện thoại không liên lạc được.” Ninh Nhiễm Thanh
cảm thấy mình cũng đen đủi quá đi. “Em cũng chẳng biết đi bao nhiêu tiền thì
thích hợp, thế nên còn bao nhiêu đi hết, anh bảo văn phòng luật sư liệu có thanh
toán cho em không?”
“Những khoản tiền tiêu khi đầu óc nhân viên không suy nghĩ sáng suốt thế
này về cơ bản sẽ không được thanh toán đâu.” Tần Hựu Sinh tra xong địa chỉ
của khách sạn, vừa lái xe vừa nói: “Nhưng mà văn phòng không thanh toán, bạn
trai thanh toán cho em là được rồi.”
“Không cần!” Ninh Nhiễm Thanh nở nụ cười ngọt ngào, nhắm mắt nghỉ
ngơi một lát.


 

K

hách sạn tốt nhất huyện Vân nằm ở trung tâm phố huyện, phong cách

thiết kế kiểu kiến trúc phục cổ đã trở thành biểu tượng kiến trúc của thành phố
nhỏ này, bước vào cánh cửa nguy nga lộng lẫy, đi đến quầy tiếp tân, nhân viên
tiếp tân dùng tiếng phổ thông chính gốc hỏi Tần Hựu Sinh cần loại phòng kiểu
gì.
Tần Hựu Sinh liếc nhìn cô gái nãy giờ vẫn im lặng không lên tiếng đứng bên
cạnh, nói một cách hết sức bình tĩnh: “Lấy phòng giường lớn.”
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“Được ạ.” Nhân viên tiếp tân nhận lấy chứng minh thư của Tần Hựu Sinh
làm thủ tục nhận phòng.
Làm xong thủ tục, Ninh Nhiễm Thanh nắm tay Tần Hựu Sinh đi theo một
người phục vụ mặc đồng phục là lượt lên tầng 6 của khách sạn, mở cửa bước
vào, Ninh Nhiễm Thanh bèn buông tay anh ra, ngồi lên ghế sofa.
Tần Hựu Sinh treo chiếc áo vest mang theo lên móc, sau đó vừa cởi cà vạt
vừa hỏi: “Em đi tắm trước không?”
Ninh Nhiễm Thanh hơi giật mình, trừng mắt nhìn Tần Hựu Sinh: “Không
tắm!”
Tần Hựu Sinh làm ra vẻ vô tội, chẳng lẽ lúc trước Ninh Nhiễm Thanh không
nói tiếng nào không phải là ngầm đồng ý mà chỉ là chưa kịp phản ứng lại. Anh
cong môi khẽ cười: “Được, thế anh tắm trước.”
Sau khi Tần Hựu Sinh vào nhà vệ sinh rồi, bên trong nhanh chóng phát ra
tiếng nước chảy róc rách, Ninh Nhiễm Thanh bật tivi lên xem mấy bộ phim hoạt
hình trong sáng một lúc, không nhịn được lại tắt đi.
Tiêu đời rồi, đến mấy hình ảnh trong sáng của phim thiếu nhi cũng không
thể xua đi mấy hình ảnh cấm trẻ em trong đầu cô lúc này.
Cô bực bội đứng dậy đi ra giữa phòng, “phòng giường lớn” quả nhiên chỉ có
một chiếc giường lớn, được sửa sang theo phong cách phục hưng châu Âu, trên
tường treo thêm mấy bức tranh theo trường phái ấn tượng.
Lúc này có cô gái nào cho cô lời khuyên thì tốt biết bao... Ninh Nhiễm
Thanh nhanh chóng nhớ tới Vương Trân.
Bây giờ đã là 11 giờ đêm rồi, lúc cô gọi điện tới, giọng nói của Vương Trân
nghe rất mơ hồ, nghe được một nửa, cả người lập tức tỉnh táo trở lại.
“Bây giờ cậu vẫn ở huyện Vân, luật sư Tần đang ở cùng cậu, sau đó hai
người đã vào khách sạn?” Vương Trân chọn lựa từ ngữ, lặp lại một lần những
chỗ quan trọng và cần thiết.
Ninh Nhiễm Thanh nhìn ra thành phố được núi bao quanh bên ngoài cửa sổ,
gật đầu.
“Nhiễm Thanh, thật ra mình cũng rất bất ngờ cậu và luật sư Tần vẫn chưa
phát sinh quan hệ đó...” Vương Trân đằng hắng. “Đừng căng thẳng, đến lúc đó
cậu cứ nhắm chặt hai mắt là được rồi.”
“Nhắm chặt thế nào?”
“Tức là giao quyền chủ động lại cho thầy Tần.”
“Vương Trân, thật ra mình vẫn chưa suy nghĩ kỹ...”
“Cũng phải, lúc trước mình cũng dằn vặt lắm.” Vương Trân chia sẻ kinh
nghiệm của bản thân. “Thế này đi, Nhiễm Thanh, cứ từ từ, cơ thể kết hợp thật ra
cũng giống tình yêu thôi, phải nghiên cứu tiến hành theo tuần tự.”
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“Tiến hành theo tuần tự thế nào?” Đúng lúc này, nhà vệ sinh truyền tới tiếng
bật cửa, Ninh Nhiễm Thanh vì chột dạ vội vàng tắt máy, vứt điện thoại ra đầu
giường.
Tần Hựu Sinh lau tóc bước vào, đôi mắt rực sáng như vì sao ngoài cửa sổ,
sao có lúc rơi xuống mặt nước, ánh mắt kiểu này cũng rơi vào trái tim Ninh
Nhiễm Thanh rồi.
Cô đứng dậy khỏi giường: “Em cũng đi tắm cái đã.”
Ninh Nhiễm Thanh lề mề trong đó nửa tiếng đồng hồ mới chịu ra ngoài, lúc
ra ngoài Tần Hựu Sinh đã nằm lên giường, cả căn phòng chỉ bật chiếc đèn ngủ
mờ mờ. Dưới ánh đèn, anh đang ung dung cầm điện thoại lướt web.
Tần Hựu Sinh đã nằm đọc tin tức nửa tiếng rồi, tinh thần không chú ý đương
nhiên hiệu quả vô cùng thấp, anh ép buộc bản thân đọc từng chữ một, nhưng nó
cứ chui vào đầu anh một cách rời rạc, không thành câu.
Ninh Nhiễm Thanh bước ra. Anh mỉm cười vẫy tay gọi cô gái đang mặc
chiếc áo ngủ màu trắng đến bên cạnh mình. Dưới ánh sáng dịu dàng, gương mặt
trắng trẻo nõn nà còn đọng lại những giọt nước trong vắt, gò má ửng hồng khiến
cô tăng thêm vài phần đáng yêu và hấp dẫn.
Tần Hựu Sinh thật sự rất kích động, nâng khuôn mặt cô lên hôn nhẹ, rồi
dùng sức kéo cô lên giường.
Ninh Nhiễm Thanh khẽ kêu một tiếng: “A...”
Tần Hựu Sinh chống người lên nhìn cô: “Sao thế?”
“Anh đè vào tóc em rồi.”
Tần Hựu Sinh buông tay ra, vuốt vuốt mái tóc của cô gái đang nằm bên dưới,
rồi lại tiếp tục hôn cô. Cả hai người đều mặc áo ngủ, cứ thế cọ xát vào người đối
phương qua lớp áo ngăn cách, thân nhiệt nóng hổi dần dần tăng cao, đúng lúc
hai người đang định tiếp tục, tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập.
Cả hai người đều cài đặt kiểu nhạc chuông điện thoại truyền thống, Ninh
Nhiễm Thanh chớp mắt: “Của anh à?”
“Không phải, của em đấy.”
“Ồ.” Ninh Nhiễm Thanh đưa tay ra lấy điện thoại, trên màn hình nhấp nháy
số điện thoại bàn của nhà chị gái.
Ninh Nhiễm Thanh đẩy Tần Hựu Sinh vẫn còn đang đè trên người mình ra:
“Em nghe điện thoại một lát.”
Tần Hựu Sinh nhướn người lên, Ninh Nhiễm Thanh nhận máy.
“Alô... Chị ạ... À vâng, em đi công tác ở ngoài... đang ở khách sạn...” Ninh
Nhiễm Thanh cầm điện thoại, nhìn Tần Hựu Sinh bên cạnh đã sắp trần truồng:
“Vâng, một mình...”
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Có một số việc thật sự không thể bị gián đoạn được, chỉ vì một cuộc điện
thoại, không gian buổi tối vốn tốt đẹp trở thành một cuộc tâm sự trên giường
nhưng dù có như vậy Tần Hựu Sinh vẫn rất thích.
“Thầy Tần, trước đây thầy đã từng có chưa...?”
“Chuyện gì?”
“Bạn gái ấy...”
“Đã từng.”
“Ai vậy?”
“Chơi bời thôi.”
“Thật đáng ghét.”
“Đàn ông đều vậy cả mà.”


