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C

ứ như vậy Từ Kính trở thành khách quen của Thời gia, anh lấy thân phận

là bạn của Tầm Tầm xuất hiện, Nhậm Tư Đồ, Tôn Dao cũng hết cách với anh.
Kỳ nghỉ hè của Tầm Tầm cứ như vậy rồi kết thúc, cậu chính thức trở thành
một học sinh tiểu học, ngày tựu trường đầu tiên, giáo viên cho mỗi bạn nhỏ một
nhiệm vụ - đem sách bao bìa thật đẹp.
Ngày tựu trường đầu tiên không cần lên lớp, nên Tầm Tầm tan học sớm, đeo
cặp sách nặng trĩu ra khỏi trường, Tầm Tầm đang nhìn khắp nơi tìm Thời
Chung, lại thấy cách đó không xa, có một chiếc xe hơi không tính là xa lạ hạ
cửa sổ xe, Từ Kính ngồi ở sau xe mỉm cười ngoắc ý bảo Tầm Tầm lại đấy.
Tầm Tầm rất vui vẻ chạy đến bên cạnh xe, lại chỉ nhìn quanh trong buồng
xe, không nhìn thấy bóng dáng Thời Chung, Tầm Tầm rất thất vọng: “Ba tôi
đâu?”
“Anh ấy đang họp.”
Tầm Tầm không vui, hô to: “Tên lường gạt, không phải chú đã nói sẽ không
để ba tôi làm nhiều việc sao!”
Từ Kính thật cũng không lo lắng, chỉ chỉ một cái hộp bằng giấy đặt bên
cạnh: “Kêu chú là tên lường gạt nữa, cái này chú sẽ giữ lại.”
Tầm Tầm dõi mắt nhìn lên, đựng trong hộp là mô hình Iron Man bản số
lượng có hạn, giống như đúc, Tầm Tầm chau mày đứng ở bên ngoài do dự ba
giây, sau đó ngoan ngoãn lên xe.
Từ lúc Tầm Tầm lên xe thì không ngừng miệng, một chút cũng không nhàm
chán, Tầm Tầm nói một chút tin đồn thú vị trong trường học, oán trách người
bạn nhỏ Hoa Hồ Điệp Lý Duệ lại không để ý cậu, chạy đi chơi với bạn học trai
mới quen, lại lãnh giáo Từ Kính cách bao bìa sách như thế nào cho đẹp, thời
gian trôi qua thật nhanh, tài xế đã đưa Từ Kính và Tầm Tầm đến dưới chân tòa
nhà tập đoàn Kính Nam, trong phòng làm việc của Từ Kính, cũng đã có nhiều
loại bìa sách ở trên bàn làm việc, đợi người bạn nhỏ Tầm Tầm.
Nhưng hiển nhiên Từ Kính đã đánh giá cao mình, vốn cho chuyện bao bìa
sách là chuyện cực kỳ đơn giản, nhưng anh còn chưa bao được bìa sách cho
Tầm Tầm, không phải gióng lên một góc, chính là áp tuyến không bằng, Tầm
Tầm ở bên cạnh nói chêm chọc cười: “Lúc chú còn trẻ không bao bìa sách sao?”
Từ Kính cúi đầu lấy bìa bao sách, cũng không ngẩng đầu nói: “Lúc chú còn
nhỏ? Đều do bảo mẫu bao giúp.”
“Khó trách chú lại bao bìa sách của cháu xấu như vậy.”
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Động tác trên tay Từ Kính dừng lại, lần đầu tiên trong đời bị người khác hơn nữa còn là một đứa bé tiểu học - ghét bỏ như thế, nét mặt Từ tiên sinh rất
tệ.
Một giây kế tiếp, trợ lý Tiêu từ đầu đến cuối nửa chữ cũng chưa nói liền bị
liên lụy.
“Trợ lý Tiêu, cậu mua mấy tờ giấy này ở đâu vậy? Quá cứng rồi, lập tức mua
giấy bao sách mới khác cho tôi.” Từ Kính quăng nhãn đao về phía trợ lý Tiêu.
Tầm Tầm cũng nhìn ra được là bởi vì tài nghệ Từ Kính có hạn mới bao sách
xấu xí như thế, cái này cùng giấy bao sách cứng mềm có quan hệ gì? Mà coi
như trong lòng trợ lý Tiêu không ngừng kêu khổ, cũng chỉ có thể cúi đầu thở dài
đáp: “Được, tôi sẽ đi mua cái khác.”
Trợ lý Tiêu đi tới cửa phòng làm việc, còn chưa kịp cầm tay cầm cửa, cửa
phòng làm việc liền bị người khác kéo ra.
Là Thời Chung.
Trợ lý Tiêu khách khí chào hỏi Thời Chung: “Thời tổng.”
Tầm Tầm và Từ Kính vốn đang ngồi bên cạnh nhìn Từ Kính hủy đi bìa sách,
nghe một tiếng chào hỏi như vậy, lập tức quay đầu lại, thấy đúng là Thời
Chung, lập tức chạy đến bên cạnh Thời Chung: “Ba!”
Bóng người Tầm Tầm nhỏ bé “Vèo” một cái như tiếng gió thổi qua, gương
mặt Từ Kính cứng ngắc lại trầm mặc, biểu đạt - anh bị thương rất nặng.
Mà Tầm Tầm chạy đến một nửa, đột nhiên lại trở về, trong mắt Từ Kính lại
toát ra một tia vui mừng, Tầm Tầm liền chộp bìa sách trên bàn, ôm sách chạy về
phía Thời Chung lần nữa, lại một lần nữa tàn nhẫn mà quả quyết từ bỏ anh.
“Ba xem! Bìa sách con bao có đẹp không!”
Thời Chung nhận lấy sách từ tay Tầm Tầm, sờ sờ đầu Tầm Tầm tựa như
khen ngợi: “Ừ, rất tốt.”
Tầm Tầm kéo tay Thời Chung: “Ba họp xong rồi hả? Vậy chúng ta về nhà
thôi.”
Thời Chung gật đầu một cái, dẫn Tầm Tầm đi tới bên cạnh bàn làm việc, nói
với Từ Kính: “Từ tổng, chúng tôi về trước.”
Từ Kính trừ lặng lẽ gật đầu một cái, còn có thể làm gì?
Trợ lý Tiêu thấy thế, cảm giác mình không cần đi mua giấy bao sách, yên
lặng lui sang một bên, nhìn Tầm Tầm một tay lôi kéo Thời Chung, một tay ôm
Iron Man Từ Kính đưa, cùng Thời Chung rời đi, trước khi đi không quên bổ
một đao ở trên vết thương Từ Kính: “Cháu và ba về trước, cảm ơn chú đã tặng
Iron Man cho cháu, cháu sẽ quý trọng.”
Phía bên kia, Từ Kính vốn đang tích tụ, lại tích thêm cảm giác phiền muộn.
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Nhưng ngay thời khắc cảm giác phiền muộn sắp tràn đầy, bên tai Từ Kính
truyền tới âm thanh Thời Chung: “Cuối tuần này, không phải con nói để ba và
Nhậm Tư Đồ đưa con đi liên hoan ca nhạc sao, xin dì Tôn Dao đi cùng chú Từ
được chứ?”
Từ Kính bỗng nhiên quay đầu lại - Chỉ thấy Tầm Tầm ngửa đầu nhìn Thời
Chung, nghe cảm động mà đáp nói: “Được!” Thời Chung vẫn chưa quay đầu
lại, bước chân cũng không dừng lại, cứ trong trầm mặc của Từ Kính mang theo
Tầm Tầm đi ra khỏi phòng làm việc.
Thời Chung xuống tới lầu dưới tập đoàn Kính Nam thì tiểu Từ đã đem xe
dừng ở ven đường.
“Buổi tối muốn ăn cái gì?” Thời Chung nịt chặt dây an toàn cho Tầm Tầm,
vừa hỏi.
Thời Chung từ lão tổng công ty trong nháy mắt biến thân ông chủ gia đình,
không hề có cảm giác không tốt. Còn đối với Tầm Tầm mà nói, có thể thưởng
thức được tay nghề của Thời Chung, dĩ nhiên là vui vẻ chà sát tay, lấy điện
thoại di động ra, đem mấy cái thức ăn ngon mình vơ vét trước kia trong điện
thoại ra, nhanh chóng kéo cho Thời Chung nhìn: “Con muốn cái này cái này cái
này... Còn có cái này.”
Tầm Tầm biết, trong tự điển của ba chân dài tuyệt đối không có từ không
biết làm gì đó, quả nhiên, Thời Chung thô sơ giản lược nhìn qua này hình ảnh
thức ăn ngon, lập tức nói, “Không thành vấn đề,” Thời Chung ngồi vào trong
xe, liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, thời gian này vừa đúng, “Bây giờ đi siêu thị
mua thức ăn, làm xong món ăn chờ Nhậm Tư Đồ trở lại cùng nhau ăn.”
Phía bên kia, Nhậm Tư Đồ biết được ông xã dưới sự sai sử của con trai mua
một đống lớn món ăn, dĩ nhiên là vừa tan tầm liền chuẩn bị chạy về nhà.
Nhưng xe mới vừa quẹo vào đường phụ, điện thoại di động của cô liền vang
lên.
Là Thịnh Gia Ngôn gọi tới: “Em đang ở đâu?”
Giọng của Thịnh Gia Ngôn cấp bách cũng hơi phát run, Nhậm Tư Đồ cũng
không khỏi căng thẳng: “Em mới vừa tan việc, sao thế?”
“Nhanh đến trường học đón Tầm Tầm, rồi nói Thời Chung tìm chỗ an toàn
an bài cho hai người ở vài ngày, tạm thời đừng về nhà. Tưởng Lệnh Thần điên
rồi, anh sợ anh ta đi tìm em tính sổ.”
Đột nhiên nhắc đến Tưởng Lệnh Thần, Nhậm Tư Đồ cũng không tránh được
căng thẳng: “Rốt cuộc thế nào?”
Thịnh Gia Ngôn nhất thời cũng nói không rõ ràng lắm, cúp điện thoại, chỉ
chốc lát sau điện thoại Nhậm Tư Đồ vang lên tiếng chuông tin nhắn, là Thịnh
Gia Ngôn gửi tin nhắn cho cô.
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“Tưởng Minh Đức là kẻ khả nghi hối lộ trong dự án xây dựng, Tưởng Lợi
Đức cáo ốm nhập viện.”
Nhậm Tư Đồ vừa nhìn tin tức, còn vừa lái xe, thần kinh căng thẳng đến
huyệt Thái Dương cũng nhảy thình thịch, còn chưa xem xong toàn bộ nội dung
tin nhắn, điện thoại của Thịnh Gia Ngôn liền gọi đến.
“Tin tức này tạm thời bị người của Tưởng gia đè xuống rồi, mọi người cũng
không biết gì, đoàn luật sư đã chạy tới bệnh viện. Bởi vì quan hệ của anh và em,
nên lần này đoàn luật sư cố ý đem anh loại bỏ bên ngoài, nhưng... Tưởng Lợi
Đức cũng đã bị giận đến nằm viện, còn không chú ý an nguy thân thể, gấp gáp
gọi luật sư đến bệnh viện thương lượng đối sách, đoán cũng có thể đoán được
tình huống bây giờ tệ đến mức nào.”
“Đây là chuyện Tưởng gia, Tưởng Lệnh Thần tìm em tính sổ làm gì?”
“...” Thịnh Gia Ngôn khó có thể mở miệng, nhưng tình huống khẩn cấp, rất
nhanh anh cắn răng nói, “Bởi vì anh nghe nói, cảnh sát lấy được chứng cớ, là
do... Thẩm Thấm cung cấp.”
Thẩm Thấm?
Cái tên này đột nhiên chui vào lỗ tai, Nhậm Tư Đồ cơ hồ theo bản năng đạp
thắng xe.
Tiếng thắng xe bén nhọn vang lên, âm thanh Thịnh Gia Ngôn cũng vang lên
ở bên tai cô: “Anh tìm cớ đi một chuyến bệnh viện, nghe được Tưởng Lệnh
Thần gọi điện thoại cho Thẩm Thấm, nhưng điện thoại vẫn không thông, Tưởng
Lệnh Thần giống như điên rồi, tức giận đằng đằng chạy ra ngoài, nếu như
chuyện này thật là Thẩm Thấm làm, thì Thẩm Thấm hiện tại đã trốn đi, Tưởng
Lệnh Thần khẳng định không tìm được cô ấy. Em cũng biết, Tưởng Lệnh Thần,
người này một khi điên lên, có bao nhiêu không an bài lý giải, anh sợ hắn ta
không tìm được Thẩm thấm, sẽ đi tìm em.”

Chương 80

N

hậm Tư Đồ vô duyên vô cớ cho xe dừng lại ở giữa đường, làm từng

đoàn xe phía sau bấm còi inh ỏi, Nhậm Tư Đồ mới từ trong khiếp sợ mà hồi
phục lại tinh thần, vội vàng khởi động xe, vừa tăng tốc độ hướng về nhà, vừa
gọi điện thoại cho Thời Chung.
Có Thời Chung bảo vệ Tầm Tầm, Nhậm Tư Đồ cũng không lo lắng quá
mức...
Lúc này Thời Chung vừa đỗ xe ở bãi đỗ xe ngầm của chung cư.
Trong cốp sau chất đầy đồ mua từ siêu thị về, Thời Chung xuống xe, đi về
phía sau mở cốp xe, Tầm Tầm cũng rất vui vẻ mà xuống xe cùng, giúp Thời
Chung mang đồ.
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Thời Chung nhìn thấy tiểu tử này háo hức tham gia náo nhiệt, liền đi lấy một
cái xe đẩy hàng ở bãi đậu xe, ý bảo Tầm Tầm đứng ở chỗ này đợi, tự mình sẽ
đẩy xe hàng đi qua.
Lúc này điện thoại của Thời Chung vang lên, thấy tên trên màn hình là “Vợ
đại nhân”, một bên anh nghe điện thoại, một bên đẩy xe hàng về phía xe đỗ:
“Alo?”
“Nhà họ Tưởng đã xảy ra chuyện, anh có biết hay không?”
Nhậm Tư Đồ ở bên kia nói một câu như vậy, trong nhất thời Thời Chung còn
chưa kịp phản ứng, ngẩn người vội hỏi: “Chuyện gì?”
Nhậm Tư Đồ không có thời gian nói chuyện rõ ràng, chỉ có thể nói những
vấn đề quan trọng, giọng nói vô cùng nghiêm túc: “Thẩm Thấm tố cáo nhà họ
Tưởng, hai người đi siêu thị rồi thì đừng trở về nhà, Tưởng Lệnh Thần biết địa
chỉ nhà chúng ta, em sợ hắn ta tìm tới gây phiền toái.”
Thời Chung lắng nghe, chân mày không khỏi nhíu chặt, Tầm Tầm ở xa nhìn
thấy Thời Chung dừng bước lại, liền gấp gáp đến mức phất tay gọi Thời Chung
qua: “Ba.”
Nhưng nháy mắt sau đó, giọng nói Tầm Tầm liền bị tiếng thắng xe át đi mất.
Một chiếc siêu xe cứ ầm ầm như vậy mà chạy qua chỗ Tầm Tầm, thân xe màu
đỏ giống như con sư tử nổi điên nuốt hết âm thanh của Tầm Thầm.
Thời Chung bỗng nhiên cảm thấy căng thẳng, bỏ xe đẩy hàng mà chạy như
điên, tầm mắt của anh bị chiếc siêu xe ngăn cản, cho nên không nhìn thấy mọi
chuyện đang xảy ra, bãi xe bỗng chốc trở nên yên tĩnh, đầu tiên là tiếng cửa xe
bị mở mạnh ra, tiếp theo là tiếng bước chân tức giận xuống xe, cuối cùng là
tiếng thét hoảng sợ chói tai của Tầm Tầm.
Thời Chung chạy hết sức tới, tiếng thét chói tai của Tầm Tầm kèm theo đó là
tiếng động cơ siêu xe một lần nữa vang lên, rất nhanh đã biến mất ở bên tai
Thời Chung - chiếc siêu xe chạy mất trước mắt anh.
Thời Chung lập tức nhảy lên xe của mình, hướng theo chiếc xe kia mà đuổi.
Nhận Tư Đồ vẫn còn chưa gác máy ở đầu dây bên kia, nghe thấy tiếng ồn ào lớn
như vậy, cô liên tiếp hỏi mấy lần: “Xảy ra chuyện gì vậy?”, Thời Chung giấu
không được, mà nói ra cũng không được, do dự một hồi lâu, đành nói: “Có
người bắt Tầm Tầm đi, chắc là do Tưởng Lệnh Thần làm.”
Tốc độ của xe SUV có nhanh đến đâu cũng không theo kịp siêu xe, đuổi tới
ngã tư thứ ba, Thời Chung nhìn xe cộ đông đúc xung quanh, nhưng không thấy
chiếc xe màu đỏ đâu cả.
Hai mươi phút sau, Nhậm Tư Đồ chạy tới đồn cảnh sát thì nhìn thấy Thời
Chung mày đang nhíu chặt.
Đứa bé cứ như vậy mà bị bắt đi, Thời Chung báo cảnh sát, cũng quan sát
một lượt các màn hình theo dõi giao thông, siêu xe màu đỏ rất hiếm, được
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Tưởng Lệnh Thần gian xảo điều khiển, chỉ chạy một lát trên cầu liền đi xuống
đường phụ, một lát liền biến mất khỏi màn hình giám sát ở chỗ rẽ.
Nhậm Tư Đồ không hề chớp mắt nhìn màn hình giám sát giao thông, trong
lòng đã sớm mất bình tĩnh, Thời Chung vốn cũng đang nhìn chằm chằm màn
hình cũng thỉnh thoảng quay qua nhìn thấy trên mu bàn tay Nhậm Tư Đồ có vết
máu, anh vội vàng cầm tay của cô lên xem xét: “Sao lại chảy máu?”
Trong lòng Nhậm Tư Đồ vô cùng lo lắng, muốn cười cũng không nổi, chỉ có
thể lắc đầu một cái: “Không phải là của em, là của Tôn Dao, cô ấy vốn cũng
muốn tới đây, nhưng vội vàng quá nên vấp ngã, Từ Kính phái vệ sĩ coi chừng cô
ấy, không cho rời khỏi bệnh viện nửa bước.”
Chỉ chốc lát sau điện thoại của Nhậm Tư Đồ reo lên.
Là một số xa lạ.
Nhậm Tư Đồ ngước mặt nhìn Thời Chung, cô hiện tại hoàn toàn mất hết chủ
định, bàn tay cầm điện thoại run rẩy, Thời Chung nắm tay cô, tiếp sức mạnh.
Chung quanh đều là cảnh sát, Nhậm Tư Đồ ra dấu im lặng với cảnh sát xung
quanh ý bảo muốn nghe điện thoại.
Điện thoại vừa thông, liền vang lên giọng nói hoảng sợ của Tầm Tầm: “Mẹ!”
Tiếng khóc của Tầm Tầm làm cho lòng dạ Nhậm Tư Đồ thắt lại, nhưng cô
vẫn mạnh mẽ cất tiếng, đầu dây bên kia đã đổi thành giọng nói lạnh lùng của
Tưởng Lệnh Thần: “Để cho Thời Chung nghe điện thoại.”
Thật ra thì điện thoại đã sớm bật loa ngoài, tất cả mọi người trong phòng đều
nghe được, sắc mặt Thời Chung trầm xuống, ở trước mặt tất cả mọi người, cất
giọng: “Đừng làm tổn thương đứa bé, nó vô tội, anh có yêu cầu gì thì cứ nói với
tôi.”
Tưởng Lệnh Thần cười cợt: “Yên tâm, tôi sẽ không làm tổn thương thằng bé,
yêu cầu của tôi vô cùng đơn giản, đem Thẩm Thấm giao ra đây. Cô ta chơi tôi
một vố, tôi không thể bỏ qua cho cô ta.”
Anh ta nói xong cũng cúp điện thoại.
Cảnh sát rất nhanh đã tra được mã số, đáng tiếc cũng mất công: “Là điện
thoại công cộng, truy tìm địa chỉ chỗ đó cũng vô dụng. Anh ta nếu đã nói ra yêu
cầu, khẳng định sẽ gọi điện thoại nữa.”
Nhưng như vậy là chờ đợi mà hoàn toàn không có biện pháp gì, bọn họ ở
ngoài sáng, Tưởng Lệnh Thần ở trong tối, vì an nguy của Tầm Tầm, Thời
Chung chỉ còn cách cố gắng liên lạc với Thẩm Thấm.
Gọi cho Thẩm Thấm thì thấy cảnh sát phụ trách vụ kiện nhà họ Tưởng nghe
điện thoại.
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Người phụ trách trực tiếp từ chối Thời Chung: “Thật xin lỗi, chúng tôi không
thể tiết lộ tung tích của cô ấy cho các người khi chưa được cô ấy cho phép.”
