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1.

Ban đêm im lặng, hết thảy đều yên tĩnh, trên giường Tần Vũ cũng đang yên lặng ngủ, đột nhiên

một tia chớp xẹt qua, ‘Ì Ùng...’ một tiếng nổ vang trôi qua, tất cả lại trở lại yên lặng như trước, nhưng

là Tần Vũ, người vốn phải nằm ngủ trên giường, lại không thấy......

Tần Vũ cảm thấy toàn thân đều đau đến tê dại, vì cái gì lại như vậy chứ? Mơ mơ màng màng

tỉnh lại, phát hiện phòng của mình chính là thay đổi, nguyên bản một căn phòng vừa nhỏ vừa tối thế

nào lại trở nên sáng ngời rộng rãi? Nhìn nhìn, căn bản vốn không phải là phòng của mình thay đổi

mà là bản thân đã tới một nơi xa lạ, dạng phòng ở cổ kính như thế này hắn chỉ thấy trong các bộ

phim truyền hình, là dạng phòng của những người có tiền thôi.

“Ngươi tỉnh.” Một thanh âm lạnh lùng truyền tới nhượng hắn phải quay đầu tìm kiếm, lại nhìn tới

một nam nhân thập phần anh tuấn đang ngồi trên ghế, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn mình, trong

ánh mắt còn mang theo tia hận thù.

Vì cái gì? Chính mình khi nào thì đắc tội hắn? Tần Vũ không nhớ rõ.

“Đây là đâu?” Tần Vũ đầu tiên nghĩ phải biết rõ ràng hiện tại chính mình là đang ở đâu?

“không cần giả ngu với ta.” Nam nhân kia như trước lạnh lùng nói.

“A? Vậy ngươi là ai a?” Tần Vũ lại hỏi.

“......” Lần này nam nhân yên lặng không trả lời

“Ngươi làm gì không nói a? Ngươi là ai? Đây là làm sao a? Ta sao lại ở chỗ này, ai tới nói cho

ta biết được không.” Tần vũ càng hỏi càng nhiều, thanh âm cũng càng ngày càng biến lớn.



“Câm miệng!” Nam nhân thấy Tần Vũ thực ồn ào, lấy tốc độ Tần Vũ không thể nhìn tới dùng tay

bịt kín miệng của hắn.

“Ngô ngô ngô.....” Tần Vũ nghĩ muốn gạt tay của nam nhân ra nhưng vô hiệu.

“Ngươi nếu không lên tiếng ta sẽ bỏ tay ra.” Nam nhân nói

“Ân...” Tần Vũ phát ra một thanh âm tỏ vẻ đồng ý, nếu còn như vậy kéo dài hắn nhất định chết

vì thiếu dưỡng khí.

Nam nhân y lời bỏ tay ra, “Hô ~~~ ” Tần Vũ lập tức hít một hơi thật sâu. Lại nhìn đến nam nhân

hướng ra cửa nói cái gì đó với một nữ hài tử đứng bên ngoài, sau đó xoay người ngồi trở lại trên ghế

nhìn chính mình, chính là nam nhân lại không nói bất cứ cái gì, cứ dùng ánh mắt như muốn khoét

trên người Tần Vũ mấy cái lỗ nhìn hắn chăm chăm.

Qua một lúc lâu thật lâu, ít nhất là Tần Vũ nghĩ vậy, cuối cùng cũng có người bước vào. Là tiểu

cô nương vừa nãy, bên cạnh còn có một lão nhân, “Thiếu gia, đại phu đã tới.” Tiểu cô nương đối

nam nhân cung kính nói.

“Ân, ngươi lui xuống đi.” Nam nhân thanh âm vẫn là lạnh lùng, có thể thấy hắn không phải là cố

ý dùng loại thanh âm này đối Tần Vũ.

“Dạ, thiếu gia.” Tiểu cô nương cúi đầu thi lễ lui xuống.

“Xem hắn.” Nam nhân đối lão nhân nói.

“Dạ.” Lão nhân hướng Tần Vũ đi tới, đầu tiên là giúp hắn bắt mạch, rồi kiểm tra đầu lưỡi, Tần

Vũ nhất nhất đều làm theo.

“Thiếu gia, Tần thiếu gia chính là chỉ bị nhiễm phong hàn, không có gì đáng ngại, chờ một chút

ta khai dược sắc thuốc cho hắn uống là sẽ vô sự.” Tần Vũ lúc này mới rõ lão nhân kia là thầy thuốc.

“Ân, kia hắn vì cái gì nói không biết ta?” Nam nhân hỏi.



“Nga, kia có thể là cùng chuyện Tần thiếu gia hắn bị đụng vào đầu có quan hệ đi, trong óc có tụ

huyết, lão phu đi xuống quán một chút khai huyết dược, cho Tần công tử uống một thời gian là tốt

rồi,”

“Ân, ngươi lui xuống đi.” Nam nhân nghe xong nói

“Dạ.” Lão nhân lui xuống rồi nam nhân lại dùng ánh mắt khiến Tần Vũ không thoải mái nhìn hắn.