 

C

ả nam và nữ trong phòng làm việc đều vô cùng nhạy cảm. Nếu ai ngày

hôm sau đi làm vẫn mặc nguyên bộ quần áo hôm trước rất dễ dàng bị người ta
phát hiện ra. Lúc Tần Hựu Sinh trở về văn phòng, trợ lý A Thẩm sau khi đưa
anh những công việc đã sắp xếp xong xuôi thì hỏi: “Tối qua luật sư Tần có vui
không?”
Tần Hựu Sinh gõ nhẹ lên trán, giọng điệu vui vẻ: “Không đến nỗi nào.”
Lúc đầu Tần Hựu Sinh còn có thể tít mắt cười trả lời câu hỏi của người ta,
cho dù mấy trợ lý cứ dòm anh, anh cũng mặc kệ. Chỉ có điều nếu ai ai cũng băn
khoăn tại sao anh vẫn mặc nguyên bộ đồ hôm qua, Tần Hựu Sinh bắt đầu thấy
bực bội rồi.
Anh đến văn phòng đối diện, gõ cửa phòng Giang Hành Chỉ đang làm việc:
“Cậu không cảm thấy mọi người bây giờ quá nhiều chuyện rồi sao?”
Giang Hành Chỉ ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Tần Hựu Sinh: “Hình như hôm
qua của cậu không tồi đâu.”
Tần Hựu Sinh: “... Mình thật sự là một người đàn ông khiến người ta đố kỵ.”