Về phần nguyên nhân trong đó, người phụ trách cũng nhận là từ lợi ích của
bản thân mà suy nghĩ: “Thật ra thì trong hai năm nay danh sách của chúng tôi
luôn có tên Tưởng Lợi Đức, cùng Tưởng Minh Đức, nhưng thế lực nhà họ
Tưởng quá mạnh, căn bản là không thể nào mà điều tra sâu vào được, Thẩm tiểu
thư tình cờ ghi được nội dung cuộc nói chuyện của Tưởng Minh Đức, nên nặc
danh mà tố cáo, nhưng những đoạn ghi âm này vẫn chưa đủ để làm bằng chứng
chống lại Tưởng Minh Đức, cho nên trong vòng ba tháng sau, Thẩm tiểu thư
theo sự sắp xếp của chúng tôi tiếp tục thu thập đủ bằng chứng, để cho chúng tôi
có thể chính thức khởi tố Tưởng Minh Đức. Đến lúc đó Thẩm tiểu thư sẽ ra tòa
làm chứng, lúc này chúng tôi không hy vọng Thẩm tiểu thư sẽ xảy ra chuyện
gì.”
Thời Chung cắn chặt răng tức giận, nếu không thật sự sẽ đập nát điện thoại.
Thời Chung một mình đi tới tổ chuyên án, sau nhiều lần chào hỏi, cuối cùng
người của tổ chuyên án cũng chịu nhả ra chút tin tức: “Chúng tôi có thể chuyển
lời đến cho Thẩm Thấm, để xem cô ấy có đồng ý hay không.”
Kết quả là lại chỉ có thể chờ đợi.
Chờ đợi Tưởng Lệnh Thần gọi điện thoại lại.
Chờ đợi Thẩm Thấm trả lời...
Nhậm Tư Đồ liên tiếp nhận điện thoại của Tôn Dao, trong điện thoại sau khi
Tôn Dao nói xong, cảm xúc trong lòng cô chợt hỏng bét, cái loại tiếng khóc đứt
ruột gan, càng làm cho Nhậm Tư Đồ thêm lo lắng cùng bất an. Tổ phụ trách vụ
án Tưởng Lệnh Thần bắt cóc đã mấy lần đả thông tư tưởng, nhưng hiệu quả rất
nhỏ, khi tất cả đều vô vọng thì Thời Chung nhận được tin nhắn của Từ Kính.
Trong tin nhắn là một chuỗi địa chỉ.
Thời Chung nhanh chóng gọi lại, câu trả lời làm cho người khác vô cùng vui
mừng.
“Chỗ ở bây giờ của Thẩm Thấm...” Giọng nói Từ Kính trầm ổn: “Tôi đang
trên đường tới.”
“Chính xác là địa chỉ này?”
“Ở thành phố B, không có người nào tôi muốn tìm mà không được.”

Chương 81

T

hời Chung chạy tới địa chỉ Từ Kính cho thì nhìn thấy xe của Từ Kính

đang đậu ở trước cửa.
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Trước cửa khách sạn ngoại trừ xe của Từ Kính, các xe khác đều không được
phép đi qua, Thời Chung chỉ có thể xuống xe, đi bộ vào bên trong. Đi tới trước
xe của Từ Kính, anh phát hiện cửa xe đã mở sẵn, Từ Kính ngồi ở ghế sau, toàn
bộ sự tức giận nóng nảy đều dồn hết lên hành động bẻ đốt ngón tay của mình.
Bởi vì chỗ này hạn chế xe đi vào, cho nên xe của Từ Kính khi đậu ở đây đã
tạo nên một phong cánh độc đáo, không ít người đi đường nghi ngờ nhìn qua
bên này, Thời Chung đi tới gần, Từ Kính liền phát hiện ra anh, giọng nói căng
thẳng mà nói với Thời Chung: “Vệ sĩ của tôi sẽ lập tức mang cô ta xuống.”
Từ “cô ta” trong miệng Từ Kính cụ thể là người nào, Thời Chung căn bản
không cần suy nghĩ, bởi vì Từ Kính vừa dứt lời, Thời Chung đã nghe thấy một
hồi tiếng gào thét truyền ra từ trong khách sạn.
“Buông tôi ra. Tôi đã nói tôi không đi, các người tại sao lại cố tình bắt tôi
xuống.”
Chính là giọng nói của Thẩm Thấm, quả nhiên, Thời Chung phóng tầm mắt
nhìn qua, chỉ thấy Thẩm Thấm đang bị hai người đàn ông vạm vỡ mạnh mẽ kéo
đi, lảo đảo mà đi về phía cửa khách sạn.
Nhưng mặc kệ Thẩm Thấm cự tuyệt như thế nào, bảo vệ xung quanh không
một ai tiến lên ngăn cản lại, tất cả đều để mặc cho Thẩm Thấm bị người khác
bắt đi.
