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Chương 7

S

au khi trở lại Trường An, Tô Tiếu giao dịch quáng thạch cho Mặc Mặc

Vô Ngữ.
Mặc Mặc Vô Ngữ vẫn ít lời như trước, nói một câu cảm ơn trong đội rồi
chạy đi chiến trường xếp hàng, Tô Tiếu thì truyền tống vào lãnh địa của thế lực.
Mỗi thế lực cấp ba đều có thể xin một mảnh lãnh địa cho mình, thành viên
của thế lực có thể ở đó làm ruộng dệt vải, bên trong có nhà ăn, phòng hội nghị,
vườn rau, ao cá vân vân, có thể thu được cống hiến thế lực qua làm nhiệm vụ
lãnh địa, từ đó đổi một ít vật phẩm danh vọng với trang bị.
Tô Tiếu là nông dân xứng chức nhất thế lực.
Tự cô cũng không trồng trọt gì, vì đã không cần nhiều danh vọng đi đổi đồ
nữa. Nhưng các bé làm ruộng trong thế lực lại không nhớ tưới nước nhổ cỏ, lại
còn quên cả thu hoạch. Mà trò Tô Tiếu thích chơi trước đây là Nông trại vui vẻ,
cho nên cô sẽ phản xạ có điều kiện giúp mọi người chăm sóc ruộng, đợi rau quả
chín rồi, cô cũng sẽ giúp thu hoạch luôn, rồi chat mật với người trồng, rau của
cậu tôi thu hoạch giúp rồi, giờ đất trống rồi đó.
Cô là nhũ mẫu xứng chức nhất Phù Sinh Các, cũng là đệ nhất bảo mẫu.
Quân chủ Loạn Đánh Tỳ Bà nói trong đời Hoa Vô Tình chỉ làm đúng được
một chuyện, đó là thu Hứa Hứa làm đồ đệ, đồng thời cũng kéo cô vào thế lực.
Tuy là nói đùa, nhưng cũng thuyết minh Hứa Ngải Dĩ Thâm rất quan trọng.
Mà chơi game, quan trọng nhất ấy là bạn bè.
Tô Tiếu đang cuốc đất, bỗng nghe thấy một tiếng giòn giã.
Định!
Hệ thống: Hứa Ngải Dĩ Thâm của Phù Sinh Các, đã đào được một 【Lọ
thuốc hít thần bít 】trong ruộng rau của thế lực.
Tô Tiếu ngẩn ra, đây là cái gì, còn đủ để lên được cáo thị của hệ thống?
【Thế lực Nguyên lão 】 Hoa Vô Tình: Hứa Hứa con lên cáo thị kìa, cái gì
đấy, gửi thuộc tính lên xem?
Tô Tiếu mở túi đồ, tìm một hồi mới thấy một vật đen sì nằm tận trong góc, di
chuột kích lên, chỉ có một hàng chữ.
Lọ thuốc hít thần bí, không thể giao dịch, không thể vứt bỏ.
Tô Tiếu gửi thuộc tính của lọ thuốc hít lên kênh thế lực.
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【Thế lực Nguyên lão 】 Hoa Vô Tình: Chẳng thấy nói gì cả, làm gì không
biết?
【Quân chủ 】 Loạn Đánh Tỳ Bà: Chẳng lẽ là nhiệm vụ mật?
【Thế lực 】Khe Suối: Có nói là vật phẩm nhiệm vụ đâu.
【Quân chủ 】 Loạn Đánh Tỳ Bà: Nhiệm vụ mật, nhiệm vụ mật!
Cái trò Tiêu Dao này có rất nhiều nhiệm vụ mật, trên website chính thức
cũng không công bố rõ ràng tiến trình nhiệm vụ, chỉ nhắc nhở người chơi chú ý
quan sát, kỳ tích nơi đâu cũng có.
Độ khó của nhiệm vụ mật cũng là ngẫu nhiên, có nhiệm vụ được phát hiện
rồi thì mọi người đều có thể đi làm, nhiệm vụ kiểu đó thưởng cũng không nhiều,
mà có những nhiệm vụ mật là duy nhất, phần thưởng tương đối dày, nghe đâu
còn có trang bị cực phẩm, tiếc là cho tới nay, trên diễn đàn chưa hề có câu chữ
nào đề cập tới nhiệm vụ duy nhất kiểu ấy, cho nên người chơi đều không có
manh mối gì cả.
Trên oai oai, mọi người chỉ điểm loạn cào cào, Tô Tiếu dùng thử chuột trái
chuột phải, con lăn đủ các cách lên cái ‘Lọ thuốc hít thần bí’ ấy, ấn rồi ấn, vẫn
chẳng phát hiện được dấu vết gì. Cô lại đưa nó ra khỏi túi đồ thử vứt bỏ, kết quả
nhìn thấy hệ thống thông báo : Vật phẩm này không thể vứt bỏ.
Rồi rồi, nếu không bỏ được, lại không biết dùng thế nào, đơn giản quăng vào
Thương khố là xong, đỡ chiếm bao, kết quả Tô Tiếu đi tới chỗ NPC Thương
khố, muốn đem Lọ thuốc hít thần bí bỏ vào, thì thông báo của hệ thống lại xuất
hiện.
Hệ thống: Vật phẩm này không thể cho vào Thương khố.
T T...
“Hứa Hứa! Đang làm gì vậy?”
Lúc này Tô Tiếu đã về lại ruộng rau, chuẩn bị thu hoạch cho xong, rồi thông