Chương 17

T

rong phòng trà, Ninh Nhiễm Thanh bị Vương Trân bắt được, sau đó bắt

đầu liếc mắt ra hiệu, hỏi cô: “Thầy Tần có lợi hại không?”
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Ninh Nhiễm Thanh hiểu rõ Vương Trân muốn hỏi mặt nào. Thật ra cô cũng
chỉ biết kích thước cũng không tồi. Nhưng có phải loại “chỉ có mã ngoài mà vô
dụng không” vẫn còn là một vấn đề. Hai má cô nóng bừng, ghé sát vào tai
Vương Trân thì thầm gì đó. Đúng lúc này, có một thực tập sinh thực tập cùng
đợt với họ bước tới, khẽ nhếch môi hỏi: “Hai cô đang nói chuyện gì mà vui vẻ
vậy?”
Ninh Nhiễm Thanh mím môi, vỗ vai Vương Trân có ý muốn đi.
Vương Trân nhún vai, nói với thực tập sinh: “Đương nhiên là chuyện vui
khiến người ta ngưỡng mộ rồi.”
Ninh Nhiễm Thanh đem chuyện ông Chương ở huyện Vân báo cáo lại với
Chu Yến. Chu Yến cảm thán một câu thế sự vô thường, sau đó bảo cô liên hệ
với con gái của cụ Chương, hỏi xem thái độ ra sao.
Điện thoại được kết nối, cô con gái thể hiện mình đồng ý từ bỏ quyền thừa
kế: “Tôi chăm sóc bố đâu phải vì muốn lấy tiền của bố. Họ lại đều là anh ruột
của tôi, làm ầm ĩ mọi chuyện rồi đưa nhau ra tòa, dù có thắng kiện thì cũng
được gì chứ?”
Nếu là trước đây, Ninh Nhiễm Thanh nhất định sẽ “tận tình khuyên bảo” cô
Chương này. Nhưng sau khi trải qua chuyện của Liêu Sơ Thu, ít nhiều Ninh
Nhiễm Thanh cũng hiểu rằng mỗi người đều có cách giải quyết và thái độ của
riêng mình với mọi chuyện.
Từ bỏ và nhượng bộ không phải một cách thỏa hiệp, chỉ là bản thân không
muốn tranh giành mà thôi.
Cô cúp điện thoại nghĩ tới bản thân mình. Từ nhỏ tới lớn, đồ chơi phải giành,
tình yêu của Ninh Uy Phong phải giành, tiền tiêu vặt cũng phải giành... Một đứa
trẻ điển hình cho kiểu không tranh giành sẽ không hạnh phúc.
Vụ án của Liêu Sơ Thu đã được rút về viện kiểm sát sau đó phía cảnh sát sẽ
điều tra lại. Lần khác khi Ninh Nhiễm Thanh gặp lại Liêu Sơ Thu, sắc mặt của
chị ấy đã tốt hơn khi trước rất nhiều.
Liêu Sơ Thu ngồi ở một góc trong quán cà phê đợi cô, trông vẫn dịu dàng
thục nữ như xưa, đúng là một người phụ nữ yên tĩnh như tranh.
Ninh Nhiễm Thanh bỏ túi xách trong tay xuống, thoải mái ngồi đối diện Liêu
Sơ Thu: “Chị Liêu!”
“Tiểu Ninh! Thật hiếm có dịp em lại có thời gian ra gặp chị thế này.” Liêu
Sơ Thu mở lời, giọng nói thanh thanh nhẹ nhàng.
Ninh Nhiễm Thanh chau mày: “Sao? Gặp chị còn phạm pháp sao?”
“Vụ án của Dương Lâm Lâm vẫn đang trong quá trình điều tra. Nếu không
tìm được hung thủ thực sự, chị đi đến đâu cũng là nghi phạm thôi.” Nói đến
đây, Liêu Sơ Thu cảm thấy nực cười chính mình.
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Ninh Nhiễm Thanh nhếch mép cười, nắm chặt tay Liêu Sơ Thu: “Chị đừng
tạo áp lực quá lớn cho mình. Em tin rằng phía cảnh sát sẽ nhanh chóng bắt được
hung thủ thật sự thôi.”
Liêu Sơ Thu gật đầu: “Cảm ơn em, Tiểu Ninh!”
Ninh Nhiễm Thanh cảm thấy hơi xấu hổ: “Lát nữa em sẽ giới thiệu cho chị
một người làm quen.”
Ninh Nhiễm Thanh muốn giới thiệu Ninh Tuần Tuần cho Liêu Sơ Thu làm
quen. Hai người tính cách tương đối giống nhau, nhất định có rất nhiều chuyện
có thể tâm sự, Ninh Tuần Tuần cũng là người không có nhiều bạn bè.
Lúc Ninh Nhiễm Thanh nói chuyện, Liêu Sơ Thu đã ấn tắt hai cuộc điện
thoại gọi tới. Ninh Nhiễm Thanh nhìn sắc mặt Liêu Sơ Thu không vui, trong
lòng dường như đã đoán ra là ai gọi tới, nhưng vẫn hỏi: “Là Hà Lập Đông gọi
tới phải không?”
Liêu Sơ Thu khẽ “ừ” một tiếng: “Anh ấy hỏi chị ly hôn rồi còn có thể làm
bạn được không, giống như những người bạn già ấy.” Liêu Sơ Thu nói xong khẽ
mỉm cười, đều là những nụ cười có ý mỉa mai chính mình.
Ninh Nhiễm Thanh cười khẩy: “Được chứ! Bảo anh ta cắt “của quý” đi, rồi
làm chị em tốt với chị.”
“Khụ khụ khụ...” Liêu Sơ Thu ho sặc sụa, ngước lên lườm Ninh Nhiễm
Thanh một cái, sau đó bật cười thành tiếng, một lúc lâu sau mới hắng giọng nói:
“Chị muốn đổi điện thoại và sim điện thoại. Tiểu Ninh, em có rảnh không?”
Ninh Nhiễm Thanh: “Vừa hay em có thời gian.”
Người ta hay nói hôn nhân là ngọn đèn sáng của đời người. Nó có thể soi rọi
con đường phía trước để hai người dắt tay nhau bước tới cuối cuộc đời. Vậy
những cuộc hôn nhân thất bại thì sao? Liệu có phải sẽ khiến người ta rơi xuống
vũng bùn không?
Ninh Nhiễm Thanh rất vui vì Liêu Sơ Thu có thể bước ra khỏi cuộc hôn
nhân như vậy. Thế nên cô không những cùng Liêu Sơ Thu đi mua điện thoại và
sim điện thoại mới, còn cùng chị ấy đi càn quét các loại mỹ phẩm chăm sóc da.
Trước năm 20 tuổi Ninh Nhiễm Thanh là một cô công chúa biết tiêu tiền.
Sau khi tài chính của cô bị Ninh Tuần Tuần nắm quyền quản lý, mấy chuyện
dạo phố mua đồ này về cơ bản chỉ có thể đợi đến khi Ninh Tuần Tuần ra đặc ân
mới được đi, thế nên lần này cô cùng Liêu Sơ Thu đi tiêu tiền, tự mình cũng
cảm thấy đã.
Xem một chút, sờ một tý, thử vài thứ, rồi tính số tiền trợ cấp cho thực tập
sinh đáng thương của mình, thở dài.
Mua xong mỹ phẩm, Ninh Nhiễm Thanh cũng tiện tay trang điểm nhẹ nhàng
cho Liêu Sơ Thu. Tay nghề của cô không tồi, trang điểm đậm hay nhạt đều
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không phải bốc phét. Cả khuôn mặt Liêu Sơ Thu được trang điểm qua, chỉ một
chút thôi mà có sự thay đổi lớn.
Trang điểm xong, Ninh Nhiễm Thanh ngó trái ngó phải, vô cùng hài lòng về
thành quả của mình: “Chị Liêu! Có muốn mua thêm vài bộ quần áo đẹp nữa
không?”
Ninh Nhiễm Thanh đưa Liêu Sơ Thu đến cửa hàng quần áo nữ nổi tiếng của
nước ngoài mà Ninh Tuần Tuần làm việc. Ninh Tuần Tuần đã được thăng làm
trưởng tiệm. Lúc cô đưa Liêu Sơ Thu vào, Ninh Tuần Tuần đang kiểm lại hóa
đơn.
Ninh Nhiễm Thanh đẩy Liêu Sơ Thu đến trước mặt Ninh Tuần Tuần, giới
thiệu: “Chị Liêu! Đây là chị gái em Ninh Tuần Tuần, giống chị đều là những