Thẩm Thấm bị túm kéo ra khỏi cửa chính khách sạn, vẫn còn hướng về
người mở cửa để kêu cứu: “Giúp tôi báo cảnh sát, tôi không biết hai người này,
bọn họ...”
Thẩm Thấm vừa nói vừa giận dữ nhìn hai người bên cạnh mình, nhưng một
giây tiếp theo, tức giận trong ánh mắt của Thẩm Thấm biến mất.
Bởi vì cô ta nhìn thấy Thời Chung đứng cách đó không xa.
Hai người vệ sĩ thuận theo thời cơ, nhanh chóng đem Thẩm Thấm đang im
lặng dẫn tới trước mặt Thời Chung cùng Từ Kính.
Người mở cửa không hiểu rõ sự tình thì đi theo tới đây, anh ta không dám
hành động thiếu suy nghĩ, chỉ nhỏ giọng hỏi Thẩm Thấm một câu: “Tiểu thư, cô
cần giúp gì sao?”
Thẩm Thấm rụt rè liếc mắt nhìn Thời Chung, muốn nói lại thôi: “Tôi...”
Mà đồng thời lúc này, quản lý đại sảnh vội vàng chạy ra ngoài, không nói
hai lời liền kéo người mở cửa đi, lúc này Từ Kính đã đứng trước mặt Thẩm
Thấm lạnh lùng nói: “Đây là khách sạn của tôi, tôi muốn mang cô đi, bọn họ
dám nói một chữ “Không”?”
“...”
Thẩm Thấm không còn lời gì để nói.
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Vệ sĩ mạnh mẽ muốn kéo Thẩm Thấm lên xe, Thời Chung lúc này đột nhiên
mở miệng, bình tĩnh mà cắt ngang hành động của vệ sĩ: “Buông cô ta ra.”
Vệ sĩ ngừng tay, nhưng vẫn tạm thời không dám buông Thẩm Thấm, chỉ có
thể theo bản năng nhìn về phía Từ Kính, sử dụng ánh mắt để hỏi thăm ý kiến
của anh ta.
Từ Kính và Thời Chung mặc dù quen biết nhau chưa lâu, nhưng lại hết sức
tôn trọng người bạn hai bàn tay trắng tự gầy dựng sự nghiệp cùng địa vị, khiến
cho hạng mục trung tâm thương mại Trung Hâm cải tử hồi sinh, ngoại trừ việc
anh ta giúp đỡ tiền vốn thì năng lực của Thời Chung mới là yếu tố quan trọng
nhất.
Về phần Tầm Tầm...
Thời Chung đem Tầm Tầm coi như là con ruột mình mà nuôi dưỡng. Chỉ
một điểm này, Từ Kính liền cảm thấy đủ để tin tưởng anh. Từ Kính hướng về
phía vệ sĩ khẽ gật đầu, vệ sĩ lúc này mới buông Thẩm Thấm ra, lặng lẽ lui về
sau nửa bước.
Thẩm Thấm xoa xoa cổ tay bị đau, không dám ngước mắt nhìn Thời Chung
nửa mắt. Thời Chung cũng không vội vã làm bất cứ chuyện gì, lại càng không
trách móc cô ta, càng không có để vệ sĩ làm khó cô ta, chỉ im lặng một chút rồi
nói: “Tầm Tầm là con tôi, tôi không hy vọng nó gặp chuyện không may, nhưng
nếu như cô thật sự không muốn giúp tôi chuyện này, tôi cũng sẽ không miễn
cưỡng cô.”
“...”
“Cô không đồng ý, vậy bây giờ lên lầu đi, tôi có thể đảm bảo vệ sĩ sẽ không
ngăn cản cô, nếu cô đồng ý, vậy bây giờ liền đi theo chúng tôi, tôi có thể đảm
bảo Tưởng Lệnh Thầm sẽ không động đến được một sợi tóc của cô.”
Thẩm Thấm bỗng dưng ngẩng đầu nhìn về phía Thời Chung.
Tình cảnh lúc này giống như đã từng xảy ra, giống như lần đầu tiên cô ta
nhìn thấy anh, cô ta ở trong phòng bao bị tên khách háo sắc quấy rối, lại không
chịu thanh toán tiền rượu, mà cô ta lại muốn dùng số tiền kia để đóng học phí,
anh muốn cô ta rời khỏi phòng, nhưng khổ nỗi cuối tuần trường cô ta sẽ khai
giảng, cho nên không muốn rời đi, lúc đó anh chỉ nói với cô ta một câu: “Tôi
đảm bảo lúc đó cô sẽ không thiếu một phần tiền học phí. Đi nhanh lên.”
