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1.1.1.1.

Đầu hạ, giữa trưa, theo không khí truyền đến tiếng sáo du dương.

Theo tiếng địch tìm kiếm, có thể thấy ở trong phòng luyện cầm ở lầu hai, một thanh niên tầm trên
dưới mười tám tuổi đang thổi sáo.

Thanh niên có một vẻ đẹp cổ điển, một đầu tóc dài xõa tung theo gió bay bay.

Mười ngón thon dài, tựa như tiên tử trong tranh, có một loại mị nhan trung tính.

Hắn đang ở cạnh bàn dương cầm, cách đó không xa là một bàn để hộp violon.

Mà trên bàn chỉ có duy nhất một người đang ngồi – hai mắt khép hờ, đầu không ngừng gật lên gật
xuống.

Tướng mạo thập phần bình thường, dáng người mập mạp, một bộ không hiểu phong tình, không
biết thưởng thức hoàn toàn sát phong cảnh!

Cái người mập mạp kia, đúng rồi, chính là – ta!

*

Hàn Nhã Thụ thổi xong âm tiết cuối cùng, chậm rãi đem cây sáo buông xuống, xoay người hô: “A
Bảo! Ta thổi được không?”

Ta bị một tiếng gọi này làm bừng tỉnh, ngẩng đầu dùng tay áo lau nước miếng, có chút ngơ ngác:
“A – không tồi!”

Nhã Thụ nhất thời nhăn mi: “Ngươi lại nghe đến ngủ gật! Chẳng lẽ âm nhạc của ta là hát ru sao?”

Ta nháy mắt mấy cái, vặn vẹo thắt lưng ngủ đến cương cứng: “Ta chỉ vừa nghe đến loại âm nhạc
cao nhã này là như vậy. Ngươi không phải không biết.”
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“Đúng vậy! Ngươi cũng chỉ có nghe nhạc nặng mới có tinh thần!” – Nhã Thụ bất mãn oán giận.

“Ngươi đều biết còn trách ta? Sớm quen một chút là tốt rồi!” Ta lười biếng trả lời.

“Nhưng ngươi là bằng hữu tốt nhất của ta ~~ người ta muốn diễn tấu cho ngươi nghe a ~~” Nhã
Thụ làm nũng nói.

Ta đứng lên, đến phía sau hăn lấy dây cột tóc đem tóc hắn buộc lại gọn gàng.

Nói thât, ta buộc tóc thực sự kém. Bất quá, lại cho Nhã Thụ vài phần ngây thơ.

“Ta nói Nhã Thụ, ngươi đáng lẽ nên là con gái a.” Ta cau mày nhìn thanh niên trước mắt so với nữ
nhân còn muốn xinh đẹp hơn.

“Nói cũng đúng.” Nhã Thụ đột nhiên bật cười, lộ ra hàm răng trắng noãn.

[ ai! ] Ta ở trong lòng thở dài – “Ngươi dường như là học đàn violon đi, thế nào ba ngày hai buổi
thổi sáo đâu? Nếu lão gia biết, nhất định mắng ngươi. Mà nếu để lão sư biết, hắn nhất định sẽ khóc
thét.”

Chúng ta cùng tưởng tượng đến cảnh lão sư khóc thét “Thật là đã đạp hư một thiên tài diễn tấu a
~~”, đồng thời bật cười. Bất quá ta cười rộ lên hai mắt híp thành một đường, giống như cái bánh bao,
nào được đến một phần vạn phong tình như Nhã Thụ.

*

“Cộc cộc.”

Ta nâng mi: “Đến giờ. Ngươi nên đi thôi.”

Nhã Thụ chu cái miệng nhỏ: “Thật mệt a ~~~”

“Ai kêu ngươi nổi danh làm chi, nơi nơi đều mơi ngươi biểu diễn.” Ta vừa lôi vừa kéo hắn ra ngoài.

“A, cây sáo của ta!”

Ta ngoái đầu, chớp mắt, nguyên bản cây sáo đang nằm trên bàn liền bay lên, tiếp theo là rơi vào tay
ta.

“A, hảo ngoạn nha!” – Nhã Thụ thực phối hợp vỗ tay – “Mặc kệ nhìn bao nhiêu lần vẫn khiến
người ta bất khả tư nghị a!”

“Không có gì, bất quá một chút siêu năng lực thôi.”

“Làm sao không có gì a ~~ ta thật hâm mộ.” Ánh mắt thiên chân vô tà của Nhã Thụ là tối trân quý
bảo thạch.
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Ta mỉm cười: “Cũng chỉ có ngươi nghĩ như vậy.” Trong đầu ta lại hiện lên đoạn ký ức đen tối kia.

“A, chúng ta nhanh lên!”

Thanh âm Nhã Thụ đem ta từ trong sương mù hắc ám kéo ra.

“Đi thôi!”

*******

Máy bay, khoang hạng nhất.

Ta ngồi bên cạnh Nhã Thụ.

“Vừa rồi mấy cô tiếp viên hàng không luôn nhìn ngươi.” Ta cười trêu chọc hắn.

“A nha ~ hảo đáng ghét. Ta tối không thích bị người nhìn như động vật trong vườn thú.” Nhã Thụ
xoay thân oán hận.

“Ngươi là độc nhất vô nhị a...” Ta cầm lên lọn tóc đen của hắn thưởng thức.

“A Bảo cũng là độc nhất a, trên đời không tìm được Phạm Gia Bảo thứ hai!” Nhã Thụ mỉm cười
ngây thơ.

Tim của ta đập mạnh.

“Ta sẽ bảo vệ ngươi.” [ dùng toàn bộ sinh mệnh của ta.]

“Ta đều không cần bảo hộ nga. Ta vừa không phải con nít, cũng không phải cái gì yếu ớt, đừng để
ý như vậy được không?” – Nhã Thụ cười dựa đầu vào vai ta – “ta mệt.”

“Ngủ như vậy không thoải mái, không bằng.....” ta hảo tâm đề nghị.

“Không cần, bả vai A Bảo tốt lắm.” Nhã Thụ nhắm mắt lại.

[ Có phải hay không rất nhiều thịt, cho nên mềm?] Ta kéo khóe miệng.

[ Ta sẽ bảo vệ ngươi.]

2.2.2.2.

“A, đau quá!” Ta vỗ đầu ngồi xuống.

[ Đây là đâu? Nhã Thụ đâu? ---! ]

Ta loạng choạng dứng lên, đầu đau đến thiếu chút nữa lại ngã xuống.

“Nhã Thụ! Nhã Thụ! Ngươi ở đâu?!”
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Ta kêu to, thanh âm ở tong rừng không ngừng vang vọng.

Một lần lại một lần, vẫn không có ai trả lời.

Ta chưa từ bỏ ý định, một bên kêu to, một bên nghiêng ngả tìm bốn phía.

[ Không có! Chỗ nào cũng không có!]

Ta không tìm thấy Nhã Thụ.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Ta kiệt sức tựa vào một thân cây, trượt dần xuống.

Ta cùng Nhã Thụ lên máy bay, Nhã Thụ ngủ, sau đó -----

Máy bay gặp luồng nghịch lưu, mất khống chế.

Máy bay rất nhanh rơi xuống!

Ta nhớ rõ lúc ấy dùng hết toàn bộ siêu năng lực của mình bảo hộ Nhã Thụ!

Chờ khi ta tỉnh lại, Nhã Thụ đã mất tích....

Ta lại khởi động thân mình.

Đầu vẫn rất đau, bất quá không xuất huyết.

Ta hôn mê bao lâu?

Ta kiểm tra phát hiện ra mình đã mất siêu năng lực.

Mỗi khi sử dụng qúa độ đều như vậy.

Có một lần, ta suốt một tháng không thể sử dụng siêu năng lực. Lần này ít nhất cũng phải lâu hơn.

Việc cấp bách, chính là tìm được Nhã Thụ!

Ta theo hướng có ánh sáng đi tới.

Cây cối dần thưa thớt, trước mắt dần trống trải.

Sau đó – ta nhìn thấy một trang viện.

Đây là nơi nào a? Lưu hành kiến trúc cổ sao?

Ta đến gần.
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Chợt thấy một cái cửa hông mở ra, bên trong đi ra một gia nhân phó dịch.

[ Nhà này giả cổ, đến cả người sống cũng giả cổ trang --- ]

Ta thừa dịp hắn không chú ý, theo cửa lẻn vào.

**

[ Làm cho ta chết đi! ~~~ ]

Ta nghẹn họng nhìn trân trối cảnh trước mặt, rường cột chạm trổ, tiểu kiều lưu thủy.

Ta cúi người trốn sau lùm cây, nhìn hai nha hoàn xinh đẹp đang hi hi ha ha đi qua.

Ta nuốt nước miếng, vì chính mình mà ẩn ẩn bất an cho khả năng gặp chuyện..

[ Không thể nào -- ]

Ta nhẹ nhàng đi tới một nơi khác.

“Ngươi xem, cảnh trí rất đẹp đi.” Một thanh âm nam tử trầm thấp truyền tới.

Ta lặng lẽ trốn đi.

“Phải, rất đẹp.”

Thanh âm mềm nhẹ tao nhã này – ta vĩnh viễn không bao giờ nhận sai!

Ta vụt chạy ra: “Nhã Thụ thiếu gia!”

Điều tiếp theo, ta bị một cỗ lực lượng đánh tới.

3.3.3.3.

“Thiếu gia! Nhã Thụ thiếu gia!” Ta giãy dụa đứng lên, hướng tới con người xinh đẹp kia nhào tới.

Trước khi ta kịp chạm vào vạt áo hắn, nam tử đứng bên Nhã Thụ tiến lên ngăn cản, ống tay áo vừa
lật, ta lại lăn qua một bên.

“Tên quái dị này!” Nam nhân kia quát.

“Phi phi phi!” Ta phun một miệng đầy đất, ngẩng đầu.

“Nhã Thụ thiếu gia! Ta luôn tìm ngươi a! Ngươi – “ Ta kinh ngạc mở to mắt – “Ngươi thế nào lại
mặc nữ trang? Ngươi là nam a!”

Cái kia động thủ -- không, động tay áo nam nhân nói: “Hắn mặc nữ trang không phải càng thích
hợp sao?”
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Không phải vấn đề này!

Ta hoảng sợ nhìn thiếu gia một thân váy dài màu trắng, trên đầu cắm châu sai. Chớp mắt, càng thấy
rõ nam nhân đã hai lần ném ta đi.

Người nọ rất cao, dáng người gầy, một thân hắc y hiển hiện ngạo khí. Khóe mắt hơi xéch, khiến
khuôn mặt thêm và phần khiêu khích, cái mũi cao thẳng, đôi môi mỏng.

Hé ra khuôn mặt khiến nữ nhân điên đảo.

Bất quá, hiện tại không phải lúc thưởng thức suất ca.

“Thiếu gia! Ngươi không nhớ ta sao? Ta là Phạm Gia Bảo, ngươi là Hàn Nhã Thụ! Chúng ta cùng
nhau đi Italia tham gia diễn tấu violon!...”

Nhã Thụ nhăn mặt nhíu mày: “Thực xin lỗi....”

Tâm ta trầm xuống.

“.... Ta nhận thức ngươi sao?”

“Thiếu gia! Ngươi cố nhớ lại đi! Ta là Phạm Gia Bảo, ngươi là Hàn Nhã Thụ! Chúng ta cùng nhau
đi Italia tham gia diễn tấu violon!....”

Nhã Thụ nhíu mi càng chặt: “... Ta không nhớ! Ta....” Ôm lấy đầu.

Nam nhân kia tiến tới đỡ Nhã Thụ: “Nếu khổ sở không cần phải cố! Người tới!” – Hắn cao giọng
gọi – “Đem Hinh nhi cô nương về ốc.”

Hai nha hoàn xinh đẹp tiến lên, một trái một phải, đỡ lấy Nhã Thụ đi xuống.

Ta nhảy dựng lên, bổ nhào lên nam nhân kia, tay chân cũng hướng vào hắn: “Ngươi đem thiếu gia
đi đâu?! Hắn mới không phải cái gì Hinh nhi cô nương! Đem thiếu gia trả lại cho ta!”

Nam nhân chán ghét vùng ra.

Ta chưa từ bỏ ý định, đứng lên công kích hắn.

“Đồ quái dị không biết tự lượng sức!” Nam nhân ác độc nói xong, nhấc chân, đem ta đá vào bụi hoa.

Tay và mặt ta bị bụi gai cào xước, lửa giận càng bốc cao.

Ta tùy tay bốc một nắm đất nhắm vào hắn ném tới.

Nam nhân nhất thời không tránh kịp, nhắm hai mắt.

Ta nhân cơ hội nhào tới, há mồm cắn hai tay hắn.
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Nam nhân ăn đau đem ta xách ra, vung tay.

Ta trong gang tấc tránh thoát, lăn một vòng, gốc cây nhỏ gần đó bị cương khí bổ làm hai nửa, ngã
xuống.

Ta bị dọa cho một than mồ hôi lạnh, tay chân cùng lúc muốn chạy trốn, đã không còn kịp nữa rồi.

Nam nhân hai mắt đỏ ngầu, kéo cổ áo ta đem ta xách lên cao.

“Tên quái dị này thật to gan a!”

Ta thấy mạng nhỏ bị đe dọa, giơ tay xin tha: “Đại hiệp tha mạng! Ta không dám!”

Nam nhân kia giận đến nghiến răng, một bộ biểu tình muốn đem ta bầm thây vạn đoạn làm ta mồ
hôi lạnh chảy dài: “Đại hiệp, tái sinh khí sẽ không soái!”

Nam nhân kia lập tức biến sắc, nhưng cũng thu ý giết ta, quăng xuống.

Ta vội tránh xa, ôm yết hầu ho khù khụ.

“Người tới!”

Ta lập tức kêu lớn: “Không nên đuổi ta đi!”

Nam nhân hung hăng trừng mắt nhìn ta: “Đem cái đầu heo này dẫn đi, để hắn làm ở sài phòng đun
nước, đem cái thân mỡ này gầy đi cho ta!”

[ Bảo ta trư!] Ta oán hận trong lòng ‘lịch sự ân cần’ hỏi han mười tám đời tổ tông của hắn. [ Quân
tử báo thù mười năm chưa muộn. Chờ siêu năng lực của ta phục hồi, xem ta thế nào thu thập ngươi!!]

Một lão nhân gần sáu mươi tuổi không biết từ chỗ nào ‘phiêu’ ra nói với ta: “Đứng lên!”

[ Ha ~ ngay cả cái lão nhân tướng mạo cũng không tồi, nhà này thật đúng chú trọng bề ngoài a ~~ ]

Lão nhân khinh thường đảo mắt nhìn ta: “Đem cái giẻ rách trên người ngươi vứt đi cho ta, còn có
đầu tóc, không giống người!”

[ Ta cũng không phải loại người cổ lõ như lão, để tóc dài làm chi?! Hơn nữa, mập mà dẻ tóc dài
trông đẹp sao?]

Thấy lão nhân muốn nhốt ta trong sài phòng, at liền gọi lão: “Bắt ta làm việc không sao nhưng phải
cho ta ăn cơm! Nếu không ta không có khí lực làm việc! Các ngươi trang viên lớn như vậy, không
muốn truyền ra có người chết đói đi!”

Lão nhân chán ghét nhìn ta: “Ngươi một thân toàn thịt, có đói tám ngày mười bữa cũng không
chết!” – Dừng một chút – “Chúng ta sẽ không bỏ đói hạ nhân, nhưng ngươi phải thanh lọc tràng vị.
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Sáng mai ngươi đi bổ củi cho ta, còn phải bổ mười bó, nếu không đừng hòng nghỉ ngơi!.... Vì để tốt –
“ – Lão cười ác – “Hôm nay nên hảo hảo nghỉ ngơi đi!” Xoay người rời đi.

Ta đánh giá một chút sài phòng, bẩn ! Đương nhiên đừng nói cái gì chăn màn giường chiếu linh tinh.

Trong bóng đêm, ta giống như gặp cái gì đi qua –

Ta đẩy mạnh cửa phòng để ánh trăng chiếu vào.

Ta ở một góc nằm xuống cuộn người.

“Thiếu gia, chờ ta. Ta sẽ cứu ngươi – mang ngươi trở về....”

Ta thiếp đi dưới ánh trăng.

4.4.4.4.

Ngày hôm sau, sáng sớm lão nhân đã đá ta dậy.

“Ngươi con heo lười này, còn ngủ! Nhanh đứng lên ăn điểm tâm, sau đó làm việc cho ta!”

Ta xoa xoa bên hông bị đá.

[ Tử lão nhân! Xem ta sau này thế nào trị ngươi!]

[ Thật là, toàn thân đều đau, giống như bị nghiền nát vậy.]