người phụ nữ đã ly hôn, trước mắt cũng đang phiền não vì có quá nhiều người
rình rập.”
Liêu Sơ Thu đưa tay ra: “Chào chị!”
Ninh Tuần Tuần sớm đã được nghe chuyện về Liêu Sơ Thu từ em gái, gương
mặt tươi cười bắt tay: “Chào chị!”
Ninh Nhiễm Thanh chọn cho Liêu Sơ Thu một chiếc đầm mặc đầu thu màu
nghệ. Liêu Sơ Thu thích kiểu dáng này nhưng lại không dám mặc màu này:
“Không được! Màu này trông trẻ quá!”
Ninh Nhiễm Thanh khoác tay lên vai Liêu Sơ Thu: “Phụ nữ không giả vờ
ngây thơ, trời chu đất diệt.”
Liêu Sơ Thu hơi do dự một lúc, nhìn về phía Ninh Tuần Tuần xin ý kiến,
Ninh Tuần Tuần gật đầu: “Tin em gái tôi đi. Con bé này làm chuyện khác thì
chẳng giỏi giang gì nhưng có con mắt chọn quần áo rất tuyệt.”
Lúc Liêu Sơ Thu vào thử quần áo, Ninh Nhiễm Thanh uể oải dựa vào người
Ninh Tuần Tuần: “Chị! Sao chị có thể nói em gái chị như thế chứ? Chị không
biết thành tích thực tập của em tốt thế nào đâu. Cả một văn phòng luật nhiều
thực tập sinh như thế, lúc họ còn đang ở văn phòng xử lý hồ sơ, em đã ra ngoài
xử lý vụ án rồi.”
“Thật sự giỏi vậy sao?” Ninh Tuần Tuần cười tít mắt, bán tín bán nghi.
Ninh Nhiễm Thanh gật đầu rất mạnh, lười biếng nũng nịu trên người Ninh
Tuần Tuần không chịu đứng thẳng lên. Bỗng nhiên Ninh Tuần Tuần đẩy mạnh
eo cô. Ninh Nhiễm Thanh khó hiểu chớp chớp mắt, quay đầu lại, thì ra là nhân
viên thanh tra của thành phố đã tới rồi.
Ninh Nhiễm Thanh nhanh chóng phản ứng lại, nắm tay Ninh Tuần Tuần nói
lớn: “Trưởng tiệm, chị có đôi mắt lựa chọn quần áo thật tinh tường. Bộ lần
trước chị chọn, chồng tôi cứ khen tôi mãi.”
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Ninh Tuần Tuần khẽ cúi đầu, sau đó bước tới phía người đàn ông mặc áo
vest, nở một nụ cười chuyên nghiệp: “Chào tổng giám đốc Cố!”
Người đàn ông được gọi là “tổng giám đốc Cố” này gật đầu nói: “Lần sau
không được như thế nhé.”
Anh ta có một khuôn mặt cũng được coi là ưa nhìn, nhưng quá nghiêm túc,
cả người toát lên khí chất mạnh mẽ, theo sau có mấy trợ lý và thư ký, khí thế rất
hùng hổ.
Ninh Nhiễm Thanh giả vờ làm khách hàng tiếp tục dạo quanh cửa hàng, đến
sau khi vị “tổng giám đốc Cố” đó đi khỏi, Ninh Nhiễm Thanh mới tiến đến bên
Ninh Tuần Tuần: “Anh ta là ai vậy?”
Ninh Tuần Tuần nhỏ giọng nói: “Đây là cổ đông lớn, nhà đầu tư mới của
trung tâm thương mại.”
Ninh Nhiễm Thanh nhếch môi: “Đúng là người có tiền.”
Liêu Sơ Thu thay quần áo xong bước ra, màu nghệ vàng rất hợp với cô, vừa
thanh thoát nhưng không mất đi vẻ tao nhã.
Ninh Nhiễm Thanh bước tới chỉnh sửa lại cổ áo giúp Liêu Sơ Thu, nhìn
gương cảm khái nói: “Gương thần ơi gương thần, cô gái đẹp nhất trên đời... oa,
đương nhiên là cô Liêu Sơ Thu.”
Liêu Sơ Thu bị mấy lời tự nói của cô làm cho bật cười, nói với Ninh Nhiễm
Thanh: “Có đẹp thật không?”
Ninh Nhiễm Thanh chân thành gật đầu: “Đẹp, nhưng giá tiền hơi đắt một
chút. Nhưng mà em biết chị là người có tiền, không sao phải không...”
Liêu Sơ Thu mỉm cười: “Thì ra niềm vui của người phụ nữ thật sự có thể
dùng tiền mua được. Cảm ơn em nhé, Tiểu Ninh!”
Ninh Nhiễm Thanh nhún vai: “Không có gì!”
Ninh Tuần Tuần tính cho Liêu Sơ Thu theo giá của nhân viên trong công ty,
đánh xong hóa đơn liền nói: “Thanh Thanh, lần sau đưa cô Liêu tới nhà mình
chơi nhé.”
Ninh Nhiễm Thanh: “Được ạ!”
Liêu Sơ Thu đã xin nghỉ công việc ở bệnh viện. Trên đường quay về, cô nói
với Ninh Nhiễm Thanh: “Đợi mọi việc ổn định lại rồi, chị muốn đổi nơi ở. Ba
mẹ chị đều không còn nữa rồi, sau này chỉ còn một mình không liên can tới ai,
không còn gì bó buộc.”
Thành phố A đúng là nơi đầy đau thương của Liêu Sơ Thu, thay một nơi ở
mới cũng là một lựa chọn không tồi. Ninh Nhiễm Thanh tán đồng nói: “Khi nào
chọn được nơi nào tốt báo với em nhé.”
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Ngày hôm sau, Ninh Nhiễm Thanh nhận được một bưu kiện, là của Liêu Sơ
Thu gửi tới. Lúc mở ra, Ninh Nhiễm Thanh đã bị chấn động, bên trong có đồ
mỹ phẩm còn có cả quần áo, đều là mấy món lúc trước đi dạo phố cô đều nhìn
kỹ mấy lần.
Ninh Nhiễm Thanh rất cảm động, lúc ăn trưa liền nói với Tần Hựu Sinh:
“Nếu Liêu Sơ Thu mà là đàn ông, em sợ em sẽ thay lòng đổi dạ mất.”
“Chị ấy mua gì cho em rồi?”
“Anh định làm gì?”
Tần Hựu Sinh thở dài: “Thì cũng mua cho em một phần.”
Vụ án của Dương Lâm Lâm phá án và bắt được hung thủ về quy án thì đã là
tháng sau. Hung thủ tên là Dương Thiên Hùng, là người cùng quê với Dương
Lâm Lâm, cũng là người bạn trai đầu tiên của Dương Lâm Lâm. Khi Dương
Lâm Lâm vừa được giới thiệu với Hà Lập Đông để đẻ thuê, là khi anh ta gặp lại
Dương Lâm Lâm.
Lúc báo đăng tin, Ninh Nhiễm Thanh nhìn người đàn ông trên mặt báo, quả
nhiên chính là người đàn ông trong bản tin trên tivi.
Những chuyện khúc mắc bên trong Ninh Nhiễm Thanh không có hứng thú
muốn biết. Ngoài ra một điều đáng nói là, người thật sự truy nã được Dương
Thiên Hùng về quy án là một đội trưởng của công an thành phố C, thông tin
được biết sau khi Dương Thiên Hùng chạy trốn đến thành phố C, anh đã đích
thân triệu tập người bắt Dương Thiên Hùng.
Vị đội trưởng này tên là Trần Sênh, một người chồng 40 tuổi đã góa vợ, con
trai đang học cấp 3, trước mắt đang theo đuổi Liêu Sơ Thu.
Thành phố nào cũng có những câu chuyện truyền nhau lớn nhỏ. Có những
chuyện bỉ ổi, cũng có những chuyện tốt đẹp, có câu chuyện khiến người ta nghe
xong có thể cảm thấy phẫn nộ, có thể bỗng nhưng rơi nước mắt, cũng có những
chuyện nghe xong cảm thấy ấm áp trong lòng.
Ninh Nhiễm Thanh không biết câu chuyện giữa Liêu Sơ Thu và Trần Sênh
rồi sẽ diễn biến ra sao, nhưng mở đầu của câu chuyện này cô rất thích. Thật ra
mở đầu câu chuyện của Liêu Sơ Thu và Hà Lập Đông cô cũng rất thích, chỉ tiếc
là lại có một cái kết chắp vá.