Lúc đó ngay cả tên của cô ta anh cũng không biết, thì sẽ càng không biết cô
ta đang học trường nào, nhưng khi đó Thẩm Thấm giống như ma xui quỷ khiến,
bỏ qua tiền bo mà cắn răng rời đi.
Và đến tuần sau, cô ta nhận được một phần học bổng.
Điều tra nguồn gốc phần học bổng này cô ta mới biết tên của người đàn ông
anh tuấn thần thông quảng đại - mặc dù có chút kỳ lạ nhưng cô ta đặc biệt ghi
nhớ: Thời Chung...
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Sau một hồi lâu im lặng.
Thẩm Thấm không nói một lời mà lên xe.
Xe liền nghênh ngang rời đi.
Điện thoại Nhậm Tư Đồ lúc này vẫn còn đang nằm trong tay Thời Chung,
chuông điện thoại lại vang lên một lần nữa, Thời Chung nhìn dãy số điện thoại
xa lạ, sau khi bấm nhận cuộc gọi liền giao cho Thẩm Thấm.
Thẩm Thấm nhìn điện thoại, liền đoán được có ý gì, cô ta nhận lấy điện
thoại, không đợi đối phương lên tiếng, Thẩm Thấm đã nói trước: “Là tôi.”
Trong xe rất yên tĩnh, Từ Kính cùng Thời Chung đều nghe thấy tiếng động ở
đầu dây bên kia, giọng nói Tưởng Lệnh Thần vang lên: “Trốn tôi mấy ngày,
cuối cùng cũng chịu gặp tôi rồi sao?”
“Đừng nói nhảm, như anh mong muốn, tôi sẽ đi tìm anh ngay bây giờ, anh ở
chỗ nào?”
Thời Chung chưa bao giờ nghe thấy Thẩm Thấm nói chuyện lạnh lùng như
vậy, mi tâm theo bản năng nhíu lại, tình trạng ngày hôm nay, chọc giận Tưởng
Lệnh Thần hoàn toàn không phải là chuyện tốt, nhưng hiển nhiên, Tưởng Lệnh
Thần cũng không bị những lời nói lạnh nhạt của Thẩm Thấm kích động, chỉ nói:
“Cô nên đoán được tôi đang ở đâu chứ.”
“...”
“Tôi biết rõ các người chắc chắn đã báo cảnh sát, nhưng tôi báo trước, các
người có thể để cảnh sát tới đây, nhưng, tôi không cho phép bọn họ bước vào
căn nhà này nửa bước. Tôi căn bản không muốn làm tổn thương đứa bé kia,
nhưng nếu có cảnh sát bước vào nhà của tôi, như vậy các người cả đời cũng
đừng mong gặp lại đứa bé kia.”
Nói xong Tưởng Lệnh Thần liền ngắt điện thoại.
Ngón tay Thẩm Thấm cứng đờ nắm lấy điện thoại, một lúc sau mới vội vàng
vỗ vai lái xe: “Đi tới biệt thự Bình Đức ở bờ biển.”
Tài xế chưa bao giờ nghe nói tới chỗ này, Thời Chung, Từ Kính nghiêm túc
nhìn nhau trao đổi ánh mắt.
Cuối cùng tài xế không thể làm gì hơn là mở phần mềm chỉ đường, dựa vào
chỉ dẫn. Thời Chung không thể không sinh hoài nghi: “Cô xác định là hắn ta ở
chỗ đó?”
“Em sẽ không đoán sai, Tưởng Lệnh Thần đã mang em tới một lần, mẹ của
anh ta năm đó ở trong căn biệt thự này... đốt than tự sát.”
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hậm Tư Đồ vẫn đợi ở đồn cảnh sát cũng được báo cho thông tin này, về

phần biệt thự Bình Đức thì ai cũng chưa từng nghe nói qua...
Nhậm Tư Đồ ngồi lên xe cảnh sát, sau khi hỏi thăm thì biết được, đó là khu
biệt thự bờ biển của nhà họ Tưởng, năm đó xây dựng một nửa rồi dừng lại, hiện
tại đã bỏ hoang.
Cô hiện tại chỉ có thể cầu nguyện Thẩm Thấm không sai lầm. Tưởng Lệnh
Thần cùng Tầm Tầm đều ở nơi đó...
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