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huyện sau đó, Thẩm Thấm một chút ấn tượng cũng không có. Đợi cô mơ

mơ màng màng mở mắt ra lần nữa, cũng đã không còn ở đấy, có thể loáng
thoáng thấy có người cõng cô đi.
Giọng nói người cõng cô đi có chút hờn dỗi: “Loại người không có tền đồ
như cô, cũng khó trách anh ta không nhớ cô.”
“Tôi không có tiền đồ, tôi muốn gặp anh ta!”
Tưởng Lệnh Thần không biết cô đã tỉnh, đột nhiên nghe cô mở miệng, sợ hết
hồn, Thẩm Thấm có thể cảm thấy thân thể của hắn bỗng dưng cứng đờ.
Nhưng Tưởng Lệnh Thần khôi phục rất nhanh, rống lớn với người con gái
trên lưng: “Cô
rất muốn gặp anh ta đúng không? Được! Hiện tại lão tử có thể dẫn cô đến
đồn cảnh sát để gặp anh ta!”
cô bị hù dọa rồi, đột nhiên liền chui vào hõm vai hắn, hoàn toàn không lên
tiếng nữa.
Tưởng Lệnh Thần rốt cuộc hài lòng, dùng sức cõng cô, sợ cô trong lúc ngủ
mơ còn khẩn trương ôm sát cổ của cô.
Tưởng Lệnh Thần hếch mày, nụ cười không tự chủ liền nhếch lên, mặc dù là
biết rõ cô không nghe được, còn ăn ở hai lòng nói: “Nặng chết đi, ngoại trừ tôi
ra còn có ai có thể cõng cô đi như vậy chứ?”
Cô gái trên lưng hắn nửa chữ cũng không nghe vào, mà xe đi theo Tưởng
Lệnh Thần cũng chậm lại, tài xế nhất thời khẩn trương lên, vừa cầm tốc độ xe
giữ vững, vừa hạ cửa sổ xe xuống vội vã cuống cuồng hỏi Tưởng Lệnh Thần:
“Thiếu gia, đặt cô ấy lên xe đi, vì sao phải cõng cô ấy?”
Nụ cười trên môi Tưởng Lệnh Thần vụt mất, ánh mắt liền quét qua tài xế,
hiển nhiên bất mãn tài xế quấy rầy nhã hứng của anh. Tốt bụng lại bị xem làm
lòng lang dạ thú, tài xế không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn lùi về, mắt
xem mũi, mũi xem tâm, không chen vào nữa.
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Đêm khuya mưa xuống giống như đem bầu trời rửa sạch, trong không khí
tràn ngập hơi nước cùng mùi thơm ngát của thảm thực vật, nhân viên đồn cảnh
sát cũng bắt đầu lục tục đi làm. Nhậm Tư Đồ nghiêng đầu ngủ thiếp đi trên ghế
dài, mà Tôn Dạo tựa vào trên đùi Nhậm Tư Đồ, ngủ không hay biết gì.
Tiểu Từ thì cả đêm cũng không nhắm mắt, một mực bồi hồi trên hành lang,
thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn cửa phòng làm việc đóng chặt, gian phòng này là
phòng làm việc nối thẳng phòng thẩm vấn, nhưng đến nay vẫn không thấy có
người từ bên trong đi ra.
Chẳng biết lúc nào, trong phòng làm việc rốt cuộc truyền đến động tĩnh, tiểu
Từ lập tức nghênh đón, thoáng đem cửa phòng làm việc đẩy ra một khe hở, xuất
hiện trước nhất là mấy quan thẩm vấn mệt mỏi, sau đó mới nhìn thấy bóng dáng
của Thời Chung.
Thời Chung từ trong phòng thẩm vấn ra ngoài, tiếp theo một đường đi ra
phòng làm việc, bước chân coi như nhẹ nhàng, nhưng mặt giấu cũng không giấu
được ý lạnh. Hiển nhiên quá trình tra hỏi rất không vui vẻ.
Luật sư của Thời Chung cũng ra khỏi phòng cùng với anh.
Đợi một đêm, cuối cùng anh cũng đi ra, tiểu Từ dùng sức lau mồ hôi trên
trán. Ánh mắt Thời Chung xẹt qua tiểu Từ, nhìn về phía sau lưng tiểu Từ.
Tiểu Từ theo ánh mắt Thời Chung quay đầu lại, giờ mới hiểu được vì sao
Thời Chung ánh mắt đột nhiên trở nên nhu hòa, bởi vì anh đanh nhìn Nhậm Tư
Đồ trên ghế dài, tư thế ngủ không thế nào thoải mái.
Thời Chung nói mấy câu với luật sư: “Tôi đưa cô ấy về trước, chúng ta liên
lạc sau.”
Luật sư gật đầu một cái, tạm biệt ra về.
Sau đó, Thời Chung thả nhẹ bước chân đi về phía ghế dài. Tiểu Từ thấy thế,
đang muốn đánh thức Nhậm Từ Đồ và Tôn Dao, nhưng Thời Chung lại ra dấu
im lặng với tiểu Từ, ý bảo tiểu Từ chớ quấy rầy hai cô.
Thời Chung lặng yên không một tiếng động ngồi vào bên cạnh Nhậm Tư Đồ.
Thuận tay để đầu cô, tựa vào vai anh, Nhậm Tư Đồ theo bản năng nghiêng đầu,
cứ như vậy tựa đầu vào vai.
Nhậm Tư Đồ cũng không ngủ được sâu, dĩ nhiên là cô bị đánh thức rồi, bốn
mắt nhìn nhau, ánh mắt Nhậm Tư Đồ nhất thời còn là không tập trung, từ từ
mới nhìn rõ trước mặt là ai.
Thấy Thời Chung cô như trút được gánh nặng trong lòng. Tình yêu đẹp nhất
cũng chẳng qua như vậy, bất kỳ sóng to gió lớn cô cũng có thể cười nhạt, cũng
có thể bình tĩnh lại.
Nhậm Tư Đồ không nhịn được thở phào một cái: “Cuối cùng anh…”
Thời Chung cho cô một cái ôm áy náy: “Bà xã, thật xin lỗi.”
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Nhậm Tư Đồ ngẩng đầu lên: “Có cái gì tốt mà thật xin lỗi, thật ra thì em vẫn
muốn làm một buổi hôn lễ đơn giản, kết hôn là chuyện cá nhân, là anh nhất định
tổ chức lớn. Hiện tại vừa đúng ý của em, chờ anh xử lý xong chuyện này, em
với anh hai người, thật đơn giản du lịch kết hôn cũng tốt vô cùng, phải không?”
Thời Chung không nói chuyện nữa, liền ngửa đầu hôn cô.
Trong yên lặng, bên tai hai người vang lên giọng nói buồn ngủ…
“Chán ngán hơn về nhà chán ngán đi được chứ? Tôi còn nằm nơi này nhìn!”
Nhậm Tư Đồ nghe được cả kinh, lập tức cúi đầu nhìn – Tôn Dao vốn nằm
trên bắp đùi cô, chẳng biết lúc nào đã mở mắt. Tôn Dao nằm cái góc độ này,
nên đã đem từng cử động của Nhậm Tư Đồ cùng Thời Chung thấy rõ ràng.
Mặc dù vẻ mặt Thời Chung không hề biến hóa, nhưng lặng yên không một
tiếng động buông cái tay đang ôm Nhậm Tư Đồ ra.
Lúc này Tôn Dao mới thong thả ung dung ngồi dậy, nói: “Chú rể mới, mau
về nhà thôi. Bà xã của anh đã chuẩn bị xong mười cái phản giặt rồi đấy.”
Lúc này Tôn Dao mới thong thả ung dung ngồi dậy, nói: “Tân lang quan,
mau về nhà thôi. Bà xã của anh đã chuẩn bị xong mười cái phản giặt rồi đấy.”
Ôn tồn trong nháy mắt bị cắt đứt, Thời Chung lại cười, hình như cảm giác
hết sức căng thẳng cả đêm của mình đã được cô giải tỏa: “Hôn lễ làm hỏng,
thật sự anh phải quỳ.”
Nói xong kéo Nhậm Tư Đồ đi.
Cũng đang lúc này, điện thoại di động tiểu Từ trong túi vang lên.
Mọi người lại phải dừng bước. Bởi vì này tiếng chuông, Nhậm Tư Đồ cùng
Thời Chung đều rất quen thuộc.
Là tiếng chuông công việc của Thời Chung, điện thoại của Thời Chung cũng
do tiểu Từ giữ.
Tiểu Từ lập tức nghe, nhưng nghe không tới một câu, liền có chút lúng túng
ngẩng đầu nhìn về Thời Chung. Gương mặt muốn nói mà thôi.
Thời Chung: “Nói.”
Lúc nảy Tiểu Từ mới lên tiếng: “Là....điện thoại của Tưởng Minh Đức.”
Thời Chung suy nghĩ một chút, ý bảo tiểu Từ đưa di động đưa tới. Tiểu Từ
chỉ có thể làm theo.
Điện thoại di động cứ như vậy đến Thời Chung trong tay.
Thời Chung cũng không mở miệng, Tưởng Minh Đức cảm thấy Thời Chung
đang nghe điện thoại, giọng nói càn rỡ mà đắc chí: 'A Chung, cậu còn nhớ tôi đã
từng nói với cậu câu gì hay không? 'Cậu hôm nay sử dụng những thủ đoạn này,
đều do nhóm người chúng tôi năm đó chơi còn dư lại, dùng phương pháp của tôi
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đối phó tôi? Thật thiếu suy nghĩ! Bây giờ cậu nên nếm chút đau khổ. Hôn lễ của
cậu tôi không tham dự rồi, dù sao thời gian tân hôn cũng rất tốt, cũng không
hưởng thụ được mấy ngày....nên quý trọng thôi.”
Thời Chung không đợi hắn nói xong, đã “Pằng” cúp điện thoại.

Chương 71

G

iữa trưa, Thẩm Thấm say rượu tỉnh lại trong phòng xa lạ.

Ngôi nhà mang phong cách cổ xưa, dưới giường có tấm thảm thật dầy, trên
tủ đầu giường để bút máy, vẫn sáng thủy tinh Địa Đăng, trong không khí tràn
ngập hương thơm...đầy cảm giác xa lạ.
Thẩm Thấm sưng sờ ngồi ở đầu giường một hồi lâu, đột nhiên cảnh tỉnh, vén
chăn mền tra xét. Thấy quần áo mình vân còn nguyên như cũ, cô mới thở phào
nhẹ nhõm.
Cô thả nhẹ bước chân xuống giường, trong phòng ngủ có hai cửa phòng, vả
lại cánh cửa khép chặt. Thẩm Thấm hoàn toàn không biết kia là gì, chỉ có thể
tùy ý mở ra một cái, không ngờ phía sau cửa là thư phòng.
Trong thư phòng không có một bóng người, Thẩm Thấm lui khỏi thư phòng,
đang định đóng cửa, lại nghe sau động tĩnh một tiếng truyền tới từ một cánh cửa
khác, Thẩm Thấm phản xạ có điều kiện chợt lách người trốn vào thư phòng,
đóng cửa lại.
Trong khoảng thời gian ngắn, nhịp tim Thẩm Thấm như sấm, núp ở trong
thư phòng lại không thể đi ra ngoài, chỉ có thể nhắm mắt nhìn vào thư phòng,
bàn làm việc đặt ở chính giữa thư phòng, phía trên trừ máy vi tính còn để một
khung hình.
Là hình của một thiếu niên, nhiều lắm là 14, 15 tuổi, nhưng mặt mày thiếu
niên nhìn có chút quen mắt, Thẩm Thấm đang muốn cầm lên khung hình nhìn
kỹ một chút, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một giọng nữ trung niên: “Thẩm
tiểu thư?”
Thẩm Thấm bị sợ đến tay run một cái, vội vàng đem khung hình trả về chỗ
cũ, nhưng đụng phải trên bàn con chuột, Mà cô vừa đụng, màn ảnh máy vi tính
hiện lên.
Trên màn ảnh hiện ra tin tức vừa ra lò: “Video bất nha lại vén sóng gió, công
ty S bị tình nghi hối lộ.”
Mặc dù đã làm mờ hình ảnh nhưng Thẩm Thấm vừa nhìn là đã nhận ra
người đó là ai.
Thẩm Thấm đứng tại chỗ, không di động được chút nào, mắt nhìn thẳng vào
tin tức, trong đầu một mảnh ảo não.
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Cũng không biết qua bao lâu, cửa thư phòng bị người khác mở ra.
“Thẩm tiểu thư, sao cô lại chạy tới nơi này?”
Bên tai truyền tới giọng nói của phụ nữ trung niên, lúc này Thẩm Thấm mới
phục hồi lại tinh thần, chỉ thấy một nữ giúp việc đứng ở cửa bên.
Bà đi về phía Thẩm Thấm: “Trước khi đi Tưởng tiên sinh phân phó tôi, đến
giờ liền kêu cô rời giường ăn điểm tâm, không ngờ cô đã tỉnh rồi.”
Tưởng tiên sinh? “Dì nói là...” Thẩm Thấm khẩn trương cũng có chút cứng
họng: “Tưởng Lệnh Thần?”




T



hẩm Thấm tựa như đi ra khỏi khách sạn cấp năm sao.

Chỉ là từ cửa tiệm rượu đi tới trước bồn hoa khách sạn, cô đã sức cùng lực
kiệt, liền ngồi liệt bên bồn hoa trên thềm đá.
Sau lưng suối phun làm ướt quần của cô, cô cũng không để ý chút nào.
Điện thoại trong tay cũng bị cô cầm đến nóng lên rồi, cô chỉnh sửa ý nghĩ
một chút, vội vàng tra số điện thoại của Thời Chung, nhưng đang muốn gọi,
ngón tay lại chợt dừng lại. Suy nghĩ một chút, chỉ có thể đổi lại gọi cho tiểu Từ.
Chỉ có tiểu Từ sẽ nói thật tình cho cô biết...
Đối với việc hôn lễ bị ngưng ngày hôm qua, tiểu Từ chỉ nói ngắn gọn một
chút tình hình, Thẩm Thấm cũng đã không nhịn được cắt đứt lời Tiểu Từ: “Anh
ấy... sẽ ngồi tù sao?”
“A Chung căn bản không có hối lộ, rất rõ ràng là bị Tưởng gia cùng Phương
Vi Vi liên thủ lừa gạt. Nhưng bây giờ vấn đề là, coi như đến lúc đó cảnh sát tra
rõ A Chung trong sạch, nhưng truyền thông lại nói như vậy, khoảng thời gian
ngắn bồn nước dơ cũng khó mà rửa sạch, đến lúc đó các cổ đông rối rít rút tiền,
ngân hàng lại không chịu cho vay, Trung Hâm nhất định sẽ phá sản. Chiêu này
của Tưởng gia quá độc ác.”
Lúc Thẩm Thấm về đến nhà đã là giữa trưa.
Đầu cô ta đau muốn nứt, đặt mông ngồi xuống dưới đất, trong tay vẫn còn
cầm điện thoại di động.
Vốn chiếc điện thoại bị cô ta cầm đến nóng hổi, nhưng lại giống như trong
lòng của cô ta bây giờ, từng chút từng chút ngội lạnh.
Đến khi cầm điện thoại lên lần nữa thì trong lòng cô ta cũng thầm ra quyết
định.
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Cô ta lật toàn bộ cuốn danh bạ, lúc này mới nhớ rằng mình chưa từng lưu số
của Tưởng Lệnh Thần cô ta và Tưởng Lệnh Thần gần đây thường xuyên qua lại,
tất cả đều là Tưởng Lệnh Thần chủ động tìm cô ta, cô ta lại chưa bao giờ liên
lạc với anh ta. Tưởng Lệnh Thần từng đọc số điện thoại cho cô ta, nhưng cô ta
khinh thường không thèm nhớ.
Hôm nay khi lật tung cuốn sổ danh bạ không tìm được ba chữ “Tưởng Lệnh
Thần”, Thẩm Thấm dường như muốn khóc, đang lúc dầu sôi lửa bỏng thì chợt
nhớ ra hình như Tưởng Lệnh Thần có từng cho cô danh thiếp, cô ta liền lục tung
phòng tìm danh thiếp.
Cuối cùng cũng tìm được trong giỏ rác. Vội vàng bấm số điện thoại.
Đối phương rất nhanh đã nhận điện thoại, vừa nghe thấy giọng nói cáu kỉnh
này, Thẩm Thấm có thể xác định mình không gọi nhầm số-“Alo?”
“...” Thẩm Thấm không nhịn được nuốt nước miếng, miễn cưỡng lên tiếng:
“Là tôi, Thẩm Thấm.”




Đ



oán chừng Tưởng Lệnh Thần vẫn còn ghi hận chuyện tối hôm qua của

cô ta nên cố ý làm khó, nói hiện tại anh ta không muốn thấy cô.
Thẩm Thấm nhún nhường: “Vậy... hiện tại không muốn gặp, buổi tối chắc có
thể.”
Dù sao hiện tại cũng là gần tối, cách buổi tối cũng không còn mấy giờ. Thẩm
Thấm tự an ủi mình.
Tưởng Lệnh Thần lại
nói, buổi tối anh ta bận có hẹn với bạn bè, không có thời gian gặp cô. Nói
xong cũng cúp điện thoại, Thẩm Thấm gọi tới cũng chỉ nghe được giọng nói
được mã hóa “Người dùng hiện đang bận.”
Không liên lạc được với Tưởng Lệnh Thần, Thẩm Thấm mất cả đêm để tìm
anh ta, cũng may nhờ vào chút ít kinh nghiệm khi còn làm tiếp thị bia mà đã tim
được Tưởng Lệnh Thần.
Đêm hôm đó Tưởng Lệnh Thần đã chạy ra trường đua.
Trường đua Cao Lượng có đèn chiếu sáng ở khắp nơi, lúc Thẩm Thấm đến
thì đã nghe tiếng động cơ ở bên ngoài gầm nhẹ, phóng tầm mắt ra xa thì nhìn
thấy có hai chiếc xe trên đường đua, một chiếc xác định là của Tưởng Lệnh
Thần.
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Lúc này hai chiếc xe đua đang chạy qua mặt cô, bụi đất bốc mù mịt, người
phục vụ chạy tới đưa đồ uống cho cô, Thẩm Thấm liền kéo người phục vụ lại
hỏi: “Bọn họ đua với nhau bao nhiêu vòng?”
Người phụ vụ trực tiếp cho Thẩm Thấm một nét mặt “xin chớ nóng vội”:
“Theo như cách họ nói, nếu như động cơ chưa nóng thì chưa thể kết thúc nhanh
như vậy được.”
Thẩm Thấm liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, thật muốn liều mạng mà xông
vào đường đua, trực tiếp dùng thân thể ngăn cản xe của Tưởng Lệnh Thần lại.
Bất ngờ một chiếc xe chạy vụt qua cô, làm cho cô ảo não mà bỏ ý định trong
lòng đi.
Chờ cho đến khi cô muốn xù lông lên thì hai chiếc xe kia mới ngừng lại.
Tưởng Lệnh Thần bước xuống từ chiếc xe đỏ, lấy mũ bảo hiểm xuống, tùy ý
vén tóc, so với Thẩm Thấm đang nóng nảy thì anh ta đang vô cùng thoải mái:
“A. Em gái tiếp thị bia đến rồi.”
Thẩm Thấm đi nhanh về phía anh ta: “Tôi...”
Vừa mới nói một chữ liền bị Tưởng Lệnh Thần cắt ngang: “Tôi đi xem số
liệu đã, có chuyện gì lát nữa hãy nói.”
Đã có việc cần nhờ vả người ta, Thẩm Thấm chỉ còn biết đè nén lửa nóng
trong lòng xuống, tiếp tục chờ đợi.
Rốt cuộc sau khi xem xong số liệu, Tưởng Lệnh Thần cũng đi tới trước mặt
Thẩm Thấm.
“Tôi tới...”
Lúc này, Thẩm Thấm chỉ mới nói hai chữ liền bị Tưởng Lệnh Thần cắt
ngang-nói đúng hơn là Tưởng Lệnh Thần không thèm nhìn cô, chỉ đi lướt qua,
thẳng tới bên cạnh xe đua, đội mũ bảo hiểm lên, chui vào trong xe, tiếp tục đua
vòng hai cùng bạn.
Thẩm Thấm cắn răng nghiến lợi nhìn bọn họ, lại nghĩ tới mục đích của mình
ngày hôm nay, thật sự là không chờ được nữa. Nhìn thấy Tưởng Lệnh Thần còn
nửa vòng nữa sẽ đi tới trước mặt mình, Thẩm Thấm không khỏi nắm chặt quả
đấm, căn chặt khớp răng, hít sâu một hơi, nhắm mắt trực tiếp chạy vào đường
đua.
Bởi vì quá kinh sợ, cô không thể không nhắm nghiền hai mắt. Sau đó thì một
tiếng thắng xe cực kỳ chói tai vang lên. Trái tim Thẩm Thấm cũng vì vậy mà
thót lên tới cổ họng.
Không bao lâu, bên tai Thẩm Thấm vang lên giọng nói giận dữ của Tưởng
Lệnh Thần: “Cô muốn đâm đầu vào chỗ chết à.”
Thẩm Thấm cũng sợ quá mức, giọng nói giận dữ của Tưởng Lệnh Thần
truyền vào bên tai làm cho hai chân cô mềm nhũn, ngồi phịch xuống mặt đất.
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Tưởng Lệnh Thần nhanh chóng xuống xe, kéo Thẩm Thấm ra khỏi đường
đua.
Người phụ nữ này khẳng định là không biết anh ta đang tức giận cái gì, thật
ra thì Tưởng Lệnh Thần cũng không rõ tại sao bản thân mình lại tức giận như
vậy, anh ta chỉ biết trong khoảnh khắc cô đột nhiên chạy tới trước đầu xe anh ta,
trái tim anh ta sẽ hung hăng thắt chặt, liên tiếp kích thích thần kinh của anh ta:
ngộ nhỡ anh đả thương cô, ngộ nhỡ...
Đối với người phụ nữ này anh ta có nhiều lo lắng không thể giải thích được,
lúc này Tưởng Lệnh Thần có biết bao nhiêu là giận dữ, đợi đến khi anh ta kéo
cô một đường vào trong phòng nghỉ rồi chợt bỏ tay ra thì tay Thẩm Thấm cũng
tê rần, trên cổ tay cũng xuất hiện một vết bầm tím.
Đối với người phụ nữ này anh ta có nhiều lo lắng không thể giải thích được,
lúc này Tưởng Lệnh Thần có biết bao nhiêu là giận dữ, đợi đến khi anh ta kéo
cô một đường vào trong phòng nghỉ rồi chợt bỏ tay ra thì tay Thẩm Thấm cũng
tê rần, trên cổ tay cũng xuất hiện một vết bầm tím.
“Cô có bệnh à? Đột nhiên lao ra làm gì?”
Thẩm Thấm không có lên tiếng, trong lòng cô cực kỳ ghét người đàn ông
trước mặt này, nhưng nghĩ tới lúc này anh ta là người duy nhất có thể giúp được
Thời Chung thì chỉ có thể khúm núm cầu xin anh ta.
“Thời Chung anh ấy... Bị người ta vu cáo là hối lộ.”
Chỉ một câu nói ngắn ngủi mà cô dường như đã cắn nát hàm răng.
Tưởng Lệnh Thần sửng sốt một chút, ngay sau đó chợt cười lạnh lùng khinh
bỉ:”Này. Còn tưởng cô cả ngày uống rượu không quan tâm chuyện bên ngoài,
thế nào hôm qua anh ta mới bị bắt, hôm nay cô đã biết?”
Người phụ nữ đáng chết này lại không lên tiếng, chỉ nhìn anh ta với ánh mắt
đầy địch ý. Tưởng Lệnh Thần tức giận cào tóc, nhưng lại nhất nhanh cười khinh
thường: “Tôi cũng mới biết được tin này qua truyền thông, thứ nhất tôi không
giúp được cô, thứ hai cũng không thể dỗ cô vui vẻ, cô tìm đến tôi làm gì?”
Tưởng Lệnh Thần nói xong còn bước đến gần nâng cằm cô lên, cười hết sức
cợt nhả.
Thẩm Thấm theo bản năng mà tránh né. Tưởng Lệnh Thân lại càng bại hoại
hơn, từng bước từng bước dồn cô đến góc tường.
Không biết người phụ nữ này đang suy nghĩ gì mà đột nhiên ngẩng đầu lên,
nhìn thẳng về phía anh ta.
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ốn mắt nhìn nhau, gương mặt anh ta vẫn là vẻ không vui, Thẩm Thấm

không nhịn được nuốt nước miếng.
Coi như một hi vọng mong manh nữa, cô cũng phải thử một chút: “Tôi biết
các người chơi xấu anh ấy, bỏ qua cho anh ấy không được sao?”
Tưởng Lệnh Thàn chau mày.
Thật ra thì anh ta cũng ngoài ý muốn mà biết được chuyện tình của cô,
anh ta cũng cưc kỳ thích bộ dạng chịu thua này của cô, làm cho anh ta cảm
nhận được cảm giác chiến thắng, thoải mái đến mức anh ta không nhịn được mà
cười một tiếng, nhàn nhã trả lời: “Không được.”
Thẩm Thấm đang muốn mở miệng nữa, Tưởng Lệnh Thần đã đưa tay chặn
môi cô lại: “Hai chúng ta cùng chờ đợi hắn ta thân bại danh liệt không được
sao? hắn cũng đã cưới người phụ nữ khác, cô không cảm thấy ghen tức sao?
Người phụ nữ kia yêu hắn, hắn cũng sẽ khinh thường không thèm nhìn cô một
cái, cô không hận hắn sao?”
“Tôi...”
Tưởng Lệnh Thần nói những lời làm cho Thẩm Thấm đau lòng, làm cho cô
trong thời gian ngắn á khẩu không trả lời được. Tưởng Lệnh Thần nhìn thấy thế
giễu cợt liếc cô một cái, mạnh mẽ buông tay cô ra, không nói gì nữa, chỉ chừa
lại cho cô một cái bóng lưng im lặng.




T



ưởng Lệnh Thần trở lại phòng khách sạn, cũng không biết bản thân mình

rốt cuộc là vui vẻ hay là buồn bực, nhất thời liền uống quá nhiều, say đến mơ
màng, chợt có tiếng chuông cửa, thật lâu sau, anh ta mới lảo đảo bước ra mở
cửa.
Đứng bên ngoài cửa không phải ai khác chính là Thẩm Thấm.
Tưởng Lệnh Thần qua lại với không ít phụ nữ, những người phụ nữ kia quấn
lấy anh ta không có gì ngoài chữ “Tiền”, nhưng hôm nay người phụ nữ này
đứng trước mặt anh ta lại vì một người đàn ông khác, Tưởng Lệnh Thần trước
nay chưa từng cảm thấy thất bại như lúc này.
Lúc này, Tưởng Lệnh Thần không có để mặc cô ở ngoài cửa.
Anh ta lặng lẽ ôm chai rượu trở về quầy rượu, cắm đầu cắm cổ tự rót rượu
cho mình một ly. Thẩm Thấm lặng lẽ đi vào theo, giống như một con nai lạc
mất phương hướng, đáng thương đứng nhìn anh ta, không nói được cái gì cả.
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Tưởng Lệnh Thần nhìn thấy bộ dạng dở sống dở chết của cô liền cảm thấy
phiền: “Cô không cần phải bám lấy tôi...tôi sẽ không giúp cô đâu. Trừ việc đó
ra, cô cứ nói các yêu cầu khác-ví dụ như, tiện tay giúp cô chỉnh Nhậm Tư Đồ
một trận, giúp cô báo thù.”
Thẩm Thấm khó khăn điều chỉnh lại hô hấp, nghĩ ngợi một hồi, rồi lại im
lặng. Đợi đến khi cô cất tiếng lần nữa thì giọng nói đã trở nên bình thản: “Tôi
không cần anh giúp nữa, chỉ cần anh nói cho tôi biết sự thật, có phải anh cùng
với Phương Vi Vi dàn cảnh hãm hại Thời Chung?”
Thái độ của Tưởng Lệnh Thần hết sức lập lờ: “Phải thì sao? Không phải thì
sao?”
Đôi tay Thẩm Thấm lặng lẽ bỏ vào túi, cầm chặt lấy điện thoại di động, cổ
tay khẩn trương mà run lên.
Cô đang lén ghi âm lại, mỗi một tế bào thần kinh của cô lúc này đều kêu gào,
đang mong đợi anh ta nói ra sự thật.
Nhưng vào lúc này, đôi mắt Tưởng Lệnh Thần đột nhiên trở nên dữ tợn dùng
sức nắm lấy cổ tay cô trong nháy mắt đã đem điện thoại trong túi cô lấy ra.
Trên màn hình điện thoại đang mở chế độ ghi âm.
Trong nháy mắt Thẩm Thấm sợ đến nín thở.
Tưởng Lệnh Thần cứ như vậy mà nhìn cô một hồi lâu, dường như nhìn thấu
cả linh hồn cô, sau đó liền hất tay cô ra.
Sức anh ta vô cùng lớn, điện thoại Thẩm Thấm trực tiếp rơi trên sàn nhà. Cổ
tay đau, Tưởng Lệnh Thần cũng nhàn nhạt cười một tiếng: “Cô không có kiến
thức về pháp luật sao? Ghi âm bây giờ đâu thể dùng làm chứng cứ.”
Tưởng Lệnh Thần muốn đóng cửa lại.
Thẩm Thấm liều chết chống đỡ cửa. Nước mắt lưng tròng.
Nếu như cô làm vậy vì muốn lấy lòng trắc ẩn của Tưởng Lệnh Thần thì cô
đã làm được. Bàn tay Tưởng Lệnh Thần nắm lấy ly rượu không tự chủ mà cứng
lại, nhưng trong nháy mắt, lông mày Tưởng Lệnh Thần nhíu lại, giơ tay lên
quăng ly rượu xuống đất..
Ly rượu vỡ tan tành, trên mặt đất tràn đầy rượu cùng mảnh vụn thủy tinh.
“Nếu muốn cầu xin tôi...chỉ dùng miệng thì không đủ thành ý.Qùy xuống
cầu xin tôi đi, cho tôi xem cô có bao nhiêu thành ý không muốn hắn ta thân bại
danh liệt.”
Thẩm Thấm nhìn anh ta rồi lại nhìn những mảnh vụn của ly rượu dưới đất,
không do dự, thậm chí cũng không có tức giận mà thật sự quỳ xuống.
Tưởng Lệnh Thần đang nóng giận, mắt nhìn thấy cô quỳ xuống, nhất thời
liền tỉnh rượu, không đợi đầu gối của cô chạm vào mảnh thủy tinh đã vội vàng
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đưa tay ra, đỡ lấy cô. Tưởng Lệnh Thần có thói quen đi chân không trong nhà,
khi vội vàng đỡ cô dậy cũng không cảm giác được chân mình đang dẫm lên
mảnh vỡ thủy tinh, lòng bàn chân đau nhưng anh ta cũng không có để ý tới, chỉ
không ngừng trừng mắt nhìn cô: “Con mẹ nó, cô có đầu óc hay không? Họ
Chung đó đối với cô quan trọng như vậy sao? Vì hắn, tôi bảo cô nhảy lầu cô
cũng sẽ nhảy?”
Cô gật đầu, lực đầu rất nhẹ nhưng lại vô cùng trịnh trọng.
“Cái gì tôi cũng đồng ý, chỉ cần là vì anh ấy.”
Tưởng Lệnh Thần trừng mắt nhìn cô, dường như không có cách nào nhìn
thấy bóng mình trong mắt cô.
Tưởng Lệnh Thần không nhịn được mà nguyền rủa một câu: “Con mẹ nó.”
Tiếng nói của anh ta vừa dứt, Thẩm Thấm đã hoàn toàn sững sờ, bởi vì anh
ta lập tức nâng mặt cô lên, hôn xuống giống như dã thú.




K



hi nào mới kết thúc, Thẩm Thấm không rõ ràng lắm.

Vì sao Tưởng Lệnh Thần hôn cô, cô không biết, cũng không muốn biết,
nhưng cô biết tại sao mình lại không phản kháng không những không phản
kháng mà còn cực kỳ phối hợp.
Cô cứ như vậy ngủ thiếp đi trên chiếc giường xa lạ, sau đó tỉnh lại, nhưng
đúng ra là bị anh ta hành hạ đến ngất đi, không biết bao lâu sau lại bị anh ta vỗ
vai đánh thức.
Vào giờ phút này, trong phòng ngủ hết
sức mờ ảo, nhưng Thẩm Thấm nhớ, khi anh ta làm được một nửa đã ôm cô
đi tới cửa mở tất cả đèn trong phòng ngủ lên, cố ý để cô thấy rõ người đang ở
trên thân thể cô là ai.
Nhưng khi tất cả đèn trong phòng đã tắt, Thẩm Thấm vẫn có thể nhận ra đối
phương người đang ngồi bên giường vỗ vai cô là Tưởng Lệnh Thần.
Chắc hẳn khi cô đang ngủ, Tưởng Lệnh Thần đã rời khỏi nhà, bởi vì trên
người anh ta là quần áo chỉnh tề chứ không còn là áo choàng tắm nữa.
Trong phòng chỉ có duy nhất một tia sáng chiếu xuyên vào từ rèm cửa, Thẩm
Thấm không thấy rõ nét mặt của Tưởng Lệnh Thần, chỉ thấy anh ta nhét một
cốc nước ào tay cô.
Ánh sáng trong mắt Tưởng Lệnh Thần lóe lên, nhưng không thể phân biệt
được bất kỳ cảm xúc gì, ánh mắt này còn khiến cô mê man hơn cả ánh mắt yêu
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thương anh ta dành cho cô. Cho đến khi Tưởng Lệnh Thần nói: “Uống thuốc
đi.”
Nói xong liền đưa hai viên thuốc đến bên miệng cô.
Có lẽ là thuốc tránh thai, Thẩm Thấm uống thuốc, sau đó nằm xuống giường
tiếp tục ngủ.
Tưởng Lệnh Thần nhìn cô một lát, đột nhiên cảm thấy phiền não, liền đứng
dậy đi thẳng ra cửa.
Anh ta ra khỏi phòng ngủ, phòng khách, hành lang, thang máy, cuối cùng,
khi đến chỗ cửa xoay của khách sạn thì dừng lại.
Tất cả dáng vẻ hào nhoáng mà anh ta cố ý giả bộ phút chốc chẳng còn gì
nữa, anh ta khập khiễng đi đến bậc tam cấp bên cạnh, cởi giày, cực kỳ nhếch
nhác ngồi một chỗ.
Lúc đó anh ta làm quá kịch liệt, làm cô bị thương, thật ra anh ta có thể nhờ
nhân viên khách sạn đi mua thuốc, nhưng Tưởng Lệnh Thần không hiểu sao đầu
óc mình lúc đó lại loạn lên, không chút suy nghĩ thay quần áo, chạy ra ngoài
mua thuốc tiêu viêm và thuốc cầm máu cho cô gái này.
Chỉ vậy mà thôi, Tưởng Lệnh Thần vẫn chưa đến mức quen hết tất cả - nhất là việc cô vẫn chưa phân rõ quan hệ với Thời Chung.
Lại nghĩ đến chuyện Thẩm Thấm tới tìm anh ta chỉ vì muốn anh ta để cho
Thời Chung một con đường sống, Tưởng Lệnh Thần liền buồn bực đến mức
muốn đấm một phát vào mồm mình phát triển thế nào mà cuối cùng lại phát
triển thành lên giường?
Thật ra anh ta đã tưởng rằng cô gái này sẽ đẩy mình ra, cho mình một cái tát
nhưng cô...cô không làm vậy...Tưởng Lệnh Thần nghĩ thế nào cũng không rõ.
Đang tranh chấp cùng cô thì lòng bàn chân của anh ta bị chính những mảnh
vỡ ly rượu anh ta vừa làm vỡ đâm trúng, tựa như tự mình làm ác thì không được
sống tốt vậy, vì nhẫn nại sẽ khiến người ta khó thể chống lại sự đau khổ, càng
khiến người ta khó có thể chống lại sự phiền muộn, Tưởng Lệnh Thần chống
đầu, nhắm mắt lại, cố gắng để đâu óc mình được tỉnh táo, nhưng ngay lúc này,
trong đầu anh ta lại dần hiện ra bộ dáng của một người.
Một cô gái tên là Thẩm Thấm...
Tưởng Lệnh Thần cuống quít mở mắt ra. Chẳng lẽ tiềm thức đang muốn
nhắc nhở anh rằng, anh ta sẽ thua trong tay cô gái này? Tưởng đại thiếu gia có
thể không khủng hoảng không?