 

N

inh Nhiễm Thanh mở cửa kính xe, cơn gió lạnh từ từ thổi vào cô mới

phát hiện thành phố A đã bắt đầu sang thu rồi. Cô đóng cửa sổ lại, nói với Tần
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Hựu Sinh đang lái xe: “Không biết vụ án của Dương Thiên Hùng sẽ phán quyết
thế nào?”
“Với tội của anh ta, dù có thế nào cũng là tù chung thân.” Tần Hựu Sinh nói:
“Sau này nếu có biểu hiện tốt có thể được giảm án.”
“Đáng sợ thật! Vì muốn hãm hại chị Liêu nên đã để lại con dao gọt hoa quả.
Cũng may hắn cầm theo khăn tay nắm chuôi dao. Nếu không phải tìm được
khăn tay đối chiếu DNA, vụ án này có thể sẽ không tìm được chứng cứ trực
tiếp.” Ninh Nhiễm Thanh cảm khái: “Đàn ông đúng là động vật đáng sợ.”
Động vật đáng sợ? Tần Hựu Sinh còn chưa nói với cô những suy luận còn
đáng sợ hơn, ví dụ như tại sao Dương Thiên Hùng lại nảy sinh dã tâm giết
Dương Lâm Lâm, thật sự chỉ vì tình giết người như bề ngoài sao? Nhưng bên
trong Hà Lập Đông đóng vai trò gì, chỉ e là càng nói nhiều, cô gái này sẽ càng
thất vọng về đàn ông hơn.
“Nhiễm Thanh, đừng vơ đũa cả nắm tất cả đàn ông.” Tần Hựu Sinh nói hộ
mình một câu.
“Ồ, em xin lỗi.” Ninh Nhiễm Thanh quay lại cười trừ với Tần Hựu Sinh:
“Tạm thời đến thời điểm hiện tại, em vẫn rất hài lòng về anh, nếu điểm cao nhất
là 100 thì có thể chấm 90 điểm.”
“Tại sao không được trọn điểm?” Tần Hựu Sinh mỉm cười không biểu lộ ý
kiến, khóe môi cong lên.
“Bởi vì em cảm thấy anh vẫn còn có thể tiến bộ hơn.” Ninh Nhiễm Thanh
vui vẻ trả lời, ngừng một lát: “Còn anh thì sao, cho em mấy điểm?”
“Việc này à...” Tần Hựu Sinh nghiêm túc suy nghĩ: “Giống với điểm môn
pháp luật kinh tế quốc tế cuối năm 3 của em.”
Giống với điểm thi năm ngoái? Ninh Nhiễm Thanh hít sâu: “Chỉ có 59
điểm...”
Tần Hựu Sinh khẽ cười, ngữ khí thản nhiên: “Anh cảm thấy kỳ vọng quá cao
vào bạn gái không tốt. Vì bạn gái anh là em, nên anh cảm thấy 59 điểm cũng đủ
rồi.”
Ninh Nhiễm Thanh chớp chớp mắt, mặc dù có chút không phục, nhưng cũng
chỉ hừ khẽ một tiếng.
Xe dừng lại dưới khu nhà của chị, Ninh Nhiễm Thanh tháo dây an toàn, đang
định xuống xe thì bị Tần Hựu Sinh giữ lại: “Không nói chuyện thêm một lúc
sao?”
Chữ “nói chuyện” của Tần Hựu Sinh có ý ám chỉ mạnh mẽ. Ninh Nhiễm
Thanh nghĩ một lúc thì đồng ý, đợi Tần Hựu Sinh ngửa ghế ra sau một chút, cô
bên ngồi xích lại, ngồi lên đùi anh, chủ động sát môi lại: “Không được hôn lâu
quá nhé, năng lực quan sát của Trương Tiểu Trì cực tốt, nó sẽ hỏi đấy.”
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“Được!” Tần Hựu Sinh đưa tay đến bộ phận mềm mại nhất trước ngực Ninh
Nhiễm Thanh: “Chỗ này thì sao, có được không?”
“Ư...” Ninh Nhiễm Thanh không nói gì, ôm lấy cổ Tần Hựu Sinh, dựa đầu
vào bờ vai anh. Đợi đến khi tay của Tần Hựu Sinh thật sự chui vào trong rồi, cô
mới hỏi: “Anh cởi ra thật à?”
“Nhiễm Thanh! Em tưởng vừa rồi anh nói khách khí sao?”
Ninh Nhiễm Thanh lẩm bẩm: “Lưu manh...”
“Ngồi yên!”
Ninh Nhiễm Thanh cố tình ngọ ngoậy lung tung, chỉ một lúc sau, cô và Tần
Hựu Sinh đều yên lặng.
“Cốc cốc cốc...” Có người gõ cửa xe.
Ninh Nhiễm Thanh nghiêng đầu, mặc dù buổi tối tầm nhìn rất mơ hồ, nhưng
để nhìn rõ một người cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa gương mặt Trương
Tiểu Trì có những nét đặc biệt.
Ninh Nhiễm Thanh hoảng hốt, luống cuống cài lại áo ngực, mới nhớ ra cửa
kính thủy tinh của xe Tần Hựu Sinh người bên ngoài không nhìn vào trong được
mới hơi an tâm.
Gấp gáp quá nên đóng mãi mà không xong.
Tần Hựu Sinh thật sự có cảm giác mình đang làm việc xấu, thở dài đưa tay
ra giúp cô.
Dưới ánh đèn xanh mờ của ô tô, đôi mắt của người đàn ông rực sáng, vừa vỗ
về cô gái ngồi trước mặt mình: “Cứ bình tĩnh, có phải là yêu sớm đâu mà, em sợ
gì chứ.”
“Anh không biết thằng nhóc Trương Tiểu Trì phiền phức thế nào đâu. Nó sẽ
kể tội với chị em.” Ninh Nhiễm Thanh nhỏ giọng thì thầm, đợi Tần Hựu Sinh
cài lại áo cho cô rồi, lập tức ngồi lại vị trí ghế phụ, sửa sang lại đầu tóc của
mình xong mới từ từ mở cửa xe đi xuống, vừa mới đặt chân xuống xe, cả người
cô lại vội vàng rụt lại.
Ninh Bối Bối sao lại có mặt ở đây?!
Ninh Nhiễm Thanh trấn tĩnh lại một lát, nói với Tần Hựu Sinh: “Anh nhìn ra
ngoài xem, có phải bên cạnh Trương Tiểu Trì có một cô gái không. Hựu Sinh,
anh nhớ kỹ cho em, em không cho phép anh nói với cô ta một câu nào, biết
không?”
Tần Hựu Sinh: “...”