“Ngươi .... rốt cuộc là ai?” Này giờ Tần Vũ mới để ý thấy rằng phủ của nam nhân cũng giống

như cổ phủ trên TV, hơn nữa gian phòng này....Tần Vũ bắt đầu nghĩ, sẽ không thật sự là hắn bị ‘thổi’

đến thời cổ đại đi?

“Ta là chủ tử của ngươi.” Nam nhân lạnh lùng nói

“Vậy ta đây....?” Tần Vũ bắt đầu có chút hồ đồ.

“Tiểu tư* của ta.” Nam nhân lạnh lùng nói. (gã sai vặt)

“Ta, ta.....” Tần Vũ có chút không theo kịp, chính mình thế nào lại rơi vào thời cổ đại, lại còn như

thế biến thành tiểu tư của nam nhân kia? Không phải hắn vừa vặn đi ngang qua cứu mình lúc mới rơi

xuống đây sao?

“Tần Hạng! Ngươi tốt nhất không cần giả ngu với ta, ngươi nếu ngoan ngoãn, ta có thể tha cho

ngươi một mạng.” Nam nhân nói.

“Tần Hạng? Ai a? Là tên của ta sao? Ta gọi là Tần Vũ, không phải Tần Hạng, là Tần Vũ, Tần

Vũ.....” Tần Vũ sinh khí nha, sao lại có thể như vậy được? Chính mình còn không biết có thể trở về

hay không? Tuy rằng ở thời hiện đại không có người thân nhưng là hắn nghĩ vẫn muốn trở về.

“Tần Hạng, không cần thử thách lòng kiên nhẫn của ta.” Nam nhân âm ngoan nói.

Tần Vũ cảm thấy trong mắt nam nhân hiện lên rất nhiều biểu tình, có chán ghét, có khinh

thường, nhiều nhất vẫn là hận...., rồi nam nhân đột ngột ly khai.



Sau Tần Vũ mới biết được cái kia lạnh lùng nam nhân kêu Đông Phương Tuân, còn mình đã

tiến vào Đường triều, nơi này là kinh thành, mà nhà Đông Phương Tuân ở kinh thành rất có thế lực,

ca ca làm quan lớn trong triều, bản than hắn là thương nhân, thủ phủ kinh thành.

Chính mình kêu Tần Hạng, không, chính xác mà nói là linh hồn mình cùng nguyên bản thân thể

này đổi hồn, chính là hiện tại Tần Vũ kiên trì buộc người khác gọi mình ‘Tần Vũ’ không tái gọi là ‘Tần

Hạng’, nếu ai đó gọi hắn Tần Hạng, hắn giống nhau đều không để ý tới. Mà ‘Tần Hạng’ này là một

cái mỹ nhân, Tần Vũ phát hiện chính mình thân thể trước kia đều không so được với hiện tại, dung

mạo của hắn trước kia vốn là thực bình thường xem qua liền quên, nhưng ‘Tần Hạng’ thì không

giống, hắn đẹp đến mức chính mình hàng ngày soi gương còn muốn ngẩn người tự hỏi sao trên đời

lại có một mĩ nam đẹp đến vậy.

Tần Vũ còn biết, nguyên lai cha mẹ Tần Hạng hại chết mẫu thân Đông Phương Tuân, cho nên

Đông Phương Tuân mới hận Tần Hạng đến thế, mà Đông Phương Tuân cũng đã giết chết cha của

Tần Hạng, còn hắn là bởi vì do phụ thân Đông Phương Tuân can ngăn nên mới sống sót, nhưng cái

giá là phải ở lại chỗ này làm người hầu đến chết.

Tần Vũ còn biết, nguyên lai nhà Tần Hạng cũng có chút tiền, Tần Hạng sinh ra chính là một cái

thiếu gia được nuông chiều từ bé, làm người hầu rồi vãn theo thói cũ đối đãi với người khác như khi

còn là thiếu gia nên mọi người ở đây không ai thích hắn, hơn nữa cha mẹ hắn hại chết phu nhân của

bọn họ nên bọn họ cũng chẳng thèm để ý tới hắn. Nhưng là từ khi hắn tỉnh lại đến nay mọi người

đều nói hắn đã muốn thay đổi thật nhiều, tuy vẫn còn một số người không nhận thức hắn nhưng đã

có một số thay đổi thái độ đối với hắn không giống trước đây. Hiện tại Tần Vũ tuy rằng còn nghĩ

muốn trở về hiện đại nhưng là đã muốn không còn như trước, chính mình ở đây cũng không sai, dù

sao ở đó mình cũng chỉ là một cô nhi không thân thích, không người yêu, không có cái gì đáng phải

lưu luyến.

Nhưng nói đến cũng kỳ quái, tuy rằng Đông Phương Tuân nói chính mình là tiểu tư của hắn,

nhưng là từ sau cái ngày đó cũng không có gặp qua hắn, cũng không biết là đã chạy đi đâu, bất quá

Tần Vũ không để tâm nhiều như vậy, dù sao chính mình cùng hắn cũng không có quan hệ.

2.

“Thật vậy sao? Hảo thú vị nga~” Bên trong hoa viên, một nữ nhân ăn mặc giống một gia nô nha

hoàn cười đến là vui vẻ, mà ở bên cạnh là Tần Vũ cũng đồng dạng cười đến thoải mái.