báo cho mấy tên cần danh vọng về làm ruộng.
“Thu hoạch rau.”
“Ta vừa lên diễn đàn tra thử rồi, máy chủ Thanh Thành Sơn cũng có một
người đào được Lọ thuốc hít thần bí, nhưng người đó là lúc ra dã ngoại đào bảo
đào được, bài post ở trang mấy trăm cơ, vẫn chưa có ai phát hiện tác dụng của
Lọ thuốc hít ấy cả, cũng không gây ra nhiệm vụ mật nào cả.” Người nói ấy
chính là người có chấp niệm rất mạnh mẽ với nhiệm vụ mật – quân chủ Loạn
Đánh Tỳ Bà.
“Thần bí quá , cô cứ giữ lại đã nhé.”
“Vâng.”
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Tô Tiếu thầm oán, dù tôi có muốn cũng chả vứt được, rốt cuộc đây là cái của
khỉ gì!
Tô Tiếu thu hoạch rau củ xong, rồi truyền tống ra khỏi lãnh địa thế lực.
Nơi này là thành Trường An.
Ra khỏi khu vực thế lực sẽ nhìn thấy một cái lôi đài rất lớn.
Người chơi lúc nào cũng có thể luận võ trên lôi đài, hơn nữa chỉ cần tiêu
tiền, còn có thể mở hoạt động lôi đài nữa.
Tỉ như là, luận võ kén rể.
Trước mắt, thế lực lớn nhất ở Bồng Lai Đảo là Bích Hải Lộng Triều Thanh,
thế lực chiến mỗi tuần đều có thể giữ được 2 đài tế thiên trở lên. Với lại, bọn họ
còn lập liên minh anh hùng, do bốn thế lực cấu thành,vào thời đầu của game, đã
có thực lực rất mạnh.
Hiện tại, người chơi đội chữ triều xanh lục của Bích Hải Lộng Triều Thanh
đang tụ tập quanh lôi đài spam, nội dung là:
Buổi chiều từ 2 giờ - 5 giờ, mỹ nữ Khuynh Thành Nhất Tiếu của Bích Hải
Lộng Triều Thanh luận võ kén rể, hoan nghênh đông đảo các nam cao thủ độc
thân tới tham gia!
【Thiên hạ 】 Bích Hải Thanh Thiên: Chiều nay 2 giờ - 5 giờ, muội muội ta
Khuynh Thành Nhất Tiếu luận võ kén rể, các anh hùng hãy tới đây, xem ai có
thể ôm mỹ nhân về.
【Thiên hạ 】Khuynh Thành Nhất Tiếu: Cảm ơn ca ca.
Lúc này, kênh gần, kênh khu vực, thậm chí cả kênh thiên hạ truyền âm cũng
đều bị người của Bích Hải Lộng Triều Thanh chiếm cứ, thành Trường An nơi
nơi đều là người chơi spam, bản đồ kẹt đến độ không hề thua kém Thước Kiều
Tiên mấy hôm trước.
Tô Tiếu vốn tưởng bày quán bán ít thạch với thảo dược, xem tình hình này,
thì chỉ có thể bỏ thôi.
【Thiên hạ 】Mạc Anh Hùng: Ha ha, Tiếu Tiếu chờ ta đoạt hạng nhất cưới
nàng về nhà!
Tên gọi ở nhà của Tô Tiếu là Tiếu Tiếu, vì thế khi thấy cái thiên hạ này thì
nổi đầy da gà, lắc lắc đầu, cô thúc ngựa chạy ra điểm truyền tống nơi cổng
thành của thành Trường An.
Mới đi được vài bước, một thông báo của hệ thống đã bật ra.
Hệ thống: Bất Niệm Tình Thâm xin thêm bạn làm hảo hữu, đồng ý OR từ
chối?
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Tô Tiếu ngẩn hết cả người, sau khi click đồng ý lập tức gửi tin nhắn qua,
“Anh muốn làm gì vậy?”
Đối phương vẫn như cũ không đáp.
Rất lâu sau...
Bất Niệm Tình Thâm nói với bạn: Đỡ tốn tiền Thiên Nhãn.
Tô Tiếu phun máu.
Trò Tiêu Dao này có thể tra được tọa độ của hảo hữu.
Mà Thiên Nhãn, thì phải cần nguyên bảo mua ở chỗ Thương thành. thường
dùng để đi báo thù lần ra vị trí của kẻ địch, một lần dùng là 20 nguyên bảo, quy
ra nhân dân tệ là 2 tệ.
Đồ thần kinh!
Tô Tiếu nổi giận gõ bàn phím.
Bạn nói với Bất Niệm Tình Thâm: Tôi từng cướp BOSS của anh hay là cướp
gái của anh hả?
Đối phương lại trầm mặc.
Đợi hồi lâu không thấy hồi đáp, Tô Tiếu xóa Bất Niệm Tình Thâm ra khỏi
danh sách hảo hữu.
Thêm hảo hữu, có khác gì đeo lên mình quả bom hẹn giờ chứ? Thằng cha
thích khách kia dù sao cũng không thể dùng Thiên nhãn 24 giờ truy tung tích
của cô đi, rốt cuộc là cô đã gây tội gì, mà lại chọc phải thằng điên này chứ?
Quả thực là giống như cái đuôi sau người, âm hồn không tan á, lật bàn!
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