Chương 18
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inh Nhiễm Thanh vừa xuống xe liền cảm nhận được ngoài trời gió lớn

đến mức nào. Vào thu rồi, gió đêm còn mang theo hơi lạnh, thổi vào khiến chiếc
váy ngắn trên người cô dính chặt vào chân, khiến lỗ chân lông trên da cô co rút
lại, nổi hết cả da gà.
Thời tiết mùa thu chính là như vậy, lúc nóng lúc lạnh, buổi sáng vẫn còn trên
30 độ, đến tối đã giảm nhiệt độ đột ngột rồi.
Ninh Nhiễm Thanh đi ra ngoài xe, bỗng cảm thấy sau lưng ấm áp, Tần Hựu
Sinh cũng xuống xe cùng cô đã mang theo áo khoác của anh ra ngoài, khoác lên
vai cô.
“Qua đó đi!” Trong cơn gió lạnh, giọng nói của Tần Hựu Sinh vô cùng dịu
dàng dễ nghe, còn có một chút ấm áp, sau đó dắt tay cô đi về phía Ninh Bối Bối
đứng cách đó không xa.
Trương Tiểu Trì chạy lại gõ cửa xe xong lập tức chạy về đứng bên cạnh
Ninh Bối Bối, sau khó khuôn mặt không vui nhìn Ninh Nhiễm Thanh cùng
người đàn ông đứng bên cạnh cô: “Dì Bối Bối tới đây rồi, cháu không biết lúc
nào cô mới về nhà, thế nên hai dì cháu đã xuống nhà đón cô.”
Trương Tiểu Trì giải thích cho việc tại sao mình lại xuất hiện dưới nhà, tiện
thể ngẩng đầu ngước nhìn Tần Hựu Sinh một cái.
Tần Hựu Sinh mỉm cười thân thiện với Trương Tiểu Trì.
Trương Tiểu Trì vội vàng nhìn đi chỗ khác, giả vờ không nhìn thấy.
“Ồ! Thật là cảm ơn quá!” Ninh Nhiễm Thanh liếc mắt nhìn Ninh Bối Bối, cô
gái chỉ có nửa năm không gặp trước mặt, mặt nhỏ đi rồi, tóc dài ra rồi, mặt mày
cũng xinh đẹp ra. Thoạt nhìn thì không có gì thay đổi, nhưng cảm giác mang lại
cho người khác đã không giống trước đây nữa.
Ninh Bối Bối gượng cười, nói với Tần Hựu Sinh: “Chào anh, tôi là em gái
của Nhiễm Thanh.”
“Cùng cha khác mẹ.” Ninh Nhiễm Thanh bổ sung thêm một câu.
Ninh Bối Bối không quan tâm, mỉm cười, tự mình giới thiệu lại lần nữa:
“Đúng vậy, tôi là em cùng cha khác mẹ với chị ấy.”
Tần Hựu Sinh vẫn còn nhớ lời cảnh cáo vừa rồi Ninh Nhiễm Thanh nói với
mình, khẽ thở dài nói: “Nhiễm Thanh! Em không giới thiệu anh một chút sao?”
“Tần Hựu Sinh, bạn trai của tôi.” Ninh Nhiễm Thanh nắm tay Tần Hựu Sinh,
tầm mắt chuyển từ Ninh Bối Bối đến đỉnh đầu của Trương Tiểu Trì: “Này...”
Trương Tiểu Trì bất đắc dĩ quay đầu lại: “Cháu chào chú!”
Tần Hựu Sinh khẽ cúi xuống: “Tiểu Trì phải không, chào cháu.”
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“Anh Tần làm nghề gì vậy?” Ninh Bối Bối tiếp tục hỏi.
Tần Hựu Sinh lại một lần nữa nhìn về phía Ninh Nhiễm Thanh, vẻ mặt khó
xử: “Không giới thiệu thêm một chút sao?”
“Anh ấy là luật sư, làm việc ở công ty luật hợp danh Dịch Hòa, trước đây là
thầy giáo của tôi, chúng tôi bắt đầu bằng tình yêu thầy trò.” Ninh Nhiễm Thanh
nói tới đây, nhìn Ninh Bối Bối: “Còn muốn biết gì không?”
Vẻ mặt Ninh Bối Bối hơi ngượng ngập: “Tò mò thôi mà.”
Ninh Nhiễm Thanh quay đầu lại nói với Tần Hựu Sinh: “Anh về trước đi,
ngày mai gặp lại.”
“Tạm biệt em.” Tần Hựu Sinh khẽ gật đầu, trước khi đi còn đặc biệt dặn
thêm một câu: “Ngày mai trở lạnh, mặc ấm một chút đấy.”
Ninh Nhiễm Thanh gật đầu, đợi Tần Hựu Sinh đi rồi, gương mặt lập tức lạnh
lùng trở lại, nện đôi giày cao gót đi vào trong tiểu khu, phía sau Trương Tiểu Trì
chạy theo cô.
“Chú ấy là bạn trai của dì thật sao?”
“Chú ấy là luật sư thật sao?”
“Tại sao chú ấy vừa là luật sư lại vừa là thầy giáo. Còn nữa, sao dì có thể yêu
thầy giáo chứ?” Về đến nhà, Trương Tiểu Trì bèn hóa thân thành mười vạn câu
hỏi vì sao, bắt đầu hỏi Ninh Nhiễm Thanh không ngừng nghỉ.
Ninh Nhiễm Thanh dựa vào sofa, bật tivi lên, một lúc lâu sau mới trả lời:
“Chú ấy là giáo sư thỉnh giảng của trường đại học biết chưa, không cùng một
khái niệm với các thầy giáo tiểu học của cháu, ok?” Dù sao cũng đã bị bắt tại
trận, Ninh Nhiễm Thanh cũng chẳng giấu giếm quan hệ giữa cô và Tần Hựu
Sinh nữa. Chỉ có điều Trương Tiểu Trì còn phiền phức hơn cô nghĩ.
“Quá đáng sợ, lẽ nào hiệu trưởng không phê bình dì?”
“Tại sao phải phê bình dì, viện trưởng của dì trước đây còn chúc phúc cho