“Đương nhiên là thật, ta đã gạt ngươi lần nào chưa?” Tần Vũ vừa cười vừa nói, vươn tay hái

một đóa hoa trong hoa viên đưa cho thiếu nữ kia.

“Ha ha, cám ơn ngươi.” Nàng vui vẻ tiếp nhận bông hoa của Tần Vũ.

“Ta....Ta.....” Nhìn nàng Tần Vũ lắp bắp nói không ra lời.

“Ân? Xảy ra chuyện gì?” Thiếu nữ kia nhìn bông hoa rồi lại nhìn đến Tần Vũ, sắc mặt ửng hồng.

“Diễm nhi, ta nghĩ.....” Tần Vũ còn chưa có nói xong đã bị một đạo thanh âm đánh gãy

“Ta tiêu tiền không phải để mời các ngươi ở đây ngoạn.” Đông Phương Tuân không biết từ khi

nào đã tới bên người Tần Vũ lạnh lùng nói.

“Thiếu gia....” Diễm nhi lén nhìn Đông Phương Tuân một cái, lập tức cúi đầu.

“Ngươi lui xuống đi.” Đông Phương Tuân nói.

“Dạ.” Lưu luyến liếc nhìn Tần Vũ một cái, Diễm nhi đành phải tránh đi.

“Ngươi có vẻ rất vui?” Đông Phương Tuân có vẻ mất hứng nhìn theo bóng dáng thiếu nữ, cảm

thấy nàng cười thật gai mắt.

“Không dám.” Vừa nhìn thấy Đông Phương Tuân, Tần Vũ liền cảm thấy mất hứng, mà hắn cũng

không biết là vì sao.

“......” Lặng yên nhìn Tần Vũ, trong mắt Đông Phương Tuân hiện lên vẻ phức tạp.

“Làm......làm cái gì?” Đối với ánh mắt của Đông Phương Tuân, Tần Vũ nổi một thân da gà đành

phải cúi đầu tránh né.

“Ngươi theo ta vào đây.” Nói rồi Đông Phương Tuân cũng không để ý tới Tần Vũ, tự mình đi

trước.

“Thiết!” Tần Vũ hừ một tiếng rồi theo chân Đông Phương Tuân.



“Thiếu gia có gì muốn phân phó?” Tần Vũ theo Đông Phương Tuân đi vào trong phòng, quy củ

đứng ở một bên chờ Đông Phương Tuân sai bảo.

“Ngươi thích nha đầu kia?” Qua thật lâu, Đông Phương Tuân đột nhiên nói.

“A?” Nhất thời bất ngờ nên Tần Vũ a lên một tiếng, nhớ đến Diễm nhi mặt lập tức đỏ lên.

Nhìn phản ứng của Tần Vũ, Đông Phương Tuân hiển nhiên đã biết đáp án, không hiểu tại sao

khi ở hoa viên nhìn thấy Tần Vũ cùng Diễm nhi một màn cười cười nói nói, liền cảm thấy phi thường

chướng mắt, trong lòng cũng thực không thoải mái. Kỳ thực, những thay đổi của Tần Vũ trong mấy

ngày này không phải là hắn không để ý đến, chính là hắn không rõ vì cái gì Tần Vũ sau khi tỉnh lại

liền giống như thành một người khác, làm cho mọi người ngày càng thích hắn, mà chính mình

cũng....

“Ngươi lại đây.” Đông Phương Tuân gọi một tiếng, Tần Vũ liền ngoan ngoãn đến bên hắn.

“Ngô....” Thình lình Đông Phương Tuân hôn Tần Vũ, giống như sợ hắn đột nhiên biến mất mà

gắt gao ôm chặt trong lòng, nhượng Tần Vũ có muốn giãy cũng giãy không được.

“Buông.....” Vừa muốn nói chuyện, đầu lưỡi Đông Phương Tuân liền nhân cơ hội chui vào trong

miệng hắn, gắt gao hấp duyện *, thóa dịch** không kịp nuốt xuống theo khóe miệng chảy tràn ra

ngoài tạo thành một hình ảnh đầy dâm mĩ. (*hôn liếm, **nước bọt)

“Hô.......hô.....” Thật vất vả chờ Đông Phương Tuân buông ra, Tần Vũ một câu cũng không nói

nên lời, chỉ có thể vừa thở dốc vừa ngơ ngác nhìn Đông Phương Tuân.

“Ngươi làm cái gì lại hôn ta.” Tần Vũ ngẩng đầu, hung ác nói, đây chính là nụ hôn đầu tiên của

hắn nha, sao có thể tùy tiện liền cho người ta, hơn nữa đối tượng ở đây lại là một cái nam nhân.

“.......” Đông Phương Tuân một câu cũng không nói, chính là dùng ánh mắt rất khó hiểu nhìn

Tần Vũ rồi bất ngờ đẩy hắn ra, không nói một lời bước nhanh ra khỏi phòng, lưu lại một Tần Vũ đầy

phẫn hận. Nụ hôn đầu tiên của mình cứ thế tùy tiện cấp cho một nam nhân...

. . . . . . . . . . . . . . . .