Chương 72

G

ần đây, cuộc sống của Thời Chung chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung

sứt đầu mẻ trán.
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Bị kiện tụng đè đầu không nói, vừa gây dựng sự nghiệp nên những ngày đi
cầu xin người khác cũng lại bắt đầu. Mỗi ngày vừa mở mắt ra, thứ đầu tiên nghĩ
tới chính là tiền...Tiền...Tiền.
Nếu trong vòng một tháng không tìm được một nguồn vốn lớn, hạng mục sẽ
gặp phải khó khăn, tất cả những thứ trong đó sẽ mất trắng.
Nhậm Tư Đồ cũng không tốt hơn bao nhiêu.
Bởi vì bị say tàu, Mạc Nhất minh không dám bước lên thuyền cưới của hai
người, sau khi Nhậm Tư Đồ đi làm mấy ngày, không biết Mạc Nhất Minh nghe
được tin đồn ở đâu, lúc nghỉ trưa liền thần thần bí bí chặn Nhậm Tư Đồ lại:
“Nghe nói em định ly hôn?”
Cô nhíu mày, rất không vui nói: “Ai nói với anh thế?”
“Không phải buổi trưa em mới ăn hai đũa đã thôi rồi à? Chị Tôn nói là Tiểu
Tiền nói rằng, em không chịu nổi, muốn ly hôn. Thật ra thì bọn anh cũng có thể
hiểu, ngay hôm kết hôn Thời Chung đã bị bắt, bây giờ có rất nhiều tin tức về
cậu ta, nếu người khác làm vợ cậu ta thì áp lực cũng sẽ rất lớn.”
Nhậm Tư Đồ im lặng, Mạc Nhất Minh lại khuyên: “Anh cũng có thể coi như
mà người chứng kiến em và Thời Chung đi từng bước một đến bây giờ, nêu hai
người cứ tách ra như vậy thì rất đáng tiếc. Thật ra thì dựng nghiệp từ hai bàn tay
trắng như Thời Chung, chẳng mấy ai trong sạch cả, có lúc mắt nhắm mắt mở sẽ
tốt hơn, huống chi em và cậu ta cung đăng ký rồi. Ly hôn cũng không phải dễ
dàng...”
Nhậm Tư Đồ cắt ngang anh ta: “Mấy tin đồn bậy bạ này anh cũng tin? Em
không muốn ly hôn.”
Mạc Nhất Minh im lặng ba giây, thấy đáy mắt cô chân thành tha thiết mới
thở phào nhẹ nhõm, nhưng này giọng điệu mới vừa thả lỏng xong lại căng
thẳng: “Vậy ngộ nhỡ cậu ta ngồi tù thật, em sẽ làm như thế nào?”
“Anh ấy sẽ không ngồi tù.” Nhậm Tư Đồ chắc chắn, “Dù có ngồi tù, em
cũng sẽ chờ anh ấy.” Anh ấy chờ em nhiều năm như thế, em chờ anh ấy mấy
năm thì có sao...
Mặc dù như vậy nhưng những chuyện phiền muộn vẫn cứ đến từng cái một,
tĩnh viễn không thôi.
Cô đã gọi điện thoại cho thư ký Tôn, biết được Thời Chung ở bên ngoài bận
bịu cả ngày chưa ăn cơm, lúc tan làm còn phải về công ty họp, cũng mất mười
mấy phút, Nhậm Tư Đồ định mua đồ ăn đến Trung Hâm, nhưng không ngờ
dưới lầu công ty lại chật kín phóng viên.
Bởi vì quan chức thân phận đặc biệt, chỉ cần đưa tin một chút là dễ dàng
chạm đến điểm mẫn cảm, nữ minh tinh và thương nhân thì càng dễ xuống tay,
tin tình cảm dù sao cũng không ngại bịa thêm một số chuyện, cũng chính vì
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điểm này, các ký giả tận dụng mọi lúc bám lấy Thời Chung, đây đã là lần thứ tư
Nhậm Tư Đồ thấy phóng viên đầy dưới sảnh công ty rồi.
Cũng may mắn là hôm nay không có kí giả thần thông quảng đại nào biết cô
chính là “cô dâu xui xẻo” dưới ngòi bút của bọn họ, nhưng Nhậm Tư Đồ vẫn
theo bản năng tránh ánh mắt của phóng viên đi vào toà nhà đồ sộ.
Nhưng vào lúc này, không biết một kí giả nào lớn giọng hét: “Anh ta đến
rồi!” Vừa đi vào cửa chính Trung Hâm, cả đám kí giả đã chen qua người Nhậm
Tư Đồ khiến cô sợ đến run lên, ngẩn người tại chỗ.
Sau đó, chỉ thấy mấy kí giả như điên lướt qua cô, chen chúc chạy đi. Lúc này
Nhậm Tư Đồ mới nhìn theo hướng kí giả chạy qua, chỉ thấy Thời Chung cùng
một nhóm người vội vã đi tới cổng.
Bỗng chốc cả đại sảnh trở nên hỗn loạn không chịu nổi Trường hợp trong
khoảng thời gian ngắn trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Trong khoảng thời gian
này, vì bị phóng viên chặn cửa, Thời Chung đã mời rất nhiều bảo vệ, cả bảo vệ
công ty cũng ra tay nhưng vẫn không ngăn cản được bọn kí giả đang phát rồ vì
trang đầu.
“Thời tiên sinh, ngài tiết lộ một chút về tiến triển của vụ kiện đi?”
“Hôm qua chúng tôi đã đến quảng trường Trung Hâm, phát hiện chỗ đó đã
đình công, có phải bởi vì dính líu tới vụ án không?”
Mấy kí giả hỏi tới không ngừng nhưng
Nhậm Tư Đồ vẫn không nghe thấy Thời Chung nói chuyện, toàn bộ hành
trình chỉ có thư kí Tôn nói một câu: “Xin lỗi, không thể trả lời.”
Nhưng các ký giả vẫn chưa từ bỏ ý định, vây cả cửa chính đến nước chảy
không lọt. Nhậm Tư Đồ nhìn thế thì cực kỳ sốt ruột, lại biết nếu mình xông lên
giúp sẽ chỉ càng rối, chỉ có thể trơ mắt đứng im một chỗ, nhưng cuối cùng vẫn
bị quấn vào trong đó.
Thời Chung và nhóm người muốn mạnh mẽ tiến vào tòa nhà, các kí giả liên
tục về phía sau chỉ vì muốn chụp được một tấm ảnh về anh thật đẹp, Nhậm Tư
Đồ tránh không được, cứ như vậy bị đẩy lùi về phía sau, thân thể nghiêng một
cái, liền bị máy ảnh phía trước đậy trúng trán. Cô bị đau kêu lên một tiếng, bỗng
dưng ngã ngồi trên mặt đất, thức ăn trong hộp đựng cũng theo đó rơi xuống.
Nhưng các ký giả sao có thể để ý đến cô? Tiêu điểm tất cả đều đặt trên người
Thời Chung rồi.
Đúng lúc này, Thời Chung vẫn im lặng không nói đột nhiên mở miệng:
“Tránh ra!”
Nhậm Tư Đồ cách mấy bức tường người nghe thấy giọng nói của Thời
Chung không khỏi khẩn trương, các ký giả như mấy con chó đánh hơi được mùi
tanh, tấn công càng mãnh liệt.
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“Quan hệ giữa anh và Phương Vi Vi rất tốt phải không? Năm ngoái khi anh
đến hội diễn xướng cùng Phương Vi Vi, cô ta còn nói hai người chỉ là bạn bè
mà thôi, chẳng lẽ bạn bè thì có thể hầu hạ anh ngủ sao?”
Trả lời người phóng viên này là “Phanh” một tiếng, âm thanh của quả đấm.
Người bị đòn nhất thời phát ra một tiếng đau đớn.
Nhậm Tư Đồ hoàn toàn không thấy được là ai đánh ai, nhưng sau khi tiếng
kêu đau khiến da đầu người ta tê rần qua đi, tất cả mọi người đều yên tĩnh lại.
Thời Chung cứ như vậy xuyên qua mọi người, đi tới trước mặt cô.
Anh ngồi xổm xuống, lo âu nhìn cô nhất là cái trán, trong giọng nói có vài
phần trách cứ: “Em chạy tới đây làm gì?”
Nhậm Tư Đồ chỉ hộp đựng thức ăn đã rơi xuống đất.
Thời Chung không nói gì lắc đầu một cái, kéo tay cô, bước nhanh tới thang
máy.
Các kí giả bị một cú đấm hù dọa lúc này mới phản ứng được, muốn chen
đuổi lên đuổi theo nhưng đã trễ, bị vệ sĩ và bảo vệ hợp lực ngăn lại, chỉ có thể
trơ mắt nhìn Thời Chung rời đi.
Không tới mười phút, cảnh Thời Chung đánh người đã bị phát tán trên web,
Nhậm Tư Đồ mới biết vừa rồi ở dười lầu đã xảy ra những gì.
Trước ống kính, Thời Chung vốn không nói gì, trong mắt cũng rất bình tĩnh,
thỉnh thoảng còn nhìn về ống kính khác một cái, nhưng vẻ mặt lại đột trầm
xuống. Lúc này lại đang bị một phóng viên hỏi về xì căng đan với Phương Vi
Vi, ánh mắt của anh nhất thời độc ác, ký giả còn đang chuẩn bị hỏi tiếp thì đã bị
anh đấm một quyền.
Ký giả đương nhiên không ngại chuyện lớn, còn công bố muốn kiểm tra
thương tích, truy cứu trách nhiệm của Thời Chung trước pháp luật.
“Tại sao anh lại không kiên nhẫn thế?” Nhậm Tư Đồ rất bất đắc dĩ.
Thời Chung vừa dán băng lên miệng vết thương trên trán cô, vừa thuận
miệng đáp: “Anh nhìn thấy em bị đụng, còn bị té, nếu không chạy tới, anh sợ sẽ
gây ra sự cố giẫm đạp mất, anh làm sao mà bình tĩnh được?”
Nhậm Tư Đồ cười. Cuối cùng trong khổ cực cũng có thể nếm chút ngọt ngào
của cuộc sống tân hôn, cô không cười sao được?
Thời Chung bị ảnh hưởng bởi cô, cũng không nhịn được mà nhếch miệng,
nhưng vừa nghĩ tới đại sảnh hỗn loạn, cố ý sưng mặt lên: “Em còn có mặt mũi
mà cười à? Sau này đừng đến công ty anh nữa, biết chưa?”
Nhậm Tư Đồ đang muốn trả lời thì điện thoại vang lên. Là điện thoại của
Tôn Dao.
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Mấy ngày nay, Tầm Tầm được nghỉ hè nên được giao cho Tôn Dao chăm
sóc, Nhậm Tư Đồ vừa thấy điện thoại gọi tới liền vội vàng nghe, còn tưởng rằng
Tầm Tầm xảy ra chuyện gì.
Không ngờ điện thoại vừa thông, Tôn Dao lại hỏi: “Chuyện gì xảy ra thế?
Chồng cậu lại lên trang đầu rồi.”
Nhậm Tư Đồ đang cẩn thận nhìn Thời Chung Mặc xử lý vết thương trên đầu
gối cho cô, mặc dù ở góc độ này chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu của anh, nhưng
hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt của anh có nhiều thương yêu thế
nào cái này đã trở thành động lực để cô mỉm cười đối mặt mỗi ngày, “Cứ coi
như không thấy đi” giọng của cô coi như vui vẻ, “Tại sao cậu lại đặc biệt gọi
điện thoại tới hỏi chuyện này thế?”
“Danh tiếng của chồng cậu đã sớm thối rồi, mình gọi tới không phải là để an
ủi anh ta đâu. Mình muốn cậu mau xem tin giải trí đi. Tin của chồng cậu đang ở
trên đó đấy.”
“...”
“Có nhìn thấy cái chỗ 'minh tinh bị vứt bỏ, chàng công tử đổi khẩu vị nữ
sinh' không?”
Nhậm Tư Đồ tìm từ trên website hai lần cũng không thấy: “Không.”
Tôn Dao tính tình nóng nảy, không đợi được khẩn cấp tuyên bố: “Ai được
rồi đươc rồi, mình nói thẳng cho cậu biết thì hơn có chuyện mới rồi, không ngờ
Thẩm Thấm có thể kéo Tưởng Lệnh Thần ào chuyện này đấy!”
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