bọn dì nữa đấy.” Ninh Nhiễm Thanh cắn một miếng táo nói, ngước mắt nhìn
Ninh Bối Bối đứng cách đó không xa: “Còn cô nữa, tới đây làm gì?”
“Ở đây chơi mấy hôm.” Ninh Bối Bối xua tay, đưa mắt nhìn căn phòng, mỉm
cười với Ninh Nhiễm Thanh: “Sao, muốn đuổi tôi đi sao?”
Ninh Nhiễm Thanh đặt trái táo xuống: “Đúng đấy, tôi muốn đuổi cô đi đấy,
thế cô có đi không?”
“Đây đâu phải nhà của cô, tại sao tôi phải đi, vừa rồi trong điện thoại, chị cả
còn nói muốn tôi ở thêm mấy hôm đấy.” Ninh Bối Bối trả đũa lại, sau đó hỏi
Trương Tiểu Trì: “Tiểu Trì, cô ngủ phòng nào thế?”
Ninh Nhiễm Thanh lườm Trương Tiểu Trì.
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“Xin lỗi dì, nhưng mẹ đã dặn dò cháu rồi.” Trương Tiểu Trì rụt cổ, đi tới
trước mặt Ninh Bối Bối: “Dì Bối Bối, dì đi theo cháu.”
“Ha ha...” Ninh Nhiễm Thanh tiếp tục gặm táo, chân trái cô có thói quen đá
về trước, vừa hay đá trúng bàn trà, cơn đau day dứt lập tức truyền từ đầu ngón
chân lên tới tận đỉnh đầu. Cô chỉ cảm thấy móng chân như sắp rời ra rồi, đau tới
mức khóe mắt chảy ra vài giọt nước mắt. Cô nâng chân ngồi lên sofa, cúi đầu
khe khẽ thổi vào ngón chân cái. Đang làm dịu cơn đau, bỗng nhiên cô lại nhớ ra
chuyện gì đó, lại giận dữ dậm chân một cái, lại chạm phải chỗ đau.
Đợi đến khi dường như không còn đau như lúc đầu nữa, Ninh Nhiễm Thanh
đứng dậy đi tới phòng của khách. Ninh Bối Bối đứng bên trong đã quỳ xuống
đất sắp xếp hành lý rồi. Ninh Nhiễm Thanh nhìn hòm lớn hòm nhỏ dưới sàn,
cười giễu cợt, khoanh tay đứng dựa vào cửa nói: “Ở có vài ngày thì mang nhiều
quần áo đến đây thế làm gì? Cô đến đây bày hàng bán sao?”
Ninh Nhiễm Thanh treo quần áo vào trong tủ, dường như không nghe thấy
Ninh Nhiễm Thanh nói, mà ngược lại cúi đầu hỏi Trương Tiểu Trì: “Tiểu Trì!
Chị cả mấy giờ thì về nhà?”
Trương Tiểu Trì nhìn đồng hồ đeo tay: “Còn khoảng nửa tiếng nữa.”
Ninh Nhiễm Thanh liếc nhìn Trương Tiểu Trì, sa sầm mặt mày quay về
phòng, một lát sau Trương Tiểu Trì đẩy cửa ra, thò đầu vào gọi cô: “Thanh
Thanh...”
“Đồ phản bội!” Ninh Nhiễm Thanh đóng sầm cửa lại, bỏ mặc Trương Tiểu
Trì ở ngoài cửa.
Ninh Tuần Tuần còn chưa về nhà, Ninh Nhiễm Thanh đã tắm rửa xong xuôi,
nằm lên giường đi ngủ trước, đến cả bộ phim trinh thám hiện đại mà cô và
Trương Tiểu Trì vẫn cùng theo dõi cũng chẳng buồn xem.
Ninh Nhiễm Thanh tắt điện, kéo rèm lại, cả gian phòng bỗng tối tới mức
không nhìn rõ cả năm ngón tay, đồng thời rất yên tĩnh, tới mức có thể nghe rõ
tất cả động tĩnh bên ngoài.
Ví dụ như tiếng trò chuyện của Ninh Bối Bối và Trương Tiểu Trì, líu ríu líu
ríu phiền chết đi được.
Ví dụ như Ninh Tuần Tuần về nhà còn nấu bữa ăn đêm cho Ninh Bối Bối,
rải ga giường, rải chăn...
Ninh Nhiễm Thanh lăn qua lăn lại, vùi mình vào trong chăn, đã sắp quấn
chặt mình thành một cái kén rồi. Cô vừa khóc vừa nghe những cuộc nói chuyện
ở bên ngoài, cho đến khi tiếng của Trương Tiểu Trì từ ngoài cửa vọng vào.
“Thanh Thanh! Dì có muốn ăn đêm không?”
“Không ăn!” Ninh Nhiễm Thanh không cẩn thận nghẹn lời, sau đó cắn chặt
răng không nói gì nữa. Một lát sau, đến cả Trương Tiểu Trì ở ngoài cửa cũng bỏ
đi.
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Ninh Nhiễm Thanh không rõ đã qua bao lâu, lâu tới mức cả Ninh Bối Bối và
Trương Tiểu Trì đều đã ăn đêm xong quay về phòng, sau đó Ninh Tuần Tuần
rửa bát đũa xong, tắt đèn trong phòng khách, cũng vào phòng. Cô mới rút một
tờ giấy ăn trên đầu giường, lau nước mũi, lúc này mới hít thở được chút không
khí.
Chính vào lúc này, ngoài cửa vọng lại tiếng cửa bật mở, Ninh Nhiễm Thanh
vội vàng trùm chăn lên, nhắm mắt lại giả vờ say ngủ, nhưng đôi tai giấu trong
chăn thì lại dựng đứng lên.
“Nhiễm Thanh...” Ninh Tuần Tuần ngồi xuống bên giường cô, dịu dàng nói:
“Ngủ rồi à?”
“... Ngủ rồi.” Ninh Nhiễm Thanh khó chịu nói.
“Vẫn còn giận à?” Ninh Tuần Tuần khẽ kéo cái chăn của cô xuống, xoa xoa
đầu cô: “Ngủ thế này không sợ bị ngạt thở sao?”
Ninh Nhiễm Thanh không nói gì, tránh đi.
“Nhiễm Thanh, bất luận thế nào Bối Bối cũng là người thân của chúng ta.
Em ấy xa xôi tới thành phố A này, chị là chị cả lại không tiếp đón sao?” Ninh
Tuần Tuần bắt đầu giảng giải lý lẽ với Ninh Nhiễm Thanh: “Thanh Thanh. Thời
gian này nể mặt chị, chung sống hòa thuận với Bối Bối, có được không?”
Ninh Nhiễm Thanh mở mắt ra, sau đó bật dậy khỏi giường: “Chị! Chúng ta
mới cùng một mẹ sinh ra. Lúc ba và Hồng Tú Mỹ sinh Ninh Bối Bối, mẹ vẫn
còn sống, chị có biết không. Lúc đó mẹ còn chưa qua đời. Thế nên Ninh Bối
Bối, cô ta chính là con riêng của ba. Ba đã phản bội lại mẹ, lẽ nào đến chị cũng
phản bội lại mẹ sao?”
“Nhiễm Thanh, chúng ta là con cái. Có những chuyện chúng ta không thể
quyết định được. Dù sao cũng đã xảy ra rồi, chúng ta nên chấp nhận. Bối Bối
cũng là con của ba, nó cũng giống em, cũng là em gái của chị...”
Ninh Nhiễm Thanh không nói gì, nằm xuống giường, tiếp tục vùi mặt vào
gối khóc nức nở.
“Nhiễm Thanh...”
“Được rồi. Em biết rồi. Em sẽ không cãi cọ với cô ta, chỉ cần cô ta đừng
chọc vào em.” Một lúc lâu sau, Nhiễm Thanh mới lên tiếng.
“Gia đình hòa thuận mọi việc đều thuận lợi. Nếu cả nhà có thể sống những
ngày tháng hòa thuận vui vẻ, tại sao nhất định cứ phải cãi vã chứ?” Ninh Tuần
Tuần trước khi đi còn lau nước mắt cho cô: “Được rồi. Đừng khóc nữa! Ngày
mai còn phải đi làm nữa.”
Sau khi Ninh Tuần Tuần đi rồi, Ninh Nhiễm Thanh lại ôm gối khóc một lúc
nữa mới ngừng được, sau đó dậy rửa mặt. Nhìn cô gái với đôi mắt mọng đỏ
trong gương, Ninh Nhiễm Thanh nhếch môi tự chế giễu chính mình.
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Cô và Ninh Bối Bối đã bất hòa với nhau mười mấy năm rồi, nếu có thể
chung sống hòa thuận thì đã thuận hòa từ lâu rồi. Gặp giặc thì thành giặc. Việc
cô trở thành một kẻ hèn hạ như bây giờ, Ninh Bối Bối có công không nhỏ.
Ngày hôm sau, sau khi Ninh Nhiễm Thanh đánh răng rửa mặt xong xuôi,
viết lên tất cả các đồ mỹ phẩm và đồ dùng cá nhân ba chữ “Ninh Nhiễm
Thanh”, cô đẩy cửa bước vào phòng Ninh Bối Bối.
Ninh Bối Bối đã ngồi trước máy tính chat chit rồi, mặc một bộ quần áo ngủ
rất cute.
Ninh Nhiễm Thanh gõ cửa: “Tôi qua đây nói với cô một tiếng. Nếu tôi phát
hiện cô động vào đồ đạc của tôi, tôi sẽ đích thân giúp cô thu dọn hành lý tiễn cô
về nhà đấy.”
Ninh Bối Bối quay lại: “Yên tâm đi, đồ của cô tôi thật sự không ưa chút
nào.”
Ninh Nhiễm Thanh khẽ cười khẩy: “Ai mà biết được, chỉ sợ có một số người
bẩm sinh đã có ba cái tay.”
Ninh Bối Bối nghiến răng nghiến lợi: “Ninh Nhiễm Thanh, cô đừng có quá
đáng quá, tôi không ở nhà cô, mà là nhà của chị cả.”
“Cô không cần phải lặp đi lặp lại nhấn mạnh với tôi vấn đề này.” Ninh
Nhiễm Thanh đứng thẳng dậy: “Cho dù đây không phải nhà của tôi, nếu tôi thật
sự muốn đuổi cô đi vẫn rất đơn giản.”
Ninh Nhiễm Thanh nói liền chuẩn bị đi ra ngoài. Trương Tiểu Trì đang ngồi
trên bàn ăn sáng quay qua nhìn cô, có vẻ định nói gì lại thôi, một lúc sau mới
mở lời: “... Dì à, dì không ăn sáng đã đi rồi sao?”
Trương Tiểu Trì những lúc sợ cô đều gọi cô là dì hoặc là “Thanh Thanh”.
Ninh Nhiễm Thanh ngước mắt lên: “Không ăn nữa!”
Trương Tiểu Trì âm thầm quay đầu lại, quả nhiên không dám nói nữa.
Ngồi trên xe buýt, Ninh Nhiễm Thanh lại có chút hối hận, tự mắng thầm
mình trong bụng. Cô tức giận gì với Trương Tiểu Trì cơ chứ, cùng lắm thì thằng
bé cũng chỉ ăn theo mà thôi.
Vì không ăn sáng, lúc đi làm Ninh Nhiễm Thanh chẳng có chút sức lực nào,
cô ngồi đánh văn bản một lúc, tay chân bắt đầu mềm nhũn, vào nhà vệ sinh mới
phát hiện hóa ra “bà cô” ấy tới rồi.
Ninh Bối Bối quả nhiên “công lực thâm hậu”, còn khiến “bà cô” của cô tức
đến nỗi phải xuất hiện.
Ninh Nhiễm Thanh ngồi trong nhà vệ sinh nhắn tin cho Vương Trân, một lát
sau Vương Trân trả lời cô: “Đã chuyển lời tới luật sư Tần, không cần cảm ơn.”
Ninh Nhiễm Thanh cắn răng, cố nhịn.
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