“Thật sự là quái nhân, sao lại có thể như vậy?” Buổi tối nằm ở trên giường, Tần Vũ còn đang

suy nghĩ vì cái gì Đông Phương Tuân đột nhiên lại hôn mình, chẳng lẽ hắn lại là GAY?

“Không thể nào? Nhìn thế nào cũng không giống nha, hơn nữa tên biến thái này còn lấy mất nụ

hôn đầu mà ta tưởng đàn cho Diễm nhi, thật sự là đáng giận.” Tần Vũ một người tự lầm bầm.

“Ai? Sao bây giờ a??” Tần Vũ buồn bực nghĩ.

Suy nghĩ hồi lâu vãn nghĩ không ra kết quả gì, “Quên đi, sau này thấy hắn vẫn là nên đi đường

vòng.” Nói xong kéo chăn quá đầu chuẩn bị ngủ.

Một lát sau...

“A, không được, vẫn là ngủ không được a, tâm tính rối loạn a, nếu không có câu trả lời thỏa

đáng ta nhất đinh ngủ không được.” Tần Vũ mở mắt đối với không khí nói.

Xoay người ngồi dậy mặc quần áo, hướng phòng Đông Phương Tuân đi tới.

. . . . . . . .. . . . .. . . . . .

“A.....Tuân......Tuân......”

Tần Vũ sao cũng không nghĩ chính mình hội nhìn đến tình cảnh này, Đông Phương Tuân đang

là áp dưới thân một thiếu niên mà hạ thể hai người đang gắt gao dán cùng một chỗ, thiếu niên nhìn

qua có vẻ thống khổ nhưng cũng lại giống như thực thoải mái. Mà Đông Phương Tuân đang dùng

của hắn .... Dùng sức va chạm thân thể thiếu niên.

“A........” Tần Vũ cực kỳ hoảng sợ, cho nên tiếng kêu hiển nhiên không hề nhỏ.

“Ai?” Tuy rằng đang ‘hành sự’ nhưng tinh thần Đông Phương Tuân cũng thực thanh tỉnh, không

hề bị tình dục làm cho hồ đồ.

“Thiếu..............Thiếu gia.........” Tần Vũ biết không có khả năng chạy thoát đành phải đứng ra.



“Tần Vũ?” Đem chính mình gắng gượng rút ra khỏi thân thể thiếu niên, không để ý đến thiếu

niên dưới thân còn chưa được thỏa mãn, Đông Phương Tuân cũng chẳng quản việc mình đang xích

lõa, đi tới trước mặt Tần Vũ “Tìm ta có việc?”

“Ta....... Ta.....” Mắt nhìn thiếu niên đang nằm trên giường, Tần vũ không thể không thừa nhận,

ngực có điểm đau đau.

“Tuân, nhĩ hảo phá hư nga, người ta còn muốn......” Thiếu niên kia đi tới bên cạnh Đông

Phương Tuân, không để tới nơi này còn có nhiều hăn một Tần Vũ, lớn mật vươn tay vuốt ve Đông

Phương Tuân.

“Ngươi........ Các ngươi........” Tần Vũ bị hù chết rồi, không nghĩ tới cổ nhân như thế lớn mật,

‘giở trò’ trước mặt người khác tuyệt không thẹn thùng.

Đẩy thiếu niên ra, Đông Phương Tuân nói: “Ngươi trước đi xuống đi.”

“Không cần....... Người ta không đi....” Thiếu niên không thuận theo làm nũng, tự tin của hắn

không biết từ đâu tới, hắn tin tưởng này Đông Phương Tuân nhất định sẽ lưu mình lại.

“Lưu Vân, đem hắn ra ngoài.” Đông Phương Tuân đối ngoài cửa nói.

“Dạ, chủ nhân.” Lúc này một cái bóng đen ngiêng mình tiến vào, mặc kệ thiếu niên dãy dụa đem

hắn xách ra ngoài.

“Không cần, không cần......Tuân......” Thiếu niên không ngừng dãy dụa, bởi hắn biết, nếu hôm

nay ra khỏi Đông Phương gia, Đông Phương Tuân sẽ không bao giờ triệu kiến mình.

“Tìm ta có việc gì?” Mặc cho thiếu niên la khóc, Đông Phương Tuân cầm một kiện quần áo

khoác lên người.

“Ngươi...thích..........nam nhân?” Tần Vũ nhìn Đông Phương Tuân khó khăn nói ra những lời này.

“Vậy thì sao?” Đông Phương Tuân thản nhiên nói.



“Không....... Kia tiểu nhân xin cáo lui trước.” Nói xong, Tần Vũ nhanh chóng chạy trón khỏi

phòng của Đông Phương Tuân.

“Đừng đi...” Đông Phương Tuân nhanh hơn một bước giữ chặt lấy Tần Vũ, đem hắn ôm cứng

trong lòng, cúi đầu hôn lên môi hắn.

“Quấy rầy nhã hứng của ta, mượn chính mình đến bồi thường đi.” Nói xong cũng không quan

tâm Tần Vũ nguyện ý hay không bắt đầu cởi quần áo hắn.

“Không, không cần......không cần....... Ta không thích nam nhân.......” Tần Vũ không ngừng giãy

dụa, cơ mà với thể trạng quá gầy yếu so với Đông Phương Tuân hắn sao có thể giãy thoát.

“Ngươi thích Diễm nhi.” Này không phải câu hỏi, mà là một câu khẳng định.

“Đúng..... Ta thích Diễm nhi, ta thích nữ nhân...... ta không cần bị nam nhân thượng....” Tần Vũ

cũng không quản mình đang nói cái gì, chỉ cần có thể thoát khỏi ma chưởng của Đông Phương Tuân

cái gì hắn cũng làm.

“Ngươi....... Đáng giận.......” Đông Phương Tuân oán hận nói, một quyền đánh xuống ván

giường bên cạnh Tần Vũ, không biết là do giường chất lượng không tốt hay là do khí lực của Đông

Phương Tuân vẫn là rất lớn, ván giường thế nhưng bị đánh thành một hố.

“Ta....” Cái này triệt để đem Tần vũ dọa chết, một quyền đó nếu đánh vào người hắn....kia hắn

chết là chuyện không cần nghi ngờ, nước mắt được dịp cứ thế ‘vô tư’ rơi xuống.

“Ngươi......” Nhìn tới nước mắt Tần Vũ, Đông Phương Tuân có chút hoảng, hắn cũng không

nghĩ đêm Tần Vũ lộng khóc nha, ôm Tần Vũ vào lòng, Đông Phương Tuân nhẹ nhàng vuốt ve lưng

hắn.

“Ngươi, nhĩ hảo đáng sợ!” Tần Vũ một bên khóc một bên nói.

“Ngoan, ngoan, tốt lắm đừng khóc, coi như ta sợ ngươi.” Đông Phương Tuân nói.

“Ta.... ta có một chuyện muốn nói cho ngươi.....” Khóc hồi lâu Tần Vũ mới nín, đem mặt chôn

trong lòng Đông Phương Tuân rầu rĩ nói.



“Chuyện gì?” Tay, nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo lưng Tần Vũ, Đông Phương Tuân cũng không

muốn lại lộng khóc hắn nên tận lực đè thấp thanh âm, nhẹ nhàng hỏi.

“Ta giống như thích thượng ngươi.” Tần Vũ ngẩng đầu lên, đôi mắt vì khóc mà hồng hồng, nhìn

Đông Phương Tuân, tay nắm chặt cổ áo hắn, nhìn qua vô cùng điềm đạm đáng yêu chọc người

thương tiếc.

“Thật không?” Cái này đối Đông Phương Tuân mà nói thật đã dọa đến hắn “Khi nào thì ngươi

phát hiện ra?”

“Vừa lúc nãy, nhìn ngươi ôm cái kia nam hài, ta thấy trong lòng liền phát đau, ta một bên khóc

một bên nghĩ, kia hẳn là thích đi!” Tần Vũ mặt đỏ hồng nói.

“Vậy ngươi vì cái gì nói không thích nam nhân?” Đông Phương Tuân sắc mặt là lạ nói.

“Bởi vì...... Bởi vì.......” Cái này Tần Vũ mặt càng đỏ hơn.

“bởi vì cái gì?” Đông Phương Tuân hỏi.

“Bởi vì người ta sợ đau a..........” Tần Vũ nhỏ giọng nói.

“Nguyên lai là vậy a, kia Diễm nhi thì sao? Ngươi thích nàng sao?” Đông Phương Tuân hôm

nay tính hỏi cho rõ ràng một chút.

“Ai nói ta thích nàng?” Tần Vũ mạc danh kỳ diệu hỏi.

“Ta đây hôm nay ở trong hoa viên nhìn đến ngươi cùng nàng nói nói cười cười, lúc ta hỏi ngươi

thì ngươi đỏ mặt làm gì?” Đông Phương Tuân bộ dáng giống hệt trượng phu bắt được thê tử ‘trèo

tường’ (ý chỉ ngoại tình).

“Bởi vì, người ta nghĩ muốn hỏi nàng mượn tiền thôi, đương nhiên phải tạo quan hệ tốt a, bằng

không người khác làm sao cho ta mượn tiền a.” Tần vũ thẳng thắn nói. +_+||||

“Ngươi thiếu tiền dùng?” Đông Phương Tuân hỏi.



“Ân!” Nghe đến tiền, Tần Vũ lập tức gật gật đầu.

“Chỉ cần ngươi theo ta, ngươi muốn bao nhiêu tiền ta liền cho ngươi bấy nhiêu.” Ngươi hỏi

Đông Phương Tuân hắn cái gì có nhiều nhất, đáp ná chính là tiền a, Đông Phương gia chính là kinh

thành thủ phủ, cái này tiền muốn nói hắn có bao nhiêu là có bấy nhiêu.

“Lời này của ngươi ta nghe sao cũng thấy chính mình giống cái nam kĩ a, cái gì bảo ta theo

ngươi muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu, nói ngươi hay, ta tuy rằng thiếu tiền nhưng là ta cũng sẽ

không làm cái việc này.” Tần Vũ tức giận nói.

“Hảo hảo hảo, là ta không đúng, ta không nên nói như thế, thực xin lỗi.” Đông Phương Tuân lập

tức giải thích, bộ mặt lạnh lùng khi sáng sớm đã bị quăng sau đầu.

“Ha ha a...... Bất quá hảo bổng (‘bổng’ này là bổng lộc nha~ em nó đang nói tới tiền lương a =))),

ta hiện tại có thiệt nhiều tiền nga.....” Tần Vũ vui đến chết.

“Kia, ta có thể.......” Đông Phương Tuân ngắm Tần Vũ đang bán khai vạt áo, bộ dáng với sắc

lang là giống nhau.

“Không được!” Biết Đông Phương Tuân đang là nghĩ cái gì, Tần Vũ nhanh chóng kéo lại quần

áo nhanh chân chạy mất, một chút tiện nghi cũng không nghĩ cấp cho Đông Phương Tuân.

“Vì cái gì?” Đông Phương Tuân hiện tại là dục hỏa đốt người nha!

“Hừ.......Không được chính là không được.” Tần Vũ mới không cần làm cho Đông Phương Tuân

bính đâu, ai kêu hắn vừa mới bính nam nhân khác a.

“Vậy ta đây phải làm sao?” Chỉa chỉa hạ thân đang cương cứng, Đông Phương Tuân bất đắc dĩ

nhìn Tần Vũ.

“Ta mới mặc kệ ngươi đâu, ta muốn trở về ngủ.” Mặc kệ Đông Phương Tuân vẻ mặt thống khổ,

Tần Vũ quyết định đi về ngủ.

“Tiểu Vũ.....” Nhìn bóng tần Vũ tiêu sái rời đi, Đông Phương Tuân tuy là thân thể khó chịu nhưng

là trong lòng lại rất ngọt ngào, cái này.....cũng đành hảo hảo đi tắm nước lạnh thôi.



3.

“Oa ~ đây là cái gì a? Hảo ngoạn a, ta có thể mua sao?” Nhìn đến sạp bán hàng ven đường

Tần Vũ thấy cái gì cũng đều mới mẻ, cũng đều hảo ngoạn, đều muốn, tuy rằng nói hắn đã đến cổ đại

được gần một tháng, chính là cho tới giờ đều không có ra khỏi phủ, càng đừng nói đến dạo phố, cho

nên hôm qua khi Đông Phương Tuân nói muốn dẫn hắn đi dạo, hắn đã hưng phấn từ lâu đi.

“Hảo, ngươi muốn gì ta đều mua cho ngươi.” Đông Phương Tuân sủng nịch nói.

“Thật không? Thank you.” Có thể là do rất đắc ý Tần Vũ bất giác nói ra một câu tiếng anh.

“Cái gì?” Đông Phương Tuân nghe không hiểu.

“Nga, không có gì đâu, ta là nói cám ơn ngươi.” Tần Vũ cười gượng nói.

“Nga..... Ta liền thích sủng ngươi.” Đông Phương Tuân cũng không có ý truy cứu.

“A, mứt quả ghim thành xâu nha, Tuân....... ta nghĩ muốn ăn.” Tần Vũ lấy ánh mắt đầy khát vọng

nhìn Đông Phương Tuân.

“Hảo, ngươi ở đây chờ ta.” Nói xong Đông Phương Tuân đi tới chỗ bán mứt quả .

“Ha ha ~ ta chỉ biết Tuân tốt nhất.” Tần Vũ đối bóng dáng Đông Phương Tuân nói.

“Yêu ~ là một tiểu mỹ nhân nha, cho tới bây giờ bổn thiếu gia còn chưa có thấy qua nha.” Tần
Vũ đẹp tất nhiên không cần phải nói, bởi vì hắn đứng ở trên đường cái nên nhất thời dẫn nhân chú
mục, bởi vậy cũng có mấy tên háo sắc tiến tới đùa giỡn.

“Cút ngay!” Tần Vũ chán ghét nhìn cái tên tự cho mình là công tử tiêu sái kia.

“Yêu...... Tiểu mỹ nhân sinh khí nha, thật xinh đẹp đâu!” Phương Hoành nhìn Tần Vũ chằm
chằm, nhìn đến độ nước miếng đều nhiễu đi ra.

Tần Vũ căn bản là mặc xác hắn, một câu cũng không nói, chính là dùng ánh mắt vạn lần khinh
thường nhìn Phương Hoành.

“Tiểu mỹ nhân, chỉ cần ngươi theo bổn đại gia, bỏ đảm ngươi cả đời ăn ngon mặc đẹp, không
cần lo nghĩ bất cứ điều gì.” Phương Hoành mê dắm đối Tần Vũ nói.

“Bổn cũ soạn lại a...” Tần Vũ nhỏ giọng nói, những gì Phương Hoành nói làm cho hắn nhớ tới
mấy bộ phim đã xem khi ở hiện đại, này đám công tử bại hoại cũng như thế đùa giỡn con gái nhà
lành, không nghĩ tới ở thời cổ đại cũng là như vậy.



“Tiểu mỹ nhân.......” Phương Hoành sắc đảm bao thiên ( ta chịu ><), đi tới bên Tần Vũ, một bên
nắm chặt tay hắn một bên sờ soạng mặt hắn.

Nhưng Tần Vũ nào có như thế dễ dàng để hắn khi dễ mình a, hắn dùng sức hất tay Phương
Hoành ra rồi cho hắn một bạt ta, đánh cho hắn không phân rõ phương hướng.

“Mẹ nó, không muốn sống chăng, dám đánh thiếu gia chúng ta.” Phương gia hạ nhân nhìn đến
thiếu gia bị khi dễ liền xông lên nghĩ muốn bắt Tần Vũ.

“Tất cả dừng tay cho ta.” Phương Hoành rống to “Cũng không muốn sống, bổn thiếu gia kêu
các ngươi động thủ sao? Cút ngay, cút ngay.”

“Tiểu mỹ nhân, ngươi cũng thật đanh đá đi, bổn thiếu gia liền thích kiểu người như ngươi.”
Phương Hoành không biết xấu hổ nói, tuy rằng là bị đánh nhưng bộ dáng hắn lại thực vui vẻ đi.

“Hừ! Bệnh thần kinh.” Tần Vũ là lần đầu tiên gặp người bị đánh còn như thế vui vẻ, quả thật
có bệnh mà.

“Phương thiếu gia, ngươi đối người của ta làm gì ma?” Mắt thấy tay Phương Hoành vừa muốn
chạm vào người Tần Vũ, Đông Phương Tuân lúc này đã mua được xâu mứt qủa trở lại, cầm trụ
Phương Hoành sắc thủ.

“A....... Nguyên lai là Đông Phương thiếu gia nha, thật sự là hạnh ngộ, hạnh ngộ a!” Nhìn người
vừa đến là kinh thành thủ phủ Đông Phương Tuân, Phương Hoành cũng không dám làm càn.

“Không dám.” Đông Phương Tuân đáp lại.

“Tiểu mỹ nhân đây là?” Phương Hoành hỏi, một đôi mắt hoa đào vẫn là không ngừng chạy loạn
khắp người Tần Vũ.

“Hắn là người của ta.” Đông Phương Tuân mạnh mẽ đáp.

“Kia, ta cũng không thể.....A.....” Phương Hoành còn chưa có nói xong đã bị người một phen
khiêng lên đặt trên vai.

“A........ Có chuyện gì vậy a.......” Phương Hoành còn không có rõ đã xảy ra chuyện gì.

“Hoành Hoành, ngươi nghĩ muốn đùa giỡn dân nam thì có thể đùa giỡn ta nha, vì cái gì lại chạy
ra ngoài đường? Chẳng lẽ ta không thể thỏa mãn ngươi sao?” Nam nhân khiêng Phương Hoành trên
vai dùng khẩu khí mười phần ngả ngớn đối Phương Hoành nói, mà cái loại khẩu khí này của hắn lại
không khiến người thấy ghê tởm, mà ngược lại còn thấy thập phần thoải mái.

“A........ Sao lại là ngươi, đáng giận, phóng ta xuống.” Phương Hoành thấy rõ người tới, quát to
một tiếng, còn không ngừng đấm đá tay chân phản kháng.

“Đông Phương Tuân, đắc tội, ta không có quản thúc được nội nhân (bà xã, vợ), thật sự đã đắc
tội rất nhiều, thỉnh bao dung. Ngượng ngùng, tại hạ cáo từ trước.” Nam tử thi lễ với Đông Phương
Tuân nói.

“Ngôn huynh, khách khí, kia......sau này gặp lại.” Đông Phương Tuân khách khí đáp.



Tiễn nam tử đi rồi, Tần vũ ngạc nhiên hỏi: “Tuân, cái kia Phương Hoành là nam đi?”

“Đúng, Tiểu Vũ, ngươi sao lại hỏi vậy?” Nghe được câu hỏi của Tần Vũ, Đông Phương Tuân
thiếu chút té xỉu, vấn đề mà vừa nhìn là biết lại còn phải hỏi sao?

“Kia, vì cái gì nam nhân kia gọi Phương Hoành là hắn nội nhân đâu? Nội nhân không phải là để
gọi lão bà sao?” Chính điểm ấy là làm hắn khó hiểu.

“Tiểu Vũ ngươi có điều không biết, hai người bọn họ ở kinh thành rất là nổi tiếng nha, bởi vì
trước đây chuyện Ngôn huynh thành thân là một sự kiện rất lớn, nguyên nhân là do hắn thú không
phải nữ nhân mà là một nam nhân, cho nên khi đó thật huyên náo a, ai lại chẳng biết đến bọn họ.”
Đông Phương Tuân nói với Tần Vũ.

“Nga, nguyên lai là vậy a, thật sự là cởi mở a, ở thời hiện đại cũng không được như vậy nha.”
Tần Vũ cảm thán nói.

“Hiện đại?” Đông Phương Tuân nghe ra có điểm không thích hợp, “ Tiểu Vũ, ta sớm đã muốn
hỏi ngươi, vì cái gì từ khi ngươi tỉnh lại tựu thay đổi thành người khác, nói cho ta biết được không?”

“Việc này nếu muốn giải thích rõ ràng phải mất rất nhiều thời gian, kia chúng ta trước tiên hồi
phủ rồi chậm rãi nói được không?” Tần Vũ nói thẳng.

Hai người dùng tốc độ nhanh nhất hồi phủ, vào trong phòng Đông Phương Tuân từ từ nói
chuyện.

“ Kỳ thật ta cũng không biết chuyện gì đa xảy ra, nguyên bản ta không phải người của thời đại
này, ta là người ở mấy trăm năm sau, ngày đó thời điểm ta tỉnh lại liền thấy ngươi, đến thời đại này,
bộ dáng, dung mạo của ta tất cả đều thay đổi, chuyện về sau ngươi đều đã biết, ngươi có tin ta
không?” Tần Vũ thẳng thắn nói.

“Vậy ngươi sẽ không bỏ ta đi trở về thế giới của ngươi đi?” Đông Phương Tuân hoàn toàn tin
những gì Tần Vũ nói, hiện tại hắn lo nhất là sẽ có ngày nào đó Tần Vũ có thể hay không giống như
khi hắn đến nơi này đột nhiên biến mất đâu?

“Ta không biết, này chỉ có lão thiên gia biết, nhưng cho dù là có cơ hội trở về ta cũng không
nghĩ muốn về, bởi vì nơi đó không có gì đáng để cho ta lưu luyến, nhưng là nơi này khác, nơi này có
ngươi, tâm của ta đều đã ở nơi này, ta không nghĩ sẽ lại trở về.” Tần Vũ phiên thân ôm lấy Đông
Phương Tuân, hắn không nghĩ đến việc rời đi nơi này.

“Tiểu Vũ.....” Nhìn Tuần Vũ, Đông Phương Tuân phát hiện chính mình thật sự nhịn không được
bèn cúi đầu hôn Tần Vũ.

“Tuân....... Ngươi vẫn sẽ yêu ta sao?” Tần vũ lo lắng hỏi.

“Đưa ngốc, ta yêu ngươi, vĩnh viễn đều yêu ngươi, mặc kệ là đời này hay kiếp sau, ta vẫn đều
yêu ngươi. Đáp ứng ta, vĩnh viễn không cần rời xa ta.” Đông Phương Tuân nói một câu hôn Tần Vũ
một cái.

“Không......bao giờ, ta cũng yêu ngươi...Tuân.” Tần Vũ nhìn Đông Phương Tuân, động tình nói.



“Tiểu Vũ, ta mặc kệ, mặc kệ ngươi nguyện ý hay không, ta hôm nay nhất định phải có được
ngươi.” Đông Phương Tuân bá đạo nói, hắn thật sự nhịn không được nha, còn tái nhịn hội nghẹn tử
hắn.

“Hảo......” Không nghĩ tới tần Vũ thế nhưng đáp ứng, thẹn thùng gật đầu.

“Tiểu Vũ........” Đông Phương Tuân một bên luồn tay vào vỗ về phân thân của Tần Vũ, một bên
vừa hôn môi vừa ôn nhu gọi tên hắn.

“A.........A........” Tần Vũ phát ra tiếng rên rỉ kiều mỵ nhượng Đông Phương Tuân dục hỏa khó
nhịn.

Rồi mọi sự đều cứ thế diễn ra.........

Tần Vũ toàn thân như nhũn ra nằm trong lòng Đông Phương Tuân cúi đầu cầu xin tha thứ “Từ
bỏ.....”

“Từ bỏ cái gì, ta đều không phải đã muốn ngừng sao?” Đông Phương Tuân yêu thương hôn
nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng của Tần Vũ

“Vậy ngươi làm gì còn không đem cái kia của ngươi rút ra, còn để lại trong người ta làm gì.” Tần
Vũ không thoải mái động đậy thắt lưng.

“Đừng nhúc nhích, ngươi tiểu gia khỏa này, ngươi lại muốn đến một lần nữa sao?” Bị Tần Vũ
như thế vừa động, Đông Phương Tuân lại muốn đến một lần nữa.

“A? Ta từ bỏ, người ta thật ăn không tiêu, vừa mới....còn như vậy nhiều máu....” Tần Vũ chợt
nhớ lại mình thế nhưng chảy như vậy nhiều máu liền cảm thấy sợ hãi.

“Tốt lắm, ngươi đừng tái động, hôm nay tạm tha cho ngươi, lần sau chúng ta nhất định phải đại
chiến ba trăm hiệp.” Đông Phương Tuân nhéo mông Tần Vũ nói.

Di? Sao không có phản ứng a? Đông Phương Tuân cúi đầu thì thấy, Tần Vũ nguyên lai từ lâu
đã muốn ngủ, một phen ôm hắn vào lòng Đông Phương Tuân cũng trầm trầm ngủ. Kỳ thực hắn
không biết, Tần Vũ không phải mệt mỏi mà ngủ, hắn là bị dọa ngất, vừa nghe Đông Phương Tuân
nói phải đại chiến ba trăm hiệp hắn liền ngất đi thôi, nếu thật là như vậy, thắt lưng hắn hội gãy mất.

Chuyện sau này? Ngươi hỏi ta tương lai Tần Vũ có hay không trở lại hiện đại, ta đây cũng
không biết, nhưng là ta biết, bọn họ sau này thật sự đã ‘tính’ phúc là được rồi, bởi ta nghe một gia nô
ở Đông Phương gia nói, mỗi sáng mỗi tối đều có thể nghe thấy thanh âm yêu kiều của Tần Vũ.....
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