Ta theo lão nhân vào trù phòng, bên trong không có ai, chỉ có trù thẩm đang nấu cơm.

[ Gặp quỷ, một trù thẩm cũng đẹp như vậy, mấy quý phu nhân thời hiện đại còn không nhảy lầu tự
sát hết sao!]

“Hắn là người mới!” – Lão nhân nói, lập tức lại hỏi ta – “Ngươi tên gì?”

“Phạm Gia Bảo.”

“Bảo? Trư còn không kém nhiều lắm.”

Ta nắm chặt tay, nhịn xuống cảm giác muốn đập lão thành đầu heo!

“Kêu Tiểu Phạm được rồi. Hắn rất béo, trang chủ chướng mắt, cho nên ngươi chỉ cần cho hắn cơm
trắng dưa muối được rồi! Tuyệt không cho hắn ăn thịt! Cơm cũng không cần cấp nhiều. Ai biết hắn có
giống như heo chỉ ăn cơm trắng cũng mập được.”

[ Tử lão nhân! Ta xé rách miệng ngươi!]

Nếu trong lời nói có đinh năm phân, ta đã đem đinh đam lão thủng đến hàng trăm lỗ rồi.
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Trù nương Trinh thẩm cao thấp đánh giá ta trong chốc lát, xoay người bới một chén cơm, trên mặt
hề hề đáng thương thả hai ba phiến dưa muối: “Ra ngoài ăn đi! Ở đây làm hỏng khẩu vị của mọi
người!”

[ Nhà này mọi người là đồ chết tiệt!] Trong lòng ta thầm mắng [Thiếu gia, ta nhất định đem ngươi
cứu ra ngoài.]

**

Đói ~~! Kỷ bá – chính là cái độc ác đáng chém nghìn đao, xuống địa ngục không thể siêu sinh tử
lão đầu kia – ném cho ta một kiện xiêm y cũ kỹ, quăng ta ở nơi sâu nhất ven rừng.

Nơi đó có một cái cọc lớn thật lớn, một tấm bạt to chăng xung quanh. Sau đó là – một đống củi lớn
chờ bổ.

“Hôm nay ngươi đem toàn bộ bổ ra cho ta.” – Chỉa chỉa dòng suối nhỏ phía xa – “Mười bó nga,
không nhiều không ít....”

Ta xem xét chuôi búa, tưởng tượng đem nó bổ tử lão đầu thành hai nửa.

“Ta đã biết.” Ta trả lời.

Chờ lão nhân đi ròi, ta cuộn tay áo, hít sâu –

Đem đầu gỗ dựng thẳng, hai tay nắm chặt búa, bổ xuống, đầu củi lên tiếng trả lời ngã sang hai phía.

[ Xem ra ta cũng có thiên phú nha ~~ ]

An nhàn đã lâu cơ hồ quên đi cảm giác cực khổ là gì. Lúc này lao động nặng chỉ chốc lát sau thân
thể liền đưa ra kháng nghị. Hai vai đau đến rã rời, hai tay phù thũng...

Ta ngồi dưới đất than thở.

Củi mới bổ một phần ba.

**

Bỗng nhìn thấy một bóng nữ hài tử đáng yêu y phục hồng nhạt, trên đầu đội cái khăn.

“Ăn cơm!” Nàng ta thanh giọng hô.

Giữa trưa a ---

Ta ngẩng đầu nhìn trời, mới phát hiện ngày đã sớm vào trưa, nhiệt độ vô tình của mặt trời mãnh liệt
rơi xuống, mà quần áo ta từ lâu đã ướt đẫm.

“Còn đứng ngây ra đó làm gì? Đến đây.” Tiểu cô nương đối ta mỉm cười.
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[ Thật sự khó tin, cư nhiên còn có người không khinh miệt ta.]

Ta bắt chính mình đứng lên, vạn phần gian nan đi đến cách nàng ta năm bước.

“Lại đây a!” Nàng ta hô, đối ta vẫy vẫy cánh tay trắng nộn bé nhỏ.

Ta chần chờ, đi đến cạnh nàng ta.

“Ngồi đi!” Nàng ta một phen giữ chặt tay áo ta kéo ta ngồi xuống.

“Đói bụng không? Ăn cơm đi.” Nàng ta từ trong rổ lấy ra cơm canh.

[ Ân, một chén cơm trắng, rau xanh, đậu giác, còn có một chén canh mướp đắng nấu trứng. So với
buổi sáng phong phú hơn nhiều, xem ra nơi này không bỏ đói hạ nhân là chính xác. Bất quá, mệt chết
người lại là chuyện khác -- ]

“Ngươi suy nghĩ cái gì? Mau ăn đi!” Tiểu cô nương thúc giục ta.

Ta nghe lời cầm lấy bát ăn nhanh.

Quả rất đói bụng a ~~

Tiểu cô nương nhìn bộ dáng lang thôn hổ yết của ta thì bật cười: “Chậm một chút, không ai tranh ăn
với ngươi.”

[ Là ngươi bảo ta mau ăn mà?]

Nàng nâng má nghiêng đầu: “Ta là Tiểu Đào, còn ngươi? Tên là gì? Bọn hộ đều gọi ngươi Tiểu
Phạm.”

Ta uống một ngụm canh, thở hắt ra: “Thiếu gia gọi ta A Bảo.”

“A Bảo? Ngươi năm nay bao nhiêu?”

Ta liếc mắt nhìn nàng: “Hai mươi hai.”

“Thật sao?!” – Nàng mở to hai mắt – “Ta năm nay mười lăm. Như vậy đi, ta gọi ngươi A Bảo ca.”

Ta không khỏi mỉm cười: “Bọn họ đều chán ghét ta, sao, ngươi không khinh thường ta?”

“Ai nha, này là do trang chủ tính tình quái dị thích thu thập tuấn nam mỹ nữ, dung mạo bình thường
đều dừng mơ tưởng, mà đãi ngộ trong trang rất cao.”

“Trang chủ -- hắn gọi là gì?”

“Ngươi không biết!!!” Tiểu Đào kinh ngạc giương cái miệng nhỏ.

“Ta là người bên ngoài đến đây mới vài ngày.” Ta giải thích.
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“Là thế này a.” – Tiểu Đào gật gật – “Trang chủ tên Trác Bất Phàm, mà trang viện này chính là
Thiên Cảnh sơn trang tiếng tăm lừng lẫy!”

[ Thiên thượng nhân gian sao?]

“A, nghe nói ngươi là vì Hinh nhi cô nương đến?”

Ta nhíu mày: “Không phải cô nương. Hắn là Nhã Thụ thiếu gia của ta.”

“Sao cũng được.” – Tiểu Đào le lưỡi – “Cái kia – Nhã Thụ thiếu gia là ba ngày trước trang chủ nhặt
về, hình như bị thương mất trí nhớ. Bởi hắn phi thường xinh đẹp nên trang chủ thu lưu hắn.”

[ Giống như ta đoán.]

“Trác Bất Phàm đối hắn tốt không?” Ta hỏi.

“A nha, không được trực tiếp gọi tên trang chủ!” – Tiểu Đào ngó quanh – “Sẽ bị đánh nga. Trang
chủ tính tình không tốt, võ công lại cao cường, hơi không cẩn thận sẽ --- “ Tiểu Đào đưa tay ngang cổ.

[ Nga ~ ta đây có thể sống đến giờ đúng là mạng lớn nha.]

“Trang chủ đối Hinh nhi cô --- công tử tốt lắm.” Tiểu Đào cười an ủi.

Ta buông bát: “Ta ăn no rồi.”

“Có đủ hay không a? Bằng không lần tới ta trộm món ngon tới cho ngươi.”

“Vậy không tốt đâu. Vạn nhất bị bắt ngươi nguy rồi.”

Tiểu Đào cười híp mắt: “A Bảo ca kỳ thật là người tốt a. Những người đó chỉ biết xem bề ngoài, là
một lũ ngốc.”

Ta thực thích tiểu nha đầu thẳng thắn này: “Trời không còn sớm, ta còn phải làm việc tiếp, ngươi
trở về đi.”

“Hảo!” – Tiểu Đào đứng dậy vỗ vỗ quần áo – “Đến bữa chiều ta lại đến gọi ngươi!”

“Cảm tạ.”

Ta nhìn theo nàng rời đi. Thật sâu hít một hơi rồi thở ra. Ta nói với chính mình phải nhẫn nại.

Hôm nay ta chịu khổ, ngày khác nhất định ta sẽ tính sổ với hắn!

5.5.5.5.

Nấu nước là công việc dị thường gian khổ.

Ta lắc lắc lắc không biết quăng ngã bao nhiêu lần mới nắm giữ được bí quyết.
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Chờ ta hoàn thành công việc ngày đầu tiên cũng đã là sáng hôm sau.

Chợp mắt không bao lâu ta lại bị Kỷ bá – Kỷ lão nhân! – đá tỉnh.

Ta mất rất nhiều khí lực mới ngăn chính mình không đập gãy cái ‘que củi’ kia.

Công tác cực khổ, toàn thân cao thấp, mỗi khớp xương mỗi thớ thịt đều lên tiếng kháng nghị.

Điều an ủi duy nhất là tiểu nha đầu kia.

Cho ta ăn ngon, ngẫu nhiên còn vụng trộm cho ta một ít trái cây. Nàng còn cho ta biết tin tức của
thiếu gia –

[ Thiếu gia a, ngươi chừng nào mới nhớ ra ta ?]

Còn có một chuyện đáng vui mừng chính là ta có thể cảm thấy siêu năng lực của mình đang dần
khôi phục.

Ta không vội dùng nó.

Hiện tại chỉ biết đem thời gian hồi phục kéo dài.

Ta cắn răng chịu đựng.

Ở trên cột gỗ ta ghi lại ủy khuất của chính mình.

[ Dùng tạm cách này, ta là người có thù tất báo a –]

Cứ vậy qua mười ngày ta ở lại đây, người có điểm gầy, quần áo cũng trở nên rộng hơn. Bất quá coi
như có tinh thần công việc hoàn thành cũng nhanh hơn.

Buổi tối hôm nay, ta rốt cuộc có cơ hội gặp thiếu gia.

**

Ta men theo con đường nhỏ Tiểu Đào chỉ cho ta, nghe được ở hoa viên có tiếng của thiếu gia –
cùng với tên quỷ đáng ghét kia (anh Phàm í)!

“Đêm nay ánh trăng thật đẹp.”

“Đúng vậy.”

“Bất quá, ngươi đẹp hơn –” *da gà da vịt mọc ầm ầm*

Ta lập tức lao ra hất ma trảo của Trác Bất Phàm: “Ngươi muốn làm gì thiếu gia?!”

Trác Bất Phàm nhất thời bị ta đánh mày kiếm dựng thẳng.
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“Là ngươi! Vài ngày không gặp ngươi có khỏe không?” Thanh âm ôn nhu của Nhã Thụ đã kịp thời
cứu mạng nhỏ của ta.

“Thiếu gia! Ngươi nhớ ra ta sao?” Ta kêu to bắt lấy tay hắn.

Nhã Thụ có vẻ nao núng: “Thực xin lỗi, ngươi có thể buông không?”

Ta giận tái mặt: “Ngươi vẫn chưa nhớ ra ta.”

Nhã Thụ gặp vẻ mặt khổ sở của ta không đành lòng nói: “Thực xin lỗi.”

Trác Bất Phàm nặng nề khụ một tiếng, đem Nhã Thụ kéo vào lòng: “Tên quái dị kia chạy tới đây
làm gì?! Ai cho phép ngươi chạm vào Hinh nhi?!” (sau này anh sẽ hối hận (#‵ ′)凸 )

Ta nhảy dựng lên: “Ngươi còn nói!” – Ta chỉ vào mũi hắn – “Ngươi thành thật khai ra, ngươi đối
Nhã Thụ thiếu gia có ý xấu gì?”

Nhã Thụ vẻ măt giật mình, ngẩng đầu hướng Trác Bất Phàm: “Ngươi sẽ làm chuyện xấu với ta
sao?”

Trác Bất Phàm lập tức khoác vẻ tươi cười vô hại (có mà vô lại ấy) [ tuy ta không muốn thừa nhận
nhưng hắn đúng là rất MAN ]: “Sao có thể. Cái gì ‘Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu’, ta đối với
ngươi đầy lòng ái mộ muốn thận cận với ngươi a.”

“Thiếu gia, không được mắc mưu hắn! Hắn chính là muốn chiếm tiện nghi của ngươi! Các ngươi
đều là nam, hắn không có khả năng thật tâm với ngươi, hắn chính là muốn đùa vui mà thôi! Về sau chịu
khổ là ngươi a!” [ Quản hắn thế nào anh tuấn, cười ra sao gợi cảm, bảo hộ Nhã Thụ vẫn là suy nghĩ đầu
tiên của ta.]

“Ngươi câm miệng cho ta!” Trác Bất Phàm thẹn quá thành giận quát, lại bày ra bộ dáng dịu dàng
đối Nhã Thụ nói: “Không cần nghe tên này nói bậy.”

Nhã Thụ nhướng mày đẩy Trác Bất Phàm ra: “Không còn sớm, ta đi trước nghỉ ngơi.” Nói rồi xoay
người ly khai.

Trác Bất Phàm không thể ngăn lại Nhã Thụ, ngây người trong chốc lát, chờ Nhã Thụ hoàn toàn biến
mất mới một bước tiến tới xách cổ áo ta: “Nhĩ hảo lớn gan a, cư nhiên dám phá hỏng chuyện tốt của
ta!”

“Gặp chuyện bất bình thì rút đao tương trợ, huống chi hắn là thiếu gia của ta! Ta đã thề phải bảo vệ
hắn!” Ta không chịu thua trừng trở về.

Trác Bất Phàm trán nổi gân xanh, rốt cuộc buông tay: “Lần này tha ngươi, bất quá không có lần
sau.”



TTTTííííchchchch ThiThiThiThiêêêênnnn CCCCáááácccc

[[[[ 14141414 ]]]]

Thấy hắn dường như còn có thể khắc chế chính mình, ta nói tiếp: “Mặc kệ bao nhiêu lần, chỉ cần
ngươi muốn tổn hại thiếu gia của ta, ta đều dốc toàn lực ngăn cản.”

“Ta nào tổn thương hắn? Ngươi không thấy ta sủng hắn ra sao sao?” – Trác Bất Phàm cười lạnh –
“Hơn nữa, ngăn cản? Chỉ bằng ngươi?” Trác Bất Phàm phất tay, một gốc cây gần đó bị chẻ mất một
miếng.

“Chỉ cần ta ra tay, mạng nhỏ của ngươi sẽ như gốc cây đó. Ngươi dựa vào cái gì cùng ta đấu?”

“Chỉ bằng vào ta không sợ chết!” Ta mạnh miệng đáp lại, âm thầm vận sức. Tuy rằng hiện tại năng
lực còn chưa hồi phục hoàn toàn nhưng đến lúc nguy cấp cũng phải liều mạng một phen!

Trác Bất Phàm nheo mắt trừng ta một lúc lâu, thẳng đến khi ta sợ hãi.

Hắn bỗng vươn tay xoa mặt ta.

Ta cả kinh, lui lại hai bước: “Ngươi làm gì?!”

“Có điểm gầy đi, thoạt nhìn ra dáng hơn.” Trác Bất Phàm nói một câu không ăn nhập gì, nhưng
biểu tình không có gì tốt kia làm ta dựng thẳng lông gáy.

“Ngươi không cần qua đây!” Ta kêu to, lại bị hai tay hắn bắt được đặt ở thân cây.

Ta xoay đi tránh khuôn mặt tuấn tú đang tới gần.

“Ta không phải người quái dị sao?! Ngươi không phải ghét nhất bị loại người béo như heo này bính
sao?!” Ta cảm nhận được nguy hiểm, kêu to.

Trác Bất Phàm đứng yên trong chốc lát chậm rãi rời đi.

Ta chạy qua một bên, lui sau gốc cây cảnh giác nhìn hắn. [ Nói đúng ra là do ta sợ hắn.]

“... Nói cũng đúng. Ngươi bất quá là tên quái dị mà thôi.” Trác Bất Phàm thấp giọng nói, phẩy tay
áo một cái, mũi chân khẽ điểm liền tiêu thất.

Ta thở hắt ra một hơi, kịch liệt thở dốc, cảm thấy tim đập loạn không ngừng.

Ta không nói được nguyên nhân nhưng một màn vừa rồi quả thực so với hắn động thủ giết ta còn
đáng sợ hơn.

Ta sợ nam nhân kia

6.6.6.6.

Sau hôm đó ta càng cẩn thận hơn.

Không vội vàng tìm Nhã Thụ, ta chờ cho năng lực hồi phục.
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Bất quá hai ba mươi ngày không ăn thịt làm ta rốt cuộc không chịu đựng nổi.

Ta thấy bốn bề vắng lặng liền chạy vào rừng.

[ Nga, vừa lúc bắt được con thỏ hoang béo mập.]

[Thực xin lỗi a ~]

Ta ý niệm vừa chuyển, thỏ hoang lăng không bay lên đập mạnh vào gốc cây.

Ta đi qua nhặt lấy con thỏ.

“Ta so với cái tên ôm cây đợi thỏ ngu ngốc kia mạnh hơn nhiều!” Ta khích lệ chính mình.

Dựa vào ấn tượng xem phim kiếm hiệp trước kia, đem thỏ hoang lột da, rửa sạch, xuyên qua cành
cây, lấy diêm 'mượn tạm' phòng bếp nhóm lửa nướng.

Dần dần mùi thơm bốc lên, nước miếng của ta không chịu kém cạnh ào ạt tuôn.

Rốt cuộc da đã vàng ruộm, ta không ngại nóng xé cái đùi trước tiên.

“Oa! Nóng quá! Ăn ngon ~~!”

Ta hít hà xuýt xoa, lâu rồi không ăn thịt.

“Vẫn là nên có chút thịt mới sống được a! Ta lại không muốn xuất gia làm hòa thượng!”

Bỗng, nhớ tới Nhã Thụ.

[ Hắn cứ như vậy sẽ không lấy được vợ.]

Ta không biết thời đại này đối với đồng tính luyến ái có cái nhìn ra sao – có thể là có vẻ không quan
tâm lắm. Bất quá ta không nghĩ Nhã Thụ biến thành một người bất nam bất nữ -- cho dù đồng tính mến
nhau cũng phải có bộ dáng nam nhân! Huống chi, đối phương lại là tên Trác Bất Phàm luyến tướng
phích (yêu diện mạo)! Ta kiên quyết phản đối cả hai cùng một chỗ!!

Đem toàn bộ con thỏ ăn vào bụng, ngũ tạng miếu (dạ dày) của ta rốt cuộc thỏa mãn, vừa lòng ngáp
một cái.

[ Có điểm mệt.]

[ Ngủ một chút là được, liền trong chốc lát –]

Ta chìm vào mộng đẹp.

“Không, không cần! ... Ta không phải quái vật! ... Ma ma! .... Ba ba! ... Cứu con! Con không phải
quái vật!!”
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[[[[ 16161616 ]]]]

Ta thê lương hét to, theo mộng bừng tỉnh, trên người đều là mồ hôi lạnh, hô hấp dồn dập không
ngừng.

“Gặp ác mộng?”

Thanh âm Trác Bất Phàm suýt chút nữa làm ta bật dậy.

“Ngươi, ngươi sao lại ở đây?!”

Trác Bất Phàm một tay chống má, ung dung ngồi xổm bên cạnh ta: “Nơi này là rừng cây của ta, ta
vì cái gì không thể tới?”

Ta đảo mắt nhìn đến xương thỏ còn vương vãi.

Trác Bất Phàm cũng nhìn theo: “Nhìn qua, ngươi vừa ăn đại tiệc ha.”

Ta không biết hắn sẽ làm gì, thân mình lui về sau.

“... Ngươi sợ ta?” Trác Bất Phàm cười hỏi.

“Ai nói ta sợ?” Bốc hỏa.

Trác Bất Phàm vươn ngón tay thon dài điểm má: “Chưa có ai dám săn trộm trong rừng của ta....”

“Ai, ai kêu ngươi ngược đãi hạ nhân, ngay cả miếng thịt nho nhỏ cũng không cho!” ta nói

“Nga? – Ngươi có biết trên đời này có nhiều người ngay cả cơm cũng không có mà ăn – ngươi thật
không biết chừng mực.”

Ta biết hắn nói đúng – “Ngươi muốn thế nào?”

“Ta muốn thế nào?” – Hắn trầm ngâm – “Ta vẫn muốn giáo huấn ngươi một chút, ai kêu ngươi luôn
chông đối ta, làm ta sinh khí –“

“Kia cũng là ngươi đuối lý trước!” Ta nói.

“Nhưng cái này là do ngươi (con thỏ í) phải không?” Trác Bất Phàm nhìn ta chằm chằm.

“.... Đại trượng phu dám làm dám chịu!” Ta bất đắc dĩ, ngoại trừ câu nói hào khí ngút trời, trong
lòng ta đã sợ đến run lên.

“Khá lắm đại trượng phu!” – Trác Bất Phàm mỉm cười – “Để ta nhìn xem ngươi làm sao đảm
đương.”

7.7.7.7.

“Ngươi đây là mang ta đi đâu?” Ta chậm chạp chạy đằng sau Trác Bất Phàm.
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[[[[ 17171717 ]]]]

[ Ngươi người cao chân dài cũng nên để ý phía sau một chút a!]

“Đến.” Trác Bất Phàm dừng cước bộ, đứng bên ngoài một gian phòng.

“Vào đi.”

Ta cẩn thận theo vào.

Sàn lát đá, trên mặt đều là hố nhỏ, trên tường bày đao thương côn kiếm ----

“Ngươi dẫn ta đến phòng luyện công làm gì?”

“... Đương nhiên là – giúp ta luyện công!” Trác Bất Phàm không có hảo ý cười.

**

“Ân!” Ta cắn chặt răng nuốt xuống một tiếng rên rỉ.

Trên người nhất định lại bầm một khối.

[ Nói thật dễ nghe, bồi hắn luyện công – không bằng kêu làm bao cát cho hắn đánh.]

“Ân!” Ta lại bị ném bay.

Ta không dám kêu ra, một là không nghĩ nhận thua, hai là không nên há miệng, không cẩn thận sẽ
cắn phải lưỡi.

“Ha ha, thú vị thú vị! Không nghĩ tới cùng tên ngu ngốc luyện công lại có ý tứ như vậy a!” Trác Bất
Phàm một cước đem ta đá bay, nhanh như chớp xuất ra hai quyền, sau đó xoay người đá ta một cước.

Ta vận khởi siêu năng lực mở phòng hộ mới bảo vệ được cái mạng nhỏ này.

“Ngươi thật giỏi chịu đòn a.” – Trác Bất Phàm đi đến trước mặt nâng cằm ta lên – “Đã biết kết quả
ngỗ nghịch ta đi?”

Ta trừng mắt hắn, trong lòng nghĩ nếu lúc này ta dùng siêu năng lực thì có vài phần thắng hắn.

Dù sao ta cũng không thể so với võ công của hắn, nếu muốn thành công chỉ có thể trong một chiêu
quyết định. Hơn nữa, cho dù là ta tạm thời đánh ngã hắn, ở tình huống không biết khi nào trở lại hiện
đại ta tổng không thể mang theo Nhã Thụ chạy trốn. Chờ chúng ta sẽ chỉ là cảnh đuổi giết của Thiên
Cảnh sơn trang. Đương nhiên, đuổi theo là Nhã Thụ, giết là ta....

Nếu không thể đánh bừa – ta linh cơ vừa động, quay đầu giả bộ hôn mê.

“Uy, đừng giả chết, nhanh đững lên cho ta!” Trác Bất Phàm vỗ vỗ mặt của ta.

[ Đau quá! Ngươi xuống tay không biết điểm nhẹ sao!]
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[[[[ 18181818 ]]]]

Ta vẫn nhắm chặt hai mắt.

“Tưởng hù ta sao?” – Trác Bất Phàm cười lạnh một tiếng, cầm cổ tay ta, ra sức – “Nếu không tỉnh,
ta bẻ gãy tay ngươi nga ~”

[Đau!] Trên trán ta toát mồ hôi lạnh, có gì cũng không hướng hắn xin tha.

[ Cổ tay hẳn là gãy rồi –- ] Ta dần mơ hồ, cuối cùng mất đi tri giác.

**

Chờ ta tỉnh lại, trên người không có chỗ nào là không đau. Nhớ lại tình hình trước khi ngất, ta khẽ
động cổ tay.

[ Hoàn hảo, cổ tay không sao.]

Không biết khi nào trở lại sài phòng, ta ngồi dậy, may mắn hiện tạ trời nóng, bằng không ta sớm bị
đông chết rồi.

Ta đứng dậy, bám theo tường đi ra, một đường nghiêng ngả đến trước cửa phòng Nhã Thụ.

“Thiếu gia.” Ta thấp giọng kêu.

Cửa sổ mở ra, hiện len dung nhan thanh lệ của Nhã Thụ.

“Là ngươi – a, ngươi bị sao vậy? Bị thương sao?”

[ Nhã Thụ vẫn thiện lương như vậy, ôn nhu như vậy –- ]

Ta ngồi trên mép cửa sổ, lưng dựa vào lan can: “Thiếu gia, ngươi có cây sáo không? Thổi cho ta
nghe được không?”

Nhã Thụ nhìn ta trong chốc lát, gật gật đầu. Xoay người đi lấy sáo, đặt ngang miệng bắt đầu thổi.

Gió nhẹ thổi qua khiến mái tóc dài của Nhã Thụ khẽ bay bay.

Hoảng hốt, ta như nhớ lại buổi chiều kia.

[ Nếu tất cả đều chưa từng xảy ra thì tốt rồi.]

Trên mặt chợt lành lạnh, đưa tay mới biết chính mình đang khóc.

Nhã Thụ đau thương nhìn ta, thổi làn điệu ta vĩnh viễn không bao giờ biết tên....

“Cảm ơn.” Ta đứng dậy đối hắn gật đầu, theo hành lng dài trở về.

Không nghĩ tới lại đụng phải Trác Bất Phàm.



TTTTííííchchchch ThiThiThiThiêêêênnnn CCCCáááácccc

[[[[ 19191919 ]]]]

“.... Ngươi còn sống a!” Trác Bất Phàm nói.

“Không chết được.” Ta nâng khóe miệng, không hề để ý đến hắn, chậm rãi đi xa.

8.8.8.8.

Sự kiện lần này đối thân thể ta tạo thành tổn thương rất lớn. Ta nghĩ nếu là người thường, giờ nhất
định đã nằm yên trong mộ rồi.

Có đôi khi ta cảm thấy siêu năng lực của ta với nội công không khác là mấy. Tưởng tượng chân khí
lưu chuyển toàn thân – ta sẽ cử động được nhưng đối với thân mình lại gầy mất một vòng lớn, rốt cuộc
không gọi được cái tên “mập mạp”, ngược lại là một con bệnh miêu vàng vọt ốm yếu.

Trong khoảng thời gian này, Tiểu Đào vẫn tới thăm ta, tahy ta tìm đại phu, cẩn thận chăm sóc ta.
Kỷ lão nhân cũng không muốn lấy mạng người nên không bắt ta làm việc, ít nhất cũng cho ta được
nghỉ ngơi.

**

Sáng, ta dậy rất sớm, ngồi bên dòng suối nhỏ xem sương mù theo dòng nước tán đi.

Ở hiện đại , dù có xanh hóa như thế nào, cũng không thể làm ra không khí thanh tân như này, cảnh
cũng không đẹp tự nhiên như vậy.

Ta cúi đầu nhìn mặt nước, nó chiếu ra hình dáng hiện tại của ta.

Sắc mặt nhợt nhạt lộ ra vẻ vàng vọt ốm yếu, hai má lõm xuống, môi cũng tái nhợt, tóc tuy dài
nhưng lại không héo không chút sinh khí.

Ta vươn tay đập tan mặt nước.

Mu bàn tay gân xanh chằng chịt, cổ tay cùng các đốt ngón tay cũng gồ lên.

[ Ta giảm béo thành công.] Ta trong khổ tìm vui, lại không thể cười nổi.

[ Ta vì cái gì còn sống a?] Ta tự vấn.

[ Vì Nhã Thụ! Vì Nhã Thụ! Vì Nhã Thụ! ]

Năm đó Nhã Thụ đã cứu ta, nếu không ta đã chết sớm.

[ Như vậy, hiện tại liền đem mạng này trả lại cho hắn – cho nên, ta nhất định phải đưa hắn trở lại
hiện đại!]

Ta ném ra một viên đá, “Bõm” một tiếng chìm xuống.

Ta đứng dậy, lại nhìn thấy thân ảnh thon dài của Trác Bất Phàm đứng ở bờ bên kia.
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Thực xảo a.

Chúng ta cứ như vậy đứng ở hai bờ nhìn nhau.

Ta thu hồi tầm mắt trước tiên, xoay người bỏ đi.

Hắn lại mở miệng: “Uy!”

Ta dừng lại: “Chuyện gì?”

“Ngươi là ..... Phạm Gia Bảo?”

[ Không biết ta ra cái dạng này? Đúng vậy, ngay cả ta còn không nhận ra chính mình.]

“Có chuyện gì, trang chủ?” Ta hỏi.

Trác Bất Phàm nhăn mi: “Ngươi thật là Phạm Gia Bảo? – Như thế nào lại thành cái dạng này? – Ta
nhớ rõ là ngươi ---“

Ta khẽ động khóe miệng: “Còn không phải nhờ trang chủ ngài ban tặng – ta muốn đi làm việc, cáo
từ.” Ta xoay người bỏ đi.

**

Ngày đầu tiên vô sự trôi qua.

Ngày thứ hai, thứ ba....

Đến ngày thứ tư, lại xảy ra chuyện.

Kỷ lão nhân bỗng “mời” ta vào phòng bếp, nói ta thích gì cứ ăn.

“Ngươi không phải không cho ta vào bếp sao?” Ta thản nhiên hỏi.

“Trước khác nay khác. Đến đến đến, ngươi thích gì? Này canh gà hầm thì sao? Vừa mềm vừa ngọt,
cho vào miệng lập tức....” – Thấy ta không có hứng thú, lại chỉ vào một món khác – “Vậy cái kia? Ba
ba hấp, rất bổ....”

Ta ngắt ngang: “Kỷ bá!”

“Cái gì?”

“Ta không muốn ăn cái gì, cứ như bình thường là được rồi.”

“Như vậy sao được? Ngươi rất gầy, phải hảo hảo tẩm bổ.”

Ta không kiên nhẫn đi ra phòng bếp.
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“Uy, Tiểu Phạm a!”

Đem thanh âm Kỷ lão nhân bỏ ngoài tai.

**

“Nghe nói ngươi chưa ăn cái gì.”

Phi thường kỳ quái, Trác Bất Phàm lại xuất hiện.

Ta không để ý tới hắn, một đường đi vào sài phòng, ngồi dưới đất: “Đêm đã khuya, trang chủ nên
trở về nghỉ ngơi đi.” Ta hạ lệnh đuổi khách.

“Ân?” – Hắn không có đối với lời nói của ta nổi giận, chính là nghi hoặc hỏi: “Ngươi đâu?”

Ta vỗ vỗ sàn nhà đầy tro bụi: “Ta này không phải là đang nghỉ sao?” Kéo vạt áo nằm xuống.

“Ngươi liền ngủ ở nơi này!”

Ta vì giọng điệu tức giận của hắn mà khó hiểu. Mở mắt nhìn hắn: “Đúng vậy, ta không phải vẫn
luôn ở đây sao?”

“Ngươi! Ngươi như vậy mới sinh bệnh!” Hắn bỗng nhiên sải bước lại gần, đem ta túm lấy.

“Ngươi muốn làm gì?!” Ta dùng sức rút tay bị hắn nắm

“Trời bắt đầu lạnh rồi, ngươi đổi chỗ ở đi!”

“Không cần.” – Ta cự tuyệt – “Nơi này không tồi, ta đã quen. Hơn nữa ta cũng không muốn cùng
người khác ở cùng, làm phiền người khác không tốt lắm.” – Ta cười cười – “Ta đi tìm chút cỏ khô là
ấm rồi...’

Ta bị hắn ôm ngang dọa đến đem nửa câu sau rớt mất.

“Ta là trang chủ, ta nói phải nghe!” Hắn mãnh liệt ôm lấy ta đi vào viện.

Ta bừng tỉnh ra sức giãy dụa: “Bỏ ta xuống! Ta chính mình tự đi!”

Ta thấy hắn không để ý, lửa giận bị nén dưới đáy lòng lại bùng lên – ta cắn!

“Đau đau! Ngươi không cần giống tiểu miêu cắn loạn như vậy a!” Trác Bất Phàm bất đắc dĩ buông
ta xuống.

Ta lui lại vài bước.

[ Cùng ngươi bảo trì khoảng cách là an toàn nhất.]
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“Ta chỉ là con heo xấu xí không chịu nổi.” – Ta cúi đầu nhìn chính mình cười lạnh – “Tuy hiện tại
là heo gầy – xong, sao có thể giống loài vật đáng yêu như con mèo? Ta đảm đương không nổi đâu.”

“Xảo biện.” Trác Bất Phàm tiến lên cầm tay ta kéo mạnh, lôi về phía trước.

“Uy uy!....” Ta một đường lớn tiếng kháng nghị, bị hắn kéo tới một nhã gian đẩy vào.

“Ngươi trụ lại đây đi.”

Ta nhìn bốn phía lắc đầu: “Không cần, hạ nhân như ta trụ không nổi loại phòng này đâu.”

Trác Bất Phàm nhướng mày, trong thanh âm nhiễm thượng tức giận: “Ngươi không cần vẫn chống
đối ta –- “

Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt – ta nhún vai: “Tốt, ngươi là trang chủ, ngươi muốn ta ở ta sẽ ở.”
Cũng không quản quần áo có bao nhiêu bẩn, ta liền nằm lên cái giường sạch sẽ thơm tho kia.

Trác Bất Phàm ngừng chốc lát, nói: “Nghỉ ngơi cho tốt.” Rồi đi ra ngoài, đóng cửa.

Ta tuy không biết hắn vì cái gì lại làm như vậy, nhưng giường nệm ấm áp đã lâu không nằm làm
cho tinh thần và thể xác của ta hoàn toàn thả lỏng, rất nhanh liền ngủ.

9.9.9.9.

Đồng hồ sinh học cái loại này ấy mà, ngươi có muốn ngủ tiếp cũng không được.

Ta mặt trời vừa mọc liền đúng giờ tỉnh lại, xuống giường, không để ý tới chăn nệm bị ta làm dơ kia.

[ Dù sao cũng sẽ có người tới thu dọn.]

Hôm nay tinh thần không sai, có thể sớm đi làm việc.

*

Kỷ lão nhân đối ta thực khách khí, không hề bắt ta chọn đồ ăn, chính là trong bát của ta có nhiều
hơn một quả trứng, mặt khác còn phụ thêm bánh rán và sữa đậu nành.

Uống một ngụm sữa – đã lâu rồi a ~

Ta ăn xong bữa sáng liền đi chẻ củi.

**

Có điều, ngay cả chẻ củi cũng làm chướng mắt Trác đại trang chủ.

Nhìn tới Trác Bất Phàm không biết từ chỗ nào nhảy ra đỏ mắt cướp đi cái búa trong tay ta, túm ta
về nghỉ ngơi, ta hoang mang nhíu mày: “Ngươi rốt cuộc làm sao vậy?” – Ta căng thẳng – “Ngươi lại
muốn gì? Nói ngươi hay, mặc kệ ngươi làm cái gì, ta cũng không đem thiếu gia tặng cho ngươi!”
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Trác Bất Phàm dừng chân nhưng vẫn không buông tay. Xoay người lại nhìn ta: “Cái đó và Hinh nhi
có quan hệ gì Ta chỉ là – muốn tốt cho ngươi. Nhìn bộ dạng ngươi hiện tạ người không ra người quỷ
không ra quỷ --- “

“Ta tốt lắm.” Ta âm thầm dùng sức rút tay ra, nhưng không thành công.

“Làm sao tốt được? Người ngoài nhìn vào còn tưởng ta ngược đãi hạ nhân.”

[ Vốn chính là!] Ta nghĩ thầm.

Cả kinh, ta gạt mạnh hai tay hắn phủ trên má ta: “Làm cái gì!” Ta cảnh giác nhìn hắn.

Tay hắn chững lại trên không, cười khổ một chút, lùi về, thở dài.

“Ngươi không sao chứ?” – Ta nghi hoặc hỏi – “Như thế nào luôn làm mấy động tác kỳ quái?”

“.... Có lẽ thật sự bị bệnh rồi.” Trác Bất Phàm thấp giọng nói.

“Ngươi nói cái gì?”

“...Không, không có gì. Ngươi thân thể yếu đuối, nên nghỉ ngơi nhiều.” Hắn nói rồi đem ta đẩy vào
gian phòng kia.

Trên bàn là chén dược đen như mực.

“Đây là thuốc bổ, đối với thân thể ngươi có lợi.”

Ta trừng trừng nhìn chén chất lỏng kia, cực không tín nhiệm nhìn hắn: “Ngươi xác định đó là bổ
dược mà không phải là độc dược?”

“Độc dược? Ngươi sao lại nghĩ như vậy?” – Trác Bất Phàm đầu tiên là cười, sau đó nụ cười cũng
dần nhạt đi – “... Ngươi thật cho rằng ta sẽ dụng độc hại ngươi?” (ta đã nói là ngươi sẽ hối hận mà
‘____’ )

Ta nhún vai xem như cam chịu cách nói của hắn.

Trong nháy mắt hắn lộ vẻ bi thương, thấp đầu, không biết suy nghĩ cái gì.

Sau đó hăn lại ngẩng đầu: “Ta đây uống trước một ngụm, ngươi sẽ tin là không có độc đi.” Hắn quả
thực bưng bát uống một ngụm, nuốt xuống.

Ta nhăn mặt nhíu mày, chần chờ tiếp nhận bát, nhấp một ngụm.

--- “Phụttt!”

Ta đem dược phun hết ra: “Hảo đắng a ~~~ đắng quá!!! Nói ngươi muốn hại ta còn không thừa
nhận! Ta chỉ vào mũi hắn mắng.
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Trác Bất Phàm cười khổ một chút, vẻ mặt vô tội: “Thuốc đắng dã tật, nó chính là có vị như thế a.”

“Vị giác của ngươi nhất định có vấn đề mới có thể nuốt trôi cái vị khủng bố kia. Rất đắng, ta mới
không cần! Ai uống mặc ngươi, ta không uống!” Ta quay đầu nghĩ rời đi bát “mực nước” kia.

Trác Bất Phàm một tay giữ chặt không cho ta đi, một tay bưng dược uống một ngụm.

[ Ân?]

Ta giật mình nhìn mặt hắn dần dần gần sát.

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

[ Bị hôn!!]

[ Cái loại tình tiết uy dược cấp ba chỉ có trên loại phim lúc 8 giờ tối cư nhiên lại phát sinh trên
người ta??!!]

Ta đẩy hắn ra, miệng đắng muốn chết a ~

Ta liều mạng dùng tay áo lau miệng cho nên không nhìn thấy vẻ mặt hắn.

“Muốn ta uống thuốc cũng không cần dùng cái cách này a!” Ta hét.

Ngẫm lại nếu muốn uống, đơn giản nín thở một ngụm uống hết là được rồi

“Cái này được rồi đi!” Ta kêu to.

Trác Bất Phàm cười khẽ một chút, không biết vì cái gì mà bộ dạng có chút lạc lõng.

“Ta đây muốn nghỉ ngơi, trang chủ đại nhân có thể đi được rồi.” Ta nói

“.... Ngươi... luôn xua đuổi ta...”

Ta kinh dị nhìn hắn. [ Hắn oán giận cái gì chứ?]

Hắn nhìn ta trong chốc lát mới rời đi.

“Thật sự rất đắng!” – Ta bổ nhào về phía ấm trà, uống một bụng nước – “Dùng phương pháp này
tra tấn ta mệt hắn cũng nghĩ ra được – bất quá, sao hắn biết ta sợ đắng a?”

Ta buồn bực.

Khó có cơ hội được nghỉ ...

... Ngủ thôi!

10.10.10.10.
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Vốn tưởng rằng như vậy là xong chuyện, ai biết Trác Bất Phàm lại lên cơn gì, giữa trưa ngang
nhiên nổi điên kéo một lão đại phu râu bạc trắng đến bắt mạch cho ta.

“Uy, ngươi dở điên cái gì! Ta không phải là rất khỏe sao!” Ta rút tay ra khỏi bàn tay lạnh ngắt của
lão đầu kia.

“Há mồm, a –- “

Ta nghe lời đại phu há miệng – không đúng!

“Ta không có bệnh, không cần xem.”

Lão đầu căn bản không nghe ta nói: “Ngươi có chỗ nào không thoải mái?”

“Không có! Chỗ nào cũng rất thoải mái!” Ta nói

Câu trả lời của ta rõ ràng khiến Trác Bất Phàm bất mãn: “Hắn chỗ nào cũng không thoải mái.
Ngươi kiểm tra tỉ mỉ cho ta!”

“Uy!” – Ta kêu to – “Ta xem ngươi mới có bệnh a! Ngươi đầu óc có vấn đề.”

Trác Bất Phàm không để ý tới ta.

“Ngươi!” Ta nghiến răng

“Nếu như vậy, làm phiền tiểu ca ngươi cởi y phục, ta nhìn xem...”

“Tử lão đầu, ngươi có yên không?!” – Ta bạo phát – “Ta không phải con khỉ cho người ngoạn! Ta
xem ngươi lớn tuổi mới nhường nhịn, ngươi cũng không nên quá trớn!”

Lão đại phu hiển nhiên bị ta dọa đến, run run thiếu chút nữa từ trên ghế ngã xuống: “Vị tiểu ca này
trung khí mười phần, ta xem không có gì trở ngại, ta khai một phương thuốc điều huyết là tốt rồi.”
Cong thắt lưng chạy mất.

“Tuổi một bó to mà chạy vẫn nhanh ghê a ~” Ta nhìn theo bóng dáng đại phu nói. Sau đó cứng
người, nhớ tới, trong phòng còn một ‘ôn thần’ đuổi chưa đi.

Ta thở dài nhìn hắn: “Kính nhờ trang chủ ngài giải thích một chút, ngài đây hưng sư động chúng rốt
cuộc là vì cái gì?”

Trác Bất Phàm thong thả đi vài bước, ta kiên nhẫn chờ hắn mở miệng.

“Hôm nay trên đường, có mấy tên lưu manh sinh sự.”

“Ừ, tiếp theo.”

“Bộ khoái trong thành xuất thủ”
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“Đánh nhau thôi, sau đó?”

“Đã chết.”

“Đã chết. Ân? Ai chết?”

“Có một tên lưu manh, chính là bị Trần bộ đầu đá một cước, chết.”

“Chết thì chết, cái loại người đó bớt một tên tốt một tên.” [ Ta đây cũng không phải người thiện
lương gì a.]

“Trần bộ đầu võ công thực bình thường.”

“Phải không?” [ Thắng là được rồi!]

Trác Bất Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn ta: “Hắn võ công kém cỏi mà một cước đá chết người.”

“Thì sao? Cùng ngươi loạn điên tìm đại phu có cái gì quan hệ?” Ta không hiểu

“Quan hệ lớn!” Trác Bất Phàm bỗng nhiên gầm nhẹ

“Ngày ấy ta bắt ngươi luyện công, không chỉ đá ngươi trên dưới trăm cước, võ công của ta còn cao
hơn Trần bộ đầu mà ngươi chỉ là người thường, có thể sống ót đã là kỳ tích, ngươi bảo ta thế nào không
tin ngươi bị nội thương?!”

[ Ta cũng không phải người thường a.]

Thân thể không tốt nên không có cách nào khác là tập trung tinh thần vận dụng siêu năng lực bảo vệ
thân thể, giữ trụ được cái mạng nhỏ này đã là may mắn lắm rồi.

[ Bất quá, chuyện đó sao có thể giải thích rõ ràng a?]

Ta vòng vo chuyển đề tài: “Ta chết không phải rất tốt, đỡ ta luôn chống đối ngươi, chọc ngươi sinh
khí, còn đoạt mỹ nhân của ngươi?!”

Trác Bất Phàm nắm chặt tay đứng nơi đó, rồi mãnh vọt lại đây – hôn ta.

Nếu uy dược không tính là chân chính hôn, hiện tại cái này khẳng định là hàng thật giá thật trăm
phần trăm.

Hắn mạnh mẽ xâm chiếm khoang miệng ta, trằn trọc mút vào.

Ta không thở nổi, càng thêm không hiểu hành động của hắn.

Ta đẩy ngực hắn, nhưng hắn thế nào cũng không rời ra.

Không còn biện pháp, ta chỉ đành dùng thủ đoạn tối cũ nát nhưng vô cùng hiệu quả --cắn hắn!
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“A!” Trác Bất Phàm quả nhiên buông lỏng ta ra, bên moi ửng đỏ.

“Ngươi làm gì lại hôn ta?!” Ta thở phì phò chất vấn hắn.

Hắn ngẩng đầu, lau đi vết máu bên khóe miệng, mỉm cười: “Ta chỉ muốn cho ngươi biết, ta không
hy vọng ngươi chết, càng không muốn ngươi đem ‘cái chết’ đặt bên miệng.”

Hắn tiến lại gần nhẹ nhàng hôn phớt trên môi ta, lùi lại: “Ta sẽ không cho phép ngươi chết. Nhĩ hảo
nhớ kỹ điểm này.”

11.11.11.11.

“Ta không muốn ngươi chết....”

“Ta không cho phép ngươi chết, nhĩ hảo nhớ kỹ điểm này.”

Hai ngày nay, lời Trác Bất Phàm cứ văng vẳng trong đầu ta khiến ta phiền đến chết, lại không làm
rõ được rốt cuộc hắn muốn cái gì.

Là giữ lại một địch nhân từ từ tra tấn? – Không quá giống.

Bởi ta là người duy nhất dám chống đối hắn, mới mẻ sao? – Có khả năng!

Dù sao hiện tại ta cái gì cũng không cần làm, tự do tự tại nhàn nhã như khách nhân, qua bữa sáng ta
liền tới chỗ Nhã Thụ.

“Đã lâu không gặp.” Nhã Thụ mỉm cười

Ta nhìn vẻ mặt tươi cười của Nhã Thụ, bỗng nhiên nghĩ đến, có lẽ đây mới là cuộc sống chân chính
hắn mong chờ.

-- bất quá, vẫn là không nên cùng tên hỗn đản nào đó ở cùng!

“Thổi sáo cho ta nghe được không?” Ta đề nghị

“Hảo.”

Nhã Thụ giương ống sáo, tiếng sáo vi vu tinh tế theo gió truyền đi..

[ Hảo an nhàn ~ thật thoải mái a.......]

Cùng một khúc nhạc nhưng tâm tình lại có thay đổi, thời gian trôi qua, không phiền não, không
thống khổ........

“Muốn ngủ?”

Ta nhăn mặt nhíu mày, không hiểu vì sao lại nằm trong lòng Trác Bất Phàm.
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“Hinh nhi, ta đem Gia Bảo đi trước."

Nghe hắn cùng Nhã Thụ chào hỏi, đem ta bế lên.

“Ta nhất định là đang nằm mơ.” Ta thì thào, chôn mặt trong vạt áo hắn

“Ha ha a.” Một trận cười khẽ thoáng qua, mặt khẽ chấn động theo lòng ngực

“.... Không phải mộng?” – Đầu óc của ta ‘đình chỉ công tác’ trong thoáng chốc, sau đó lập tức thanh
tỉnh – “A!” – một tiếng thất thanh nhảy xuống.

“Làm sao vậy?” Trác Bất Phàm không ôm được ta vội hỏi.

“Còn nói làm sao vậy?! Ai kêu ngươi ôm ta!” Ta trừng mắt

Trác Bất Phàm hạ mi: “Vừa rồi không phải rất tốt sao.....”

“Đó là ta ngủ mơ!” Ta tức giận

Trác Bất Phàm cười khổ: “Đúng vậy, chỉ có khi đó ngươi mới ngoan ngoãn ....”

“Nghe ngươi bài bố sao? Nằm mơ đi!” Ta lầm bầm, tránh xa hắn.

**

“A Bảo ca?”

“A, Tiểu Đào, ngươi lâu rồi không tới tìm ta!” Ta thật cao hứng nhìn nàng

“A Bảo ca, ngươi khí sắc tốt hơn nhiều, mặt cũng tròn a!”

“Di? Ta lại béo sao?” Ta nhìn gương

[ Thật sự nha –- ] Ta nhãn châu chuyển động, nghĩ ra cách tránh ‘ôn thần’ rồi! (nha nha nha ~ Bảo
Bảo cưng ~ là do cưng tự dâng mình miệng sói nghen ~~ cưng mập lên là "ôn thần" kia làm gỏi sống
cưng lun á ..... há há há.....)

“Tiểu Đào, ta đói ~ Chúng ta đi phòng bếp ăn chút gì đi!”

“Di? Có thể chứ?” Tiểu Đào có chút bất an

“Yên tâm yên tâm, mọi sự có ta!”

*

Ta bắt đầu kế hoạch tăng cân
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Vừa lúc Trác Bất Phàm có việc đi xa một tháng, ta ở trong trang, ăn mạnh ngủ nhiều, cuối cùng trở
về một Phạm Gia Bảo mập mập béo béo trước kia.

**

“Gia Bảo!......Gia Bảo?”

Ta đắc ý nhìn vẻ kinh nghi của Trác Bất Phàm

[ Sao? Dọa ngươi phải không? Chán ghét ta đi?!!! ] Ta chờ hắn rời đi.

“....Ngươi, ngươi rốt cuộc biến trở lại rồi!”

Cái này đến phiên ta giật mình

[ Uy! Ngươi làm chi có vẻ mặt cảm động ấy ôm ta?!! Ngươi không phải ghét nhất mập mạp
sao???!!!!] (ai biểu cưng vậy, mập mập ôm mới đã nghen ~)

.... Ta ... hình như ăn trộm không thành còn mất nắm gạo – lộng xảo thành chuyên (khéo quá hóa
vụng) !

*

Nói thật, ta cũng không biết đây là thế nào phát sinh

Dù sao hiện tại, ta cư nhiên nằm trên giường, hai chân giơ cao cao, mà Trác Bất Phàm thì ướt đẫm
mồ hôi rong ruổi trên người ta. (“Ái Yên” nó đã nhanh mừ cái này còn nhanh hơn á T T)

Không cần nói cho ta ngươi không hiểu đây là ý gì !!!! (bình tĩnh, tập trung chuyên môn!)

Ta nhịn không được rên rỉ một tiếng, không ngừng co rút hạ thể

“Gia Bảo, bảo bối.......”

Trác Bất Phàm thấp giọng gọi tên ta, thỉnh thoảng cúi xuống cùng ta gắn bó dây dưa

“Vì, vì cái gì?” Ta run rẩy hỏi hắn

Hắn dường như mở miệng nói với ta cái gì, mà ta lại bởi vì cao trào mà mất đi ý thức.

12.12.12.12.

Ta hồ đồ

Ta trần trụi bị Trác Bất Phàm ôm vào ngực. Một tay hắn khoát lên lưng ta, một cái chân dài vắt
ngang chặn mọi đường lui của ta

[ Thật sự là ... không rõ a!]
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Ta cau mày cố gắng nghĩ, lại vẫn không sao nghĩ được sự tình sao lại đi xa đến mức này.

“Đang nghĩ cái gì?”

“Ngươi!”

Trác Bất Phàm nhãn tình sáng lên, hại ta tim không khỏi đập nhanh một chút.

[ Gặp quỷ! Lớn lên soái như vậy làm gì!? –- Chậm đã, ta không phải hôm nay mới biết hắn đẹp, vì
cái gì hiện tại tim lại đập nhanh như vậy?]

Tay Trác Bất Phàm ở trên lưng ta bắt đầu không thành thật di động, dọc theo lưng, xuống mông, lại
xuống chút nữa..

Ta cả người run lên: “Ngươi làm gì nha!”

Ngay sau đó hắn nhéo nhẹ một cái hại ta rên rỉ thành tiếng

“Ta nghĩ muốn ngươi....” Thanh âm ác ma biểu thị màn vận động kích tình sau đó bắt đầu.

*

“Không, từ bỏ...... ta chịu không nổi...... Tha ta.........”

“Ngươi......” Hắn nuốt xuống lời chưa nói hết, dường như sợ sẽ nói ra điều gì đó khiến ta hiểu lầm.
Hắn che lại miệng ta, hạ thân mãnh liệt ra vào...

“Ân........ A.........” Ta thở hào hển, tùy ý hắn liếm đi mồ hôi trước ngực

“Bảo bối......”

[ Ta cũng không phải tiểu hài tử, không cần như vậy ghê tởm gọi ta!] Trong lòng kháng nghị nhưng
miệng chỉ có thể phát ra vài tiếng rên rỉ rời rạc.

“Gọi tên ta!”

[ Không! Vì cái gì ta phải gọi tên ác ma ngươi?!]

“Bảo bối........”

Hắn dường như đang cầu xin.

[ A nha ~ người ta tâm có vẻ nhuyễn a –- chính là không gọi!!] (giờ đứa nào là ác ma, hửm?? ò_ó)

Ta cắn vai hắn, thẳng đến khi ngửi thấy mùi máu tươi, đạt tới cao trào.

**
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Siêu năng lực của ta đã hồi phục hoàn toàn.

Đây là điều đầu tiên khi ta tỉnh lại nhận thấy được.

[ Ta tùy thời đều có thể đem Nhã Thụ rời Thiên Cảnh sơn trang!] Ta hưng phấn.

Bên cạnh là tiếng hít thở đều đều thong thả.

Ta nhìn xem gương mặt khi ngủ của Trác Bất Phàm.

Hắn là như thế không có phòng bị.

Hiện tại ta muốn giết hắn cũng thực dễ dàng.

Hắn cũng chẳng tốt đẹp gì, không phải sao?

Hắn hại ta ăn nhiều đau khổ như vậy, chịu bao nhiêu tội ---

“Bảo bối....” Hắn nói mớ, ôm lấy ta vào ngực.

Tâm ta lập tức mềm nhũn.

[ Quên đi, tha ngươi – bất quá, một khi tìm được phương pháp trở về, ta sẽ mang Nhã Thụ rời đi
ngươi.]

Ta hạ quyết tâm.

13.13.13.13.

Dạo phố?

Ta đến cổ đại lâu như vậy rồi vẫn là lần đầu tiên dạo phố đâu!

Tuy là ta làm bộ không tình nguyện, nhưng con mắt trên đường cứ láo liên, nhân thương phẩm (ngư
ời và hàng hóa) trên phố đã hấp dẫn ánh mắt của ta.

“Ta ở lầu ba bàn chuyện làm ăn, ngươi muốn lên không?” Trác Bất Phàm hỏi ta

[ Hắn gần đây có phải hay không rất lễ phép?]

Ta lắc đầu: “Ta ngồi làu hai được rồi.”

Trác Bất Phàm giúp ta an bài một nhã gian bên hồ có tầm nhìn vô cùng tốt. Xa xa nhìn lại là một
mảnh hồ xanh biếc. Còn có một con thuyền hoa, hai chiếc thuyền nhỏ, thoáng qua còn nghe được tiếng
lá trúc quét qua mặt nước.

Ta ăn là bánh trung thu nổi tiếng, uống là trà sen hảo hạng, thưởng thức gió nhẹ vờn quanh, rất
thích ý.
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“Cùng thượng thuyền du hồ thế nào? Như Ý cô nương thường xuyên tưởng niệm ngài a.”

“Không được, ta còn có bằng hữu.”

“Nga? Là ai cư nhiên có thể khiến Trác đại công tử buông tuyệt sắc hoa khôi? Ta nhất định phải gặp
mới được.”

Ta nhăn mày, trong lòng có dự cảm không tốt.

“Bảo bối!” – Trác Bất Phàm gọi ta.

[ Nên đến tránh không được!]

Ta chỉ có thể quay đầu.

Quả nhiên nhìn đến vẻ mặt ngốc ngơ của vị công tử tuấn tú đứng bên cạnh hắn, sau đó là cười ha hả:
“Chính là vị béo – này công tử sao? Ngươi không phải nói giỡn đi?!”

Ta trầm mặt.

[ Ta béo hay không can hệ gì tới ngươi!]

Không nghĩ tới Trác Bất Phàm cũng đồng dạng nhăn mày: “Mời ngươi khẩu hạ lưu đức.” – Đi tới
cạnh ta – “Bảo bối, chúng ta về nhà đi.”

Tên kia không tin nổi trợn to mắt: “ Uy uy, ta nói Trác Bất Phàm, ngươi không phải thích nhất mỹ
nhân sao? Tên xấu xí quái dị mập ú này có gì tốt? Ngươi thế nào lại coi trọng hắn?!”

[ Ta nhịn hết nổi rồi nha!!] (GO!! bảo bảo, uýnh hắn đi!!)

Ta sóng mắt lưu chuyển, bầu rượu sau lưng hắn bay qua đập vào đầu khiến hắn một thân ướt rượu.

“Oa! Ai lấy bầu rượu ném ta?!” Hắn kêu to nhảy dựng lên quay lại tìm phạm nhân.

[ Không liên quan tới ta a ~~~ ]

Ta xem hắn túm lấy vạt áo một khách nhân nổi giận, vị khách nhân kia nhìn qua thân hình rất là
cường tráng nha.

[ Cho ngươi nếm chút đau khổ cho biết! ~~~ ] Ta thực độc ác nghĩ

Trác Bất Phàm cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, xoa đầu ta nói: “Đừng để ý lời hắn vừa nói.”

“Lời vừa nói? Nga, mập mạp a! Đây là sự thật a.” – Ta nghiêng đầu – “Ta đang nghĩ ngươi thế nào
lại đổi tính a.”

Trác Bất Phàm bỗng nhiên ôm sát ta, khiến ta nhíu mày



TTTTííííchchchch ThiThiThiThiêêêênnnn CCCCáááácccc

[[[[ 33333333 ]]]]

“Sao vậy?” Ta hỏi

Hắn không trả lời.

14.14.14.14.

Đang ghen?

Xem bộ dáng Trác Bất Phàm nhìn chăm chăm Tiểu Đào rõ ràng là đang ghen tỵ.

Nhưng mà ghen – thế nào có thể a?

Hắn ôm ta đã muốn là kỳ tích, lại đến ghen tỵ -- đánh chết ta cũng không tin!

“Ngươi với Tiểu Đào có quan hệ gì?”

“Quan hệ gì? – Bạn tốt a.” Ta thành thật trả lời

Trác Bất Phàm chăm chăm nhìn ta, dường như muốn hỏi ta gì đó lại không nói ra miệng

Một lát sau, Trác Bất Phàm bỗng nhiên nói: “Trong trang nhân thủ quá nhiều, có lẽ nên đuổi đi một
ít.”

[ Nếu ta không hiểu thì chắc chắn là đồ ngốc!]

“Tiểu Đào rất chịu khó hẳn sẽ không đến lượt nàng đi?”

Trác Bất Phàm đen mặt nhìn ta: “Ngươi liền như vậy che chở nàng?”

Ta liếc mắt: “Khi ta thống khổ nhất cũng chỉ có nàng quan tâm ta.”

“Bảo bối........”

Ta nhíu mày: “Ta không thích ngươi gọi ta như vậy. Ngươi vẫn là nên giống Kỷ bá bọn họ gọi ta
Tiểu Phạm là được.”

[ ..... Vì cái gì lại lộ ra vẻ mặt đau thương đó?]

“Bảo bối....” Hắn ôm ta, vẫn gọi cái tên ta không thích – “Ngươi là bảo bối của ta....”

**

Ta bỗng nhiên nhớ tới Nhã Thụ, phải đi thăm hắn.

“Ngươi thích Trác Bất Phàm sao?”

Nhã Thụ nở nụ cười: “Trác trang chủ đối đãi tốt lắm.”
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Nhã Thụ chậm rãi lắc đầu: “Ta thích cuộc sống hiện tại, không hơn.” – Hắn nhìn ta – “Trác trang
chủ rất thích ngươi, ngươi cần phải hảo hảo nắm chắc.”

[ Cái gì a? Trác Bất Phàm thích ta? Cho dù hắn tặng ta nhiều thứ như vậy, đối ta ôn nhu, nhưng ta
không quên hắn đã từng đe dọa ta cái gì. Hắn thích ta? – cho dù là vậy –] “Ta mới không có khả năng
thích hắn!”

Nhã Thụ cư nhiên lộ vẻ thương hại: “Ngươi hiện tại không quý trọng, cẩn thận về sau sẽ hối hận.”

“Ngươi chừng nào lại biết nhiều như vậy?” Ta cười nói

Chống tay, ngồi trên lan can

“Nếu có cơ hội cho ngươi trở lại nguyên lai thế giới, ngươi nguyện ý sao?” Ta hỏi

“.... Ta không luyến tiếc quá khứ, mà ta thích hiện tại. Quay về hay không với ta không quan trọng.”
Trong ấn tượng của ta Nhã Thụ là một người phi thường ôn nhu, vì cái gì hắn lại có thể nói ra những
lời lãnh đạm như vậy?

“Vậy phụ thân ngươi, ngươi không nhớ sao?”

“Phụ thân? – Vì cái gì ta lại không có cảm giác?” – Nhã Thụ nhìn ta – “Hắn cùng ta rất thân sao?”

Ta lắc đầu.

“Đúng rồi. Ta không muốn thay đổi cuộc sống hiện tại. Ngươi cũng không cần nói cái gì về quá
khứ đã qua.”

Ta có chút thất vọng rời đi, khóe mắt dường như thoáng thấy Trác Bất Phàm từ trong phòng Nhã
Thụ đi ra. Hắn ở trong đó làm gì? Ta không rõ ràng lắm. Đương nhiên liền càng không biết được hắn
suy nghĩ cái gì.

15.15.15.15.

“Ta không phải phạm nhân, ngươi không cần suốt ngày nhìn ta chằm chằm như vậy.”

Ta đối với ‘cái đuôi’ kia phát giận.

“Cáp, ta cũng không phải thần tiên, không thể bay lên trời được!” [ ta còn chưa tìm được cách!]

“Ngươi có biết hay không ngươi mang ta theo đã muốn phá hoại danh tiếng của mình? Mọi người
đều nói ngươi bị bại não mới coi trọng tên mập như ta........”
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Ta thật vất vả dời khỏi môi hắn: “Ngươi có thể hay không đừng hở chút là hôn ta!”

Hắn vuốt ve môi ta: “Sưng đỏ rồi, nhìn đẹp lắm!”

Ta đỏ mặt, xoay người không để ý tới hắn.

**

“Trác công tử....”

Lên tiếng là vị tuyệt sắc giai nhân, mi không tô mà đại, mày không họa mà cong, môi không điểm
mà hồng, vài phần yêu diễm, máy phần thanh lệ, đuôi mày khóe mặt tràn ngập phong tình.

“Như Ý cô nương.” Trác Bất Phàm không có buông mà vẫn ôm lấy ta cùng nàng gật đầu chào hỏi.

“Vị này là....”

“Phạm công tử.” Trác Bất Phàm nói

“Hắn chính là – ái nhân gần đây của Trác công tử?”

Ta từ trong thanh âm của nàng nghe ra vài phần không cam lòng cùng thương tâm.

[ Lại là một hoa si của Trác Bất Phàm sao?]

Bất quá nàng không biểu hiện sự khinh thường ta ra mặt, hẳn là cũng có chút tâm tư.

“Trác công tử nếu không bận, mời tới chỗ Như Ý tọa một lúc. Như Ý có hũ rượu ngon, tùy thời mời
ngài thưởng thức.”

[ Hoa rơi hữu ý, lưu thủy có thực sự vô tình?] Ta liếc mắt nhìn Trác Bất Phàm.

Hắn hơi cúi mặt khiến ta nhìn không rõ ràng lắm.

“Yến thảo như bích ti, tần lang thấp lục chi. Làm quân hoài về ngày, là thiếp đoạn trường khi.......”
(hêm hỉu)

Ta không biết nàng xướng khúc gì, xướng dễ nghe cũng chỉ bất quá ru ta vào giấc ngủ nhanh hơn.

Ta khép lại hai mắt, quản họ mắt đưa mày lại!

**

“Ngươi sẽ không ghen.” Trác Bất Phàm vuốt lưng ta nói.

Hiện tại có lẽ mượt mà hơn cái lưng trơ xương kia nhiều lắm.

“Ghen cái gì?” Ta mơ màng.
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Tên này tinh lực hơn người khiến ta ăn không tiêu.

“Không có gì.” Hắn thở dài, hôn lên lưng ta, nhẹ nhàng mút vào, lưu lại dấu vết.

“Ngươi khi nào muốn biết?”

Ta không hỏi hắn muốn ta biết cái gì, bởi vì ta biết hắn sẽ không nói cho ta hay.

Hết thảy thuận theo tự nhiên không tốt sao?

“Một lần nữa.”

Cực đại phân thân của hắn lại chen vào tiểu huyệt của ta.

Ta tái không thể tự hỏi.

16.16.16.16.

Có lẽ nửa năm ở cổ đại chính là mộng Nam Kha? (cái nì ai cũng bít, hêm giải thích na)

Vẫn là ở phòng dương cầm, nhìn tới Nhã Thụ xinh đẹp một đầu tóc ngắn.

“Ngươi thật sự không nhớ?” Ta nhịn không được hỏi.

Nhã Thụ khó hiểu nhìn ta.

*

Đó là ở yến hội mừng sinh thần Trác Bất Phàm

Trác đại trang chủ trên giang hồ rất có danh vọng, sinh thần của hắn tự nhiên có rất nhiều danh nhân
tới chúc mừng. Hơn nữa Thiên Cảnh sơn trang mỹ nữ như mây, tuấn nam vô số, những người tò mò
mộ danh mà tới khi nào lại bỏ qua dịp tốt này.

Bởi vì không hề thiếu quan viện có phẩm vị cao tới chúc mừng, Trác Bất Phàm cũng không cách
nào ở cạnh ta, đành an bài cho ta ở bên ngoài. Mà ta thì mừng rỡ thoải mái, vừa lúc cùng Nhã Thụ nói
chuyện phiếm.

Yến hội diễn ra được một nửa thì có một nữ nhân điên chạy vào.

Tóc tai bù xù, ánh mắt tán loạn, nhưng nhìn ra được trước kai hẳn cũng có vài phần tư sắc, là một
thượng đẳng mỹ nữ.

“Trác Bất Phàm, ngày đó ngươi ở trước mặt mọi người nói ta là sửu nữ khó coi, hủy cả đời ta. Hôm
nay ta muốn báo thù, cho ngươi nếm thử tư vị sống không bằng chết!”
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Trên tay nàng cầm một hộp sắt, hình dạng mặc dù tầm thường nhưng lại là ám khí có sức phá hoại
mạnh nhất trên võ lâm – ‘Phích Lịch Hỏa’. Một khi cơ quan phát động, một trăm linh tám cương châm
cùng lúc phát ra, trên mặt châm có bôi độc dược, một khi dính vào da sẽ xâm nhập cốt tủy, vô dược
khả giải. [ Này đương nhiên là do ta nghe người ta nói đến.]

[ Ha ha, Trác đại trang chủ, hôm nay báo ứng tới nga ~~] (bảo bảo, hài tử xấu ~)

Ai cũng đều nghĩ nàng nhất định tấn công Trác Bất Phàm.

Ta, Trác Bất Phàm, đều nghĩ như vậy.

Mà mục tiêu của nàng lại là –- ta!

Trong tình thé chỉ mành treo chuông, ta phát huy siêu năng lực bảo vệ ta cùng Nhã Thụ bên người.

Ánh xanh lóe lên, cư nhiên lại chạy tới hiện đại – hơn nữa, vẫn là ở trong phi cơ.

Phi cơ gặp dòng nghịch lưu, vốn đã rơi nhưng phi công lại khống chế được phi cơ, an toàn chạm đất.

Tại sao lại có thể như vậy?

Ta trăm tư không thể giải.

Mà Nhã Thụ đối với đoạn thời gian đó lại không có nửa điểm ấn tượng.

Chẳng lẽ chính ta một người ảo tưởng? Tại khoảng thời gian ngăn ngủi vài giây kia?

**

“Ba ba, ta muốn học thổi sáo.”

Yêu cầu của Nhã Thụ đương nhiên bị bác bỏ.

“Xin hãy đáp ứng con, xem như là lần cầu xin duy nhất trong đời con.”

[ Có lẽ, trong tiềm thức, Nhã Thụ vẫn nhớ rõ, thanh phong dương liễu, lầu các họa son..]

*

“A Bảo, ngươi gầy.”

[ Phải không?] “Ta ăn không ít a – chính là gần đây có chút mất ngủ.”

Ly khai Trác Bất Phàm ta vốn nên cảm thấy may mắn

[ Nhưng vì cái gì, từng đêm ngươi đều đến trong giấc mộng của ta?]



TTTTííííchchchch ThiThiThiThiêêêênnnn CCCCáááácccc

[[[[ 38383838 ]]]]

Hơi thở nóng rực, thân thể ấm áp, nhưng dục vọng không thể phát tiết. Ta khát cầu thân thể cường
tráng kia, một lần lại một lần tiến vào trong ta... (Bảo bảo đã theo bước đàn anh trong nhà, nhớ hơi
chồng rùi ~ tỷ tỷ thực mừng a!)

“Bảo bối, cục cưng........”

Ta từ trong mộng bừng tỉnh, mồ hôi chảy đẫm người, phân thân rung động chứng tỏ mộng xuân
không trọn.

“.... Trác Bất Phàm ......”

**

“Hiện tại tóc ngươi thực dài – cũng thực tuấn tú a.” Nhã Thụ mỉm cười khiến ta cũng phải nhìn lại
chính mình.

Tóc đã lâu chưa cắt, dài quá vai, khuôn mặt gầy tuy không đến mức tiều tụy nhưng lại khiến đôi
mắt có vẻ to hơn.

Nhã Thụ giúp ta chải tóc: “Lần này muốn đi tham dự hội diễn tấu sáo, thật sự là kích động a ~”

Nhã Thụ đã thuyết phục được phụ thân, hơn nữa còn đem nhạc cụ dân gian lên đài quốc tế.

“Ngươi đã không còn cần ta.” Ta có chút ảm đạm, lại có chút vui mừng

“Vô luận thế nào, ngươi đều là bằng hữu tốt nhất của ta.”

*

Hôm nay, lại là sinh thần của Trác Bất Phàm.

Đúng rồi, đã qua một năm. Rời đi hắn đã một năm.

Vẫn là ở trên máy bay, nhưng Nhã Thụ không có bên cạnh.

Hắn ở ghế trên cùng bạn gái, cũng là âm nhạc đồng học, bọn họ đang thấp giọng nói chuyện diễn
tấu.

Ta nhắm mắt lại, giống như nghe thấy Trác Bất Phàm đang gọi –-

“Hành khách chú ý, hiện máy bay đang gặp phải luồng nghịch lưu, xin quý khách hãy bình tĩnh
nghe theo hướng dẫn của tiếp viên ......”

Ta không có mở ra phòng hộ.

Lần này, chỉ có một mình ta trở về cổ đại.
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Sẽ là như vậy –

17.17.17.17. [[[[ ĐạĐạĐạĐạiiii kkkkếếếếtttt ccccụụụục]c]c]c]

Ta mạnh mở mắt, gặp một đám đầu người đang ăn uống linh đình, rõ ràng là đang trong yến hội.

Xoay đầu, Trác Bất Phàm đang cùng một vị mặc quan phục nói chuyện, gặp ta nhìn hắn, lộ ra một
cái mỉm cười, ánh mắt hướng tới mỹ thực trên bàn ý bảo ta ăn nhiều một chút.

Quả nhiên –-

Nếu Nhã Thụ không ở nơi này, như vậy sẽ có kết cục như thế nào? –-

Một trận hỗn loạn, một nữ nhân điên xông vào.

Ta hết sức chăm chú liễm khí ngưng thần chuẩn bị cho bước tiếp theo.

“....... Cho ngươi nếm thử tư vị sống không bằng chết!”

Sinh tử trong nháy mắt. ta nhìn thấy Trác Bất Phàm hét lớn một tiếng bổ nhào trên người ta, dùng
thân mình bảo vệ ta.

Siêu năng lực của ta nhất thời phát động.

Thanh quang chói mắt, phảng phất khói lửa.

**

“Cục cưng.... Bảo bối....”

Ta run run mi, mở mắt.

“Ngươi rốt cuộc tỉnh.”

Trác Bất Phàm sắc mặt tiều tụy rất nhiều, trong mắt cũng che kín tơ máu.

“Ta ngủ bao lâu rồi?”

“Hai ngày.”

Trác Bất Phàm gắt gao ôm ta.

“....... Nói cho ta biết, ngươi vì cái gì lại cứu ta?” Này đáp án đối với ta rất quan trọng.

“.......”

Kia ba chữ, ta nghe rất rõ ràng!



TTTTííííchchchch ThiThiThiThiêêêênnnn CCCCáááácccc

[[[[ 40404040 ]]]]

Ta từ trong lòng hắn giãy ra, buồn cười nhìn vẻ bị thương của hắn.

“Ta cũng vậy. Ta cũng......” Ta mạnh nhào vào lòng hắn

Mấy độ thời không luân chuyển, dường như là vì muốn đưa ta tới bên Trác Bất Phàm. Cô độc như
ta, nếu có một người toàn tâm toàn ý cần ta, muốn ta...... Ta không biết là ai sắp đặt, nhưng nếu là do
vận mệnh an bài, ta cũng vui vẻ tiếp nhận.

“Ta còn rất nhiều điều muốn nói cho ngươi.”

Trác Bất Phàm che miệng ta lại.

“Về sau chậm rãi nói cho ta biết. Hiện tại, để ta hảo hảo yêu ngươi......”

[[[[ HoHoHoHoààààn.]n.]n.]n.]

NgNgNgNgãããã titititiếếếếnnnn ccccổổổổ đạđạđạđại:i:i:i: ĐịĐịĐịĐịnhnhnhnh ccccưưưư ccccổổổổ đạđạđạđại.i.i.i.

1.1.1.1.

“Đinh..... tranh.....”

Từng đợt cổ cầm trầm thấp nặng nề phiêu đãng ở không trung giục ta đi vào giấc ngủ.

“Bảo bối, tỉnh lại một chút!” Nam nhân bên người khẽ lay.
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Ân –-

Hoảng hốt, ta không biết mình đang ở đâu.

Đúng rồi, đây là cổ đại, là Thiên Cảnh sơn trang......

“Đinh.......”

Dư âm phiêu đãng.

Ta mở mắt, dùng sức vỗ tay: “A, đàn thực sự là quá tuyệt vời!”

Chung quanh lặng ngắt như tờ.

Ta nhìn xung quanh, thấy Trác Bất Phàm nỗ lực nhịn cười, tái nhìn về trước xem cầm nhân – hắc
hắc, mạch máu trên mặt hắn sẽ không bạo phát ra đi?

“Khụ!” – Trác Bất Phàm thanh cổ họng – “Nội nhân vô phép, mong Lạc huynh không lấy làm
phiền lòng.”

Là nga, ta đã gả cho Trác đại trang chủ làm chính thê nga!

A, không nghĩ tới cổ đại lạ phóng khoáng như vậy, một người nam nhân cũng có thể trở thành
chính thất nha.

Ta làm nũng dựa vào lòng hắn.

Trác Bất Phàm cúi đầu nhìn ta, mỉm cười.

Ân, hảo hạnh phúc nga ~! (óe, da vịt của ta....)

“Khụ!”

Hiện tại lại đến vị Lạc tiên sinh kia ho khan

“Dường như Phạm công tử không thích cầm nghệ của tại hạ, không biết ngươi có thể chỉ giáo một
chút?”

Muốn ta đàn sao!

Không phải ta muốn, con người ta hẽ nghe nhã nhạc là liền muốn ngủ, Nhã Thụ trước kia đàn cho
ta nghe, ta luôn luôn ngủ khiến ta nghe không biết bao nhiêu là câu oán hận của hắn. Âm nhạc hoàn
hảo là phải –-

Ta đảo mắt, có rồi: “Như vậy, ta đánh một khúc cho ngài.”
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Cầm đũa, trước gõ gõ đập đập một chút đồ vật trên bàn, sau đó, hai tay giơ lên – ta điên cuồng mà
gõ ~!

Ta gõ với một tốc độ kinh người –-

“Coong!” – “Xoảng!!”

Một cái chén đã ‘anh dũng hy sinh’ dưới màn biểu diễn của ta.

“A, ngượng ngùng a ~~~” Tay sờ sờ đầu, cười gượng.

Lạc Phỉ Nhiên mặt một trận xanh một trận trắng, làm ta không khỏi nghi ngờ hắn có hay không sẽ
bị xuất huyết não.

Ta chỉ có thể quay đầu nhìn Trác Bất Phàm.

Trác Bất Phàm vẫn là một bộ ôn nhu biểu tình, cầm lấy chiếc đũa trên tay ta rút ra: “Ngày mai đem
bản vẽ bộ nhạc khí này cho công tượng để bọn họ làm thành một bộ đi.”

Lòng ta đột nhiên đau xót, vươn tay ôm cổ hắn: “Ta sẽ không rời khỏi ngươi....”

Trác Bất Phàm ánh mắt lóe lên, nhìn ta chăm chú trong chốc lát, ngẩng đầu nhìn Lạc Phỉ Nhiên nói:
“Lạc huynh đường xa mà đến, không bằng trước hết tới khách phòng nghỉ tạm, chúng ta chậm rãi tán
gẫu.”

Tuy sắc mặt Lạc Phỉ Nhiên vẫn là không tốt, nhưng cũng sẽ không ngu xuẩn cự tuyệt hảo ý của chủ
nhân, chắp tay nói: “Liền theo như ngài nói.”

Trác Bất Phàm gật gật đầu, tay một vòng đem ta ôm lấy: “Ta đưa ngươi về phòng,”

**

Người tập võ quả không hổ danh, ta tuy mập mạp nhưng Trác Bất Phàm chính là một chút cũng
không có vẻ cố sức.

Vào phòng, hắn đem ta đặt lên giường: “Ngươi nên ngủ một lúc đi.”

“Ta hiện không mệt.” Ta dựa vào giường nhìn hắn.

Trác Bất Phàm đột nhiên cười: “Là nga, ngươi vừa rồi đã ngủ đó thôi ~”

Ta cãi: “Ai kêu đàn cổ âm sắc trầm như vậy, nhưng mà đàn tranh nghe ra vẫn có điểm tốt a ~”

Trác Bất Phàm không cho ta mặt mũi: “Cho dù là đàn tranh, ngươi cũng ngủ gật a ~”

Nói đúng.



TTTTííííchchchch ThiThiThiThiêêêênnnn CCCCáááácccc

[[[[ 43434343 ]]]]

Ta bất mãn: “Ta mệt như vậy là do ai hại a! Là ai tối qua không để yên cho ta ngủ?!”

Trác Bất Phàm ánh mắt trầm xuống, tay xoa xoa mặt ta.

Ta cọ cọ hai má vào tay hắn, cười dụ hoặc.

Trác Bất Phàm thân mình cứng đờ, rút tay về: “Ngươi cần nghỉ ngơi!”

Ta không thuận theo thẳng đứng dậy: “Ta hiện tại không mệt a ~” (xuất hiện rồi, DỤ THỤ!)

“Ân, Lạc Phỉ Nhiên còn đang chờ....” Hắn cứng họng nhìn ta cởi áo, lộ ra bả vai trắng nõn như
tuyết.

Để cái tên không có thường thức âm nhạc kia chờ tới chết đi!

Ta biết rất rõ da thịt trắng nõn mềm mại của ta đối với ai kia là tối có lực hấp dẫn, cho nên ta hơi
nghiêng người, khiến cho ánh mắt hắn lưu luyến không rời.

Ta dùng khóe mắt nhìn hắn: “Ngươi ~ thật ~ sự ~ không ~ muốn ~?”

Trác Bất Phàm nuốt nuốt nước miếng, rốt cuộc thừa nhận: “Ta muốn.”

2.2.2.2.

Trác Bất Phàm cúi người, miệng liền liếm lên cổ ta.

Ta nhẹ nhàng mà rướn người lên một chút, thả nhuyễn thâm mình mặc hắn muốn gì cứ lấy.

“Bảo bối....”

Trác Bất Phàm một mặt thấp giọng gọi, một mặt duyện liếm trên da thịt trắng nõn của ta

Hừ, ta dám chắc mấy loại mỹ nhân gầy trơ xương kia ôm nhất định không có được mỹ cảm thoải
mái như ôm ta!

Trác Bất Phàm dọc theo xương sống hôn dần xuống dưới, lần đến hai cánh mông, hai tay hắn bắt
đầu vuốt ve...

“A –- “ Ta không khỏi rên rỉ

Sau đó lưỡi hắn bắt đầu tiến vào...

“Không –- “ Ta vặn vẹo thân thể, cái khát vọng vừa muốn được tiến sâu lại vừa muốn trốn tránh
này không ngừng tra tấn khiến ta run rẩy.

Lưỡi của hắn khai mở tiểu huyệt, làm cho nơi đó dần ướt át nhu mềm.

“A!” Ta bị lật một vòng, tiểu huyệt không tự chủ được co rút.
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Không được! Ta chịu không nổi!

Ta nắm lấy tay hắn, đảo thân: “Để ta tới!”

Trác Bất Phàm không cự tuyệt ta chủ động, hắn nhìn hai tay ta run run cởi bỏ vạt áo, ngoại bào,
trung y.

Ta mê đắm nhìn thân hình thon gầy của hắn, làn da mềm dẻo mà cứng rắn như thép kia lại có độ ấm
khiến người an tâm.

Tay của ta di động khắp ngực hắn, môi hôn lên khắp nơi.

Thẳng đến khi nghe được tiếng rên khe khẽ ta mới chuyển tới địa phương kia.

Rút đi đai lưng, quần dài liền rơi xuống.

Dọc theo hai đùi, ta chạm được tới trung tâm nóng rực kia.

Sớm đã cương cứng, phân thân của hắn tà tà ngạo nghễ nằm ẩn bên trong nội khố.

Ta nắm lấy, trong lòng bàn tay có thể cảm nhận được từng nhịp đập.

“Tiểu đệ đệ” của ta cũng đã trướng tới phát đau.

Một phen xả hạ món đồ vướng víu kia, phân thân cực đại kinh người kia lập tức nảy ra.

Càng nhìn bộ vị ngạo nhân kia thân nhiệt của ta lại càng tăng cao.

Ta ngẩng đầu nhìn hắn, Trác Bất Phàm khóe miệng khẽ nhếch, khuôn mặt anh tuấn không giống
phàm nhân kia lại nhiễm thượng một tầng sắc dục ửng đỏ, sóng mắt cũng dần mê ly.

Một tay hắn đè lại cái gáy của ta. Ta hôn lên.

Ta cố gắng lấy lòng hắn, cố gắng hàm trụ sâu nhất, hắn cũng không ngừng trướng lớn.

“Tốt lắm!” Cực đại phân thân chứng minh hắn cũng duy trì không được bao lâu.

Trác Bất Phàm từ miệng ta rút ra, lật ngược thân ta, từ phía sau tiến vào.

Hoàn toàn tê dại, ta co rút hậu huyệt, đè ép.

Trong tiếng rên rỉ của ta cùng hơi thở nặng nhọc của hắn là âm thanh va chạm đầy dâm mỹ.

Tay hắn nắm lấy thắt lưng của ta, đẩy mạnh. Một tay thì an ủi phân thân của ta, ma xát lên xuống.

“Ân ..... A .....” Ta đong đưa thắt lưng, chủ động tìm kiếm khoái cảm.
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Trác Bất Phàm bỗng nhiên tăng tốc, thắt lưng va chạm mạnh hơn, một hơi đem khoái cảm đẩy tới
đỉnh điểm.

“A!” Ta toàn thân xụi lơ trên giường.

Hắn gầm nhẹ một tiếng, lại va chạm vài cái, một ngụm cắn vai ta, sau đó phóng thích.

Ta nằm úp sấp thở dốc, thậ lâu không thể bình phục hô hấp.

Trác Bất Phàm nâng thân, cắn cắn lưng ta: “Lưng của cục cưng là tối xinh đẹp, tối tốt nhất ăn....”

Cảm giác tê dại khiến ta buồn ngủ.

“Mệt mỏi?”

Ta gật gật đầu.

Trác Bất Phàm rút ra phân thân, đứng dậy mang khawn tới lau người cho ta: “Hảo hảo nghỉ ngơi
đi.”

Ta mở mắt túm lấy hắn: “Ngươi không theo giúp ta a?”

Trác Bất Phàm cười khổ: “Ngươi càng ngày càng bám người.”

“Ta cũng chỉ bám ngươi a....”

Trác Bất Phàm vẻ mặt một bộ không có biện pháp lắc đầu: “Vậy một lúc thôi nha. Ta còn có việc
phải làm.”

“Đã biết ~~” Ta lại thắng, dùng thanh ngọt nị gọi hắn, đem hắn kéo đến bên người nằm xuống:
“Liền trong chốc lát...”

3.3.3.3.

Chờ ta tỉnh lại, Trác Bất Phàm đã không còn bên cạnh. Bất quá từ độ ấm bên cạnh, biết hắn rời đi
chưa lâu.

Ta cắn môi dưới, hạnh phúc ôm chăn nhớ hắn. (óe, tha ta ~ da gà lại mọc rùi..)

Hiện tại, Trác Bất Phàm thực sủng ta. Nâng tay nhìnm hôn ngân trên cổ tay vẫn còn rõ ràng. Cho dù
lại lần nữa ở cùng một chỗ nhưng chúng ta vẫn ẩn ẩn một nỗi bất an.

Với ta, ta lo lắng tới một ngày nào đó hắn phát hiện ta không bình thường, lại là một tên diện mạo
chẳng có gì đặc biệt [ hơn nữa còn là nam nhân ]. Đến lúc đó, hắn sẽ đem ta đá sang một bên. Dù sao
hắn là tên có sở thích thu thập cái đẹp. Mà ta, chính là không hiểu hắn vì sao lại coi trọng ta.... Thật sự
không biết! Cho nên ta bất an, ta dùng hết tâm lực thầm nghĩ bảo trụ khoái hoạt trước mắt này, càng lâu
càng tốt.
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Mà hắn, cũng có bất an, đặc biệt là ở thời điểm hắn còn mê luyến ta.

Bởi vì hắn hiểu được lai lịch của ta, hắn sợ vào một ngày nào đó, ta sẽ đột nhiên biến mất, giống
như khi ta đến đây.

Có lẽ chính bởi cảm giác bất an này mà chúng ta luôn khát cầu đối phương, không đành lòng tách ra.

“Ai –- “ Thở dài, ta nhàm chán ngồi dậy.

Mặc quần áo, ngồi ở trước bàn uống trà. Nếu hắn dậy lúc ta cũng tỉnh, nói fif ta nhất định cũng phải
đi cùng hắn, quản hắn bận cái gì. Dù sao mọi người đều đã muốn quen hai người chúng ta giống như
một đôi song sinh luôn cùng một chỗ.

“cốc cốc” Ngoài cửa truyền đến âm thanh: “Ta là Lạc Phỉ Nhiên, có thể vào không?”

Di? Hắn tìm ta làm gì?

Ta khơi mào khóe miệng.

Thú vị. Xem hắn muốn nói cái gì!

“Mời vào.” Ta không đứng dậy, để hắn tự vào.

Lạc Phỉ Nhiên vào phòng, nhìn ta đến một chút bộ dáng tiếp khách đều không có, nhíu mày.

“Ngồi.” Ta bưng chén trà.

Lạc Phỉ Nhiên mày nhăn càng sâu, nhưng không phát tác, theo lời ta ngồi đối diện.

Hắn không chủ động mở miệng, ta cũng nhân cơ hội này đánh giá hắn.

Cho dù là lấy tiêu chuẩn hiện đại thì bộ dạng hắn quả thật không tồi. Bất quá, cái loại khí tức ngạo
mạn kia lại khiến người không quá thích. Hắn mặc một thân quần áo sẫm màu, chất liệu không phải
loại quý giá gì nhưng thực sạch sẽ.

Nghe nói hắn tự cho mình thanh cao, bao nhiêu quan lại quý nhân lấy số tiền lớn mời hắn làm việc,
hy vọng nghe hắn đàn một khúc nhạc cũng không được. Hắn cho rằng những kẻ mình đầy hơi tiền
dung tục kia sẽ vũ nhục nghệ thuật của hắn.

Người như vậy ở trong đời thực rất khó tồn tại.

Trác Bất Phàm yêu cái đẹp, nhưng hắn không phải tưởng gia, hắn thực tế có đầy đủ năng lực để bảo
hộ cái đẹp.

Lúc trước Lạc Phỉ Nhiên đã từng giống như hiến vật quý muốn Trác Bất Phàm thưởng giám cổ
cầm kia. Năm ngàn lượng. Trong nhà hắn chỉ có vài mẫu đất, lấy đâu ra bút phí này chứ?
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“Thỉnh tha thứ ta nói thẳng, ta cho rằng ngươi căn bản không xứng với Trác trang chủ.” Hắn đánh
vỡ trầm mặc.

Bắt đầu?

“Ta gặp qua rất nhiều người, bộn họ tứ phương cất giấu cổ vật nhưng bọn họ có mấy ai biết thưởng
thức. Trác trang chủ lại bất đồng, hắn là người duy nhất ta tán thành.”

Lạc Phỉ Nhiên vuốt râu: “Bất quá hắn cưới ngươi – thật sự là làm cho ta kinh ngạc.” – Hắn không
chút nào che dấu vẻ khinh thường ta – “Sự tồn tại của ngươi sẽ hủy hoại hắn!”

“A,” – Ta cười khẽ: “Có phải hủy hoại hắn hay không cũng phải do đương sự nghĩ vậy mới được.”

“Hắn nhất định bị ngươi dùng kế mê hoặc, hắn nhất định sẽ tỉnh ngộ!”

Ta che miệng cười: “Như thế nào, ngươi sẽ không cho là ta là hồ ly tinh đi.”

“Nhưng ngươi căn bản không có chỗ nào tốt!” Lạc Phỉ Nhiên bị ta chọc giận.

“Ngươi tin tưởng ánh mắt Trác Bất Phàm? Chắc là tin đi. Như vậy ngươi thế nào nói ta không có
chỗ tốt ? Đây chính là hoài nghi hắn nha.”

“Hừ! Mồn mép sắc sảo lắm!” – Hắn nặng nề hừ một tiếng – “Ngươi tốt nhất nên tự biết lấy mình,
sớm chạy lấy người là hơn.”

Ta lạnh lùng: “Nói như thế nào ta cũng là chính thất phu nhân cưới hỏi đàng hoàng của hắn, mà
ngươi chỉ là một thực khách. Ngươi nói lời này không khỏi quá phận đi. Nếu ta nói cho Bất Phàm nghe
những gì ngươi vừa nói, ngươi nói hắn sẽ phản ứng như thế nào?”

Lạc Phỉ Nhiên cứng người, xanh mặt.

“Không phải ta uy hiếp ngươi nhưng ngươi mới là người nên hiểu rõ thân phận của mình.” Ta lạnh
lùng nhìn hắn cố gắng cứu lấy một chút tự tôn không còn mấy kia.

“Ngươi! Cùng người như ngươi nói chuyện không khác đàn gảy tai trâu! Hừ! Ai đúng ai sai, cứ chờ
sẽ rõ!”

Ta cười lạnh: “Đúng vậy, bất quá trước đó, ta còn là Thiên Cảnh sơn trang trang chủ phu nhân, với
ta ngươi vẫn nên có điểm tôn kính là tốt nhất – không phải sao?”

“Thất lễ!” Lạc Phỉ Nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, đẩy cửa đi ra ngoài.

Ngươi nghĩ rằng ta hội ngu ngốc nhận khi dễ?! Hừ, coi thường nhau quá!

Ta đem trà một hơi uống cạn.

Hắn có hay không tới chỗ Trác Bất Phàm?
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Ta đứng lên.

Thật lâu không phấn khích như vầy – đi xem tốt lắm!

4.4.4.4.

Đi ra hành lang, đón tiếp là hai nha hoàn.

“Phu nhân.” Hai người đồng thời thi lễ.

“Ân, trang chủ đâu?”

Một nha hoàn trả lời: “Trang chủ đang ở trong thư phòng.”

“Úc, đã biết. Các ngươi lui xuống trước đi.” Ta khoát tay đuổi các nàng hướng thư phòng bước vào.

Đi tới trước cửa, thị vệ nhìn thấy ta, khom mình thi lễ.

Ta ý bảo bọn họ không cần lên tiếng, đục thủng cửa sổ, ghé mắt nhìn vào.

Ha ha, quả nhiên, tên Lạc Phỉ Nhiên kia chưa từ bỏ ý định “hảo tâm” khuyên nhủ

Xen Trác Bất Phàm bộ dáng không kiên nhẫn lòng ta chợt dâng lên một cỗ nhiệt lưu.

Có thể có một người yêu ta như thế thật tốt.

Ta đẩy cửa ra.

Trác Bất Phàm vừa thấy ta, lập tức lên đón: “Bảo bối, sao lại tới đây!”

“Không hoan nghênh?” Ta cười hỏi

“Như thế nào có thể.” Hắn kéo ta vào lòng ngồi lên tọa ỷ.

Ta thuận theo hắn, trộm nhìn sắc mặt xanh mét của Lạc Phỉ Nhiên. Hì hì.

“Các ngươi đang nói cái gì? Ta không quấy rầy chứ?” Ta vờ hỏi, đem thân mình thư thư phục phục
ỷ vào ngực Trác Bất Phàm.

“Không có gì. Một chút tiểu sự không quan trọng mà thôi.”

Ha ha ha ha, ta cười thầm, không quan trọng sao?

“Trác trang chủ, mời ngươi cân nhắc.” Lạc Phỉ Nhiên chưa từ bỏ ý định.

“Việc này ta tự có quyết định.” Trác Bất Phàm tuy không nghĩ trở mặt nhưng ngữ khí cũng không
khách khí.
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Hắn nhẹ giọng đối ta nói: “Có muốn ăn chút điểm tâm?” – Cầm lấy Thiên tầng tô trên bàn – “Ăn
một chút?”

Ta theo tay hắn đem điểm tâm ăn vào miệng.

“Ngon không?” – Thấy ta gật đầu, hắn lại lấy một khối bánh đậu – “Nếm thử cái này xem.”

Lạc Phỉ Nhiên hai tay nắm chặt, mọt bộ tức muốn chết: “Trác trang chủ, ta trước cáo từ!”

“A a, xin cứ tự nhiên.’ – Trác Bất Phàm cũng không thèm nhìn hắn một cái, uy ta uống này nọ:
“Uống một ngụm trà, coi chừng nghẹn....”

Lạc Phỉ Nhiên phẩy tay áo bỏ đi.

“Cơn giận thật lớn a ~~” Ta nói

Trác Bất Phàm sáng tỏ nhìn ta: “Hắn nói gì đó.”

Ta ngả đầu về phía sau, tinh tường nhìn hắn: “Hắn kêu ta rời ngươi đi ~~”

Trác Bất Phàm ôm chặt lấy ta: “Vậy ngươi nói thế nào?”

“Ta thỉnh hắn đi trước mở đường.”

“Ha ha ha ha .......” Trác Bất Phàm ngẩng đầu cười to.

Cười một lúc, hắn dần tắt nụ cười, đem mặt chôn tại cần cổ ta: “Đáp ứng ta sẽ không bỏ ta mà đi.”

Ta nhắm mắt lại: “Trừ phi ngươi vĩnh viễn yêu ta.”

5.5.5.5.

Ta từng nghĩ trải qua chuyện vừa rồi, Lạc Phỉ Nhiên thanh cao kia nhất định rời đi. Không nghĩ tới
hắn cư nhiên không đi, vẫn nhàn nhã làm một thực khách. Có lẽ gần đây thực sự túng thiếu. Ta xem
hắn mỗi ngày lấy ánh mắt mê đắm nhìn cổ cầm kia, loại ý tưởng của nhân sĩ cao nhã này không phải
tục nhân có thể lý giải.

Ngày lại ngày trôi qua, cả ngày ở trong trang khiến ta nhàm chán.

Mỗi ngày này, ăn xong cơm, ta liền nhàn nhàn đứng trong hoa viên chơi bắn bi.

Nói là bắn bi, nhưng không giống như bình thường.



TTTTííííchchchch ThiThiThiThiêêêênnnn CCCCáááácccc

[[[[ 50505050 ]]]]

Đầu tiên, ta dùng cũng không phải cái gì Nê hoàn tử (bi đất), mà là Tử ngọc lưu ly (lưu ly tím) thượ
ng hạng. Hảo hảo một chuỗi ngọc châu bị ta hủy đi, đem ngọc châu ngoạn – mà Trác Bất Phàm chính
là nói: “Ngươi nếu thích, ta tái mua cho ngươi.” Thương phẩm Nhật Bản, một chuỗi này chỉ sợ đủ sức
cung cấp cho một gia đình bình thường ăn trong hai năm.

Ta ánh mắt hơi đổi, một viên hạt châu lăn về phía trước, sau đó là khỏa thứ hai, thứ ba..

Tại thời đại mà võ công cùng nội lực tồn tại này, siêu năng lực của ta chỉ cần che dấu hảo là an toàn.

“Bảo bối?” Là Trác Bất Phàm.

Ta nhàm chán nhặt hạt châu lên xem: “Ta nhàm chán.”

Phía sau có người tiến tới ôm.

“A, ngươi gả cho ta cũng hai tháng rồi, ta hình như chưa có mang ngươi ra ngoài dạo chơi – muốn
đi sao?”

Ta quay đầu nhìn: “Khi nào đi?”

Hắn ôn nhu cười: “Hiện tại thế nào?”

“Hảo!” Ta giang hai tay.

Hắn lập tức đem ta ôm lấy: “Thay quần áo liền đi.”

*

“Ai nha ~ còn tưởng ngươi đem ta đi chơi, kết quả là tra trướng a ~~” ta oán giận đi theo hắn ra
khỏi cửa hàng thứ năm.

“Ta không phải thuận tiện hướng bọn họ giới thiệu phu nhân của ta là ngươi sao?”

“Đúng vậy!” Ta âm thầm thở dài.

Những người đó phản ứng đều giống nhau. Đầu tiên là không thể tin, sau đó là không thể lý giải,
cuối cùng là xem ta không dậy nổi.

Hừ! ta không thích!

Ta nhìn thấy có bán mứt quả: “Ta đi mua cái kia!”

“Kêu hạ nhân đi là được rồi.”

Ta giãy tay hắn: “Ta chính mình đi!”
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Mua hai xâu mứt quả, ta bỗng nhiên nghe được thanh âm tranh chấp. Xoay người tìm kiếm, ngay
phía trước cách đó không xa, có một tên đăng đồ tử đang dây dưa hai vị cô nương.

Cẩn thận nhìn, cư nhiên là người quen – Như Ý cô nương, bên cạnh hiển nhiên là nha hoàn tùy thân.

“Cô nương đã nói không muốn, ngươi thế nào còn dây dưa a!” Tiểu nha hoàn hét to, hiển nhiên cơn
tức rất lớn.

“Ngươi có biết ta là ai hay không? Ta là Vương Chí Hiên! Cữu cữu ta là Tể tướng đương triều!” Vị
công tử trẻ tuổi kia lớn tiếng.

Lại là một tên ‘chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng’! Ta khinh thường bĩu môi.

“Vương công tử, mời ngài tránh ra!” Như Ý hiển nhiên không chịu nổi thái độ của đối phương, bất
quá thanh âm ôn nhu kia nghe không ra nóng giận.

“Ta chỉ muốn thỉnh cô nương đến phủ đệ gảy một khúc nhạc mà thôi, cô nương tốt nhất nên nghe
theo đi.”

“Vương công tử, thỉnh người đừng khó dễ ta.”

“.... Ngươi đừng rượu mời không uống lại muốn rượu phạt!” Vương Chí Hiên gào lên cầm tay Như
Ý muốn dùng võ lực.

“Cứu mạng a!” Tiểu nha hoàn lập tức cao giọng kêu lên. Tình huống hiển nhiên sẽ trở nên không
thể vãn hồi.

Ta hướng Trác Bất Phàm khoát tay, ‘ ngươi không qua hỗ trợ?!’

Trác Bất Phàm dùng mắt hỏi ta, ta gật gật đầu, hắn khi đó mới đi qua.

“Như Ý.” Trác Bất Phàm chỉ một chút, tay Vương Chí Hiên liền thoát lực.

“A! Trác công tử.....” Như Ý sóng mắt lưu chuyển, đem tay ngọc rút ra, nhẹ nhàng cất bước trốn
sau lưng hắn.

“Ngươi lại là cái gì a?!” Vương Chí Hiên chửi bậy.

“Tại hạ Trác Bất Phàm.”

Vương Chí Hiên sắc mặt biến đổi: “Thiên Cảnh sơn trang Trác Bất Phàm?”

“Đúng vậy.”

Vương Chí Hiên oán hận trừng mắt nhìn nam nhân so với mình cao hơn cả một cái đầu, tướng mạo
tuấn tú xuất trần, một thân khí phách kia người thường sao có thể so với: “Hừ, ngươi không nên quá
kiêu ngạo! ta sớm muộn gì cũng đánh bại ngươi!” – Kêu hai tiếng, hắn lui về phía sau – “Như Ý cô
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nương, ta sẽ không bỏ qua! Lần sau ngươi chạy không thoát đâu!” Phô trương thanh thế xong, Vương
Chí Hiên liền bỏ đi.

“Ai.” – Như Ý thở một hơi, tránh ra hai bước, ngẩng đầu, ẩn tình đưa tình chăm chú nhìn Trác Bất
Phàm – “Vừa rồi đa tạ Trác công tử xuất thủ tương trợ.’

Nha hoàn ở một bên nói: “Công tử không bằng đi vào các nghỉ ngơi một chút, để cô nương đánh
đàn cho ngài nghe!”

Như Ý vẻ mặt chờ mong nhìn hắn.

Trác Bất Phàm nâng mi cười: “Thực không khéo, ta hiện tại đi không tiện!”

Như Ý nhìn quanh: “Trác công tử cùng người có hẹn.....” Thấy được ta.

Ta đem viên sơn tra cuối cùng nhét vào miệng, lau miệng đi qua: “Đã lâu không gặp!”

Như Ý trong mắt nhiễm thượng một tầng ưu oán: “Ngài cùng phu nhân cùng đi a......”

Ta lập tức đến bên cạnh lão công thân thiết: “Bất Phàm mang ta đi dạo!” [ Tuy thực tế là đi công
tác.]

“....... Kia, không quấy rầy hai người.” – Như Ý thấp đầu thi lễ, ngẩng lên nhìn Trác Bất Phàm –
“Như Ý lúc nào cũng chờ công tử....”

Ta lên: “Cô nương không phải còn có việc? Chúng ta cũng rất bận! Không tiễn!”

Như Ý thần sắc thê lương, xoay người rời đi.

*

Đám người đi xa, Trác Bất Phàm buồn cười chọc chọc mặt ta: “Làm hảo rõ ràng.”

Ta chu miệng: “Có người ở trước mặt ta muốn cùng ta thưởng (tranh đoạt) lão công, ta còn khách
khí cái gì!”

Trác Bất Phàm bỗng nhiên tiến đến trước mặt ta: “Nếu là ta đi tìm nàng?”

Hắc hắc, ta nhe răng: “Ngươi tìm một, ta cũng tìm một!”

Trác Bất Phàm ôm chặt thắt lưng ta: “Không chuẩn!”

Ta lắc đầu: “Chỉ cần ngươi làm được, ta liền nhất định toàn bộ trả lại cho ngươi.”

Đây là nguyên tắc của ta. Ta muốn một tình cảm duy nhất. Hắn nếu đã có ta sẽ không lại có người
khác. Muốn cùng người chia sẻ hắn, ta tình nguyện không cần.
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Trác Bất Phàm trừng mắt nhìn ta: “Ngươi nói thật?”

“Thiên chân vạn xác.” Ta nhìn lại hắn

Trác Bất Phàm bỗng nhiên thở dài một hơi: “Ngươi thật sự là làm cho người ta không yên lòng a.”
– Đem ta hãm trong lòng – “Ta sẽ không cho ngươi cơ hội rời đi ta.”

Ta cũng không muốn a: ”Xem biểu hiện của ngươi.” Ta cọ cọ đầu trong ngực hắn

Tương lai hết thảy còn chưa biết. Cái ta có khả năng làm chính là bắt lấy hiện tại.

6.6.6.6.

“Tuần án đại nhân tới.”

Khi tuần án đại nhan tới ta chính là dựa trong lòng Trác Bất Phàm ăn hoa quả.

Trương Bình Trương đại nhân là một trung niên nhân mặt mày hồng hào phúc hậu, mặt mày luôn
có vẻ tươi cười. Hắn đến đưa quà cưới muộn.

“Tuy rằng chậm một chút, lễ vật nho nhỏ, bất thành kính ý.” – Trương Bình mở hộp gấm – “Không
biết phu nhân ở đâu? Có thể cho Trương mỗ gặp một chút?”

Phụt!! Ta đem toàn bộ cái gì đó trong miệng phun ra.

Trác Bất Phàm bất đắc dĩ nhìn ta, đối Trương đại nhân nói: “Vị này chính là tiện nội.”

“A?” Trương đại nhân há miệng, rộng đến độ có thể nhét trứng chim.

“Trương đại nhân hình như thực giật mình?” Ta nói

“Ân? Cái gì?” – Trương Bình cuối cùng khép miệng lại – “Ngượng ngùng, ta chỉ là không ngờ...”

“Thật không ngờ Trác đại trang chủ yêu thích cái đẹp lại thú một nam – nhân không tài không sắc
không địa vị như ta!” Ta ‘hảo tâm’ tiếp lời.

“Bảo bối, không được vô lễ!” Trác Bất Phàm có ý khiển trách ta.

Ta nhún nhún vai: “Xin lỗi a!”

“Ha ha, cáp.” – Trương Bình cười gượng vài tiếng – “Có thể khiến Trác đại trang chủ động tâm,
phu nhân nhất định có chỗ hơn người.”

Di? Hảo khó được cư nhiên có người nói như vậy.

Ta kinh ngạc nhìn lão nhân dường như rất hiền lành này, không khỏi mỉm cười

Trác Bất Phàm phát hiện động tĩnh của ta cũng thực vui vẻ: “Đa tạ đại nhân khích lệ.”



TTTTííííchchchch ThiThiThiThiêêêênnnn CCCCáááácccc

[[[[ 54545454 ]]]]

Trương Bình ánh mắt đảo qua chúng ta, rốt cuộc cười nói: “Hiện tại ta tin tưởng trang chủ thú đúng
người rồi!”

Ha ha ha ha, lão nhân hảo đáng yêu. Ta nhiệt tình đưa qua hoa quả khô ta làm: “Đại nhân, nếm thử
tay nghề của ta như thế nào?”

Trương đại nhân dùng cây tăm cắm một miếng táo bỏ vào miệng: “Ân – hương vị rất lạ! Bất quá ăn
rất ngon!”

“Đại nhân thích liền ăn nhiều một chút.” – ta đơn giản đem cả bàn để trước mặt hắn – “Này dinh
dưỡng tuy cao nhưng lại không béo a, ăn nhiều một chút.”

“Thật sao?” – Quá béo đại nhân nhãn tình sáng lên – “Nhà ta liền này không cho ta ăn kia cũng
không cho ta ăn, nếu cái này thực sự tốt, kia nên nhờ phu nhân chỉ dạy.”

“Đương nhiên đương nhiên, này rất đơn giản.....”

Chúng ta trò chuyện với nhau thật vui.

*

Chờ một mâm hoa quả đều ăn gần hết mới chuyển tới đề tài chính.

“Trên thực tế, gần đây có không ít người mất tích.”

“Mất tích?”

“Phải nói, là bị bắt đi.”

“Từ kinh thành tới đây một đường, đã có hai mươi ba người.”

“Từ kinh thành?”

“Không sai. Nhìn lộ tuyến, mục tiêu kế tiếp chính là nơi này.”

“.... Như vậy, mất tích đều là người như thế nào? Cùng ta có liên quan gì?” Trác Bất Phàm một câu
nói trúng trọng điểm.

“A, người mất tích tuổi không lớn, hoặc nam hoặc nữ. Bắt quá điểm chung – đều là mỹ nhân số một
số hai!”

“Mỹ nhân?”

“Đúng vậy. Mà nói đến mỹ nhân, ai chẳng biết Trác đại trang chủ trong trang mỹ nhân như mây a.”

“Kia, có manh mối gì không?”
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“Mới đây thôi, trừ bỏ một người thoát nạn, đã chết một nhân chứng, còn lại không có thương vong
nào khác. Mà phạm nhân hẳn là từ kinh thành đến, đam mê mỹ nhân. Hơn nữa, hắn dường như đối với
mỹ nhân thông thạo âm luật rất có hứng thú. Trong hai mươi ba người kia, có mười bốn người biết tấu
nhạc khí hoặc ca hát khiêu vũ – còn lại, không rõ lắm.”

“Từ người đầu tiên mất tích, đã bao lâu?”

“Bốn mươi hai ngày.”

“Còn gì không rõ?”

Vị đại nhân này kỳ thực khả năng không được tốt lắm a ~~

“Một khi đã vậy, ta sẽ lưu ý nhiều hơn. Trong trang cũng sẽ tăng cường canh gác.”

“Vậy làm phiền. Cũng không còn sớm, ta xin phép cáo từ.”

“Có rảnh mời ngài ghé chơi.” Ta mời hắn.

“Đương nhiên.”

**

Đưa tiễn Trương Bình, ta một mặt đùa nghịch vạt áo Trác Bất Phàm, một mặt nói: “Tên bắt cóc mỹ
nhan này hình như muốn cùng ngươi so sánh. Xem ai có được nhiều mỹ nhân nhất.”

“Ta cũng không dùng loại thủ đoạn này.” Trác Bất Phàm hờn giận.

“Phải a, chỉ cần Trác trang chủ ngoắc ngón tay, bao nhiêu mỹ nhân tự dâng mình tới cửa ~~”

“Như thế nào? Ghen tỵ?”

Ta không trả lời, ngược lại ngửa mặt nhìn hắn.

Mày kiếm xếch cao, mắt dài nhỏ hữu thần, mũi cao thẳng, môi mỏng duyên dáng, phối thượng cùng
thân hình thon dài hữu lực – người như vậy, thế nào lại thích ta?

“Suy nghĩ cái gì?” Trác Bất Phàm hỏi.

“Nghĩ ngươi rốt cuộc thích ta cái gì.” Ta nhất thời không chú ý cư nhiên đem suy nghĩ nói ra.

“Nghĩ thế nào?” Trác bất Phàm vuốt ve mặt của ta.

Ta chậm rãi cọ cọ mặt trong tay hắn: “Ta chỉ là không tin. Dù sao ta vừa không xuất sắc, lại là nam
nhân, không có cách nào thay ngươi sinh nhi dục nữ...” – Ta cảm thấy thân mình Trác Bất Phàm cứng
đờ.

Ta ngẩng đầu: “Có cái gì không đúng?”
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“Không..... Đương nhiên không có.” – Trác Bất Phàm ra sức trấn an – “Ngươi không cần nghĩ nhiều.
Tin tưởng ta, ở trong lòng ta, ngươi là một tồn tại đặc biệt. Ta chỉ yêu một mình ngươi.”

Hắn giống như không muốn tiếp tục đề tài này, dùng môi chặn miệng ta: “Cùng với nghĩ đông nghĩ
tây, không bằng đến thân thiết một chút đi ~~”

“Sắc quỷ!” Ta nhẹ nhàng đánh hắn một chút, cũng không cự tuyệt hắn đòi hỏi.

7.7.7.7.

Khi ta nhận được thiếp mời của Như Ý, ta không nói với Trác Bất Phàm.

Địa điểm là ở Phong kiều. Lúc đó trời đang mưa.

Đi tới chân cầu, ta không đi lên mà đứng ở xa xa nhìn nàng.

Như Ý lẻ loi một mình, không gặp nha hoàn lanh lợi kia.

Nàng mặc tố sắc váy dài, khoác một kiện áo choàng màu xanh. Trên đầu không mang bao nhiêu vật
phẩm trang sức, chỉ có một chiếc ngọc trâm. Bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn nổi bật trên màu vàng lợt của
cán dù. Một trận gió nhẹ thổi qua, tóc dài phiêu tán, y trang bay bay.

Quả nhiên là mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành.

Ta đi tới, lên tiếng gọi nàng: “Như Ý cô nương!”

Như Ý lắp bắp kinh hãi, nhìn người đến là ta, trên mặt là bất đắc dĩ hay là thoải mái?

“Phạm công tử.”

“Bất Phàm hắn sẽ không tới đây.”

“Là hắn không muốn đến, hay là công tử ngươi không cho hắn đên?”

Biết rõ không nên cấp nàng hy vọng, ta nói thật: “Hắn không biết ngươi đang đợi hắn.”

Như Ý thu hồi tán, mặc mưa phùn táp lên người.

“Phạm công tử, ta đối Trác trang chủ là thật tâm. Ta biết ngươi đối hắn có cảm tình, ta tình nguyện
làm bé, chỉ cầu có thể ở bên Trác công tử. Ta sẽ tôn kính ngươi, sẽ không cùng ngươi tranh giành tình
cảm, ngươi vĩnh viễn đều là chính thê của hắn.”

Ta lắc đầu: ”Ta không chán ghét ngươi, nhưng ta không thể đáp ứng.”

“Vì cái gì?” Như Ý vẻ mặt thống khổ

“Ta là một người ích kỷ. Ta muốn có một tình yêu trọn vẹn, ta không thể cùng người chia sẻ.”
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“Không có biện pháp khác sao?” Nàng ai oán hỏi

“Thực xin lỗi.” – Ta nói – “Cô nương tuyệt đại tao nhã, nhất định có thể gặp một người tốt.”

Như Ý lắc đầu: “Không có khả năng.” Mãnh ngẩng đầu, trong mắt tinh quang đại lượng.

Lòng ta cả kinh vội tự bảo vệ mình. Lại không biết từ khi nào có hai người xuất hiện, đem một khối
vải bưng kín miệng của ta.

Ý thức mơ hồ, trước khi hôn mê ta nhìn thấy Như Ý yếu đuối ngã vào người một nam tử che mặt.

**

Không cần nhìn ta cũng biết mình bị bắt. Là ai hạ thủ? Như Ý sao? – Không đúng, không phải nàng.

“Một đám ngu ngốc! Kêu các ngươi bắt mỹ nhân, đem tên mập này bắt đi làm gì?!” Một giọng nam
lớn tiếng mắng mỏ.

“Nhưng mà lão đại, ngươi không phải nói không được để người ta phát hiện, lại không thể đả
thương người? Vừa vặn hắn cũng ở, không có biện pháp đành phải đem hắn theo cùng.”

“Cút! Kêu các ngươi làm chút việc cũng không nên hồn! Các ngươi không thể chờ tên kia đi rồi ra
tay a! Các ngươi có đầu óc hay không?! Cũng có thể động cái có trên cổ mấy người đi!..... Các ngươi
lắc đầu làm cái gì?!”

Ta thiếu chút nữa cười ra tiếng, thật vất vả mới nhịn xuống được.

Nghe thanh âm, đối phương hình như chỉ có ba người. Ta nghĩ với năng lực của ta, đối phó bọn họ
không thành vấn đề. Bất quá, đã có cơ hội này, ta vì cái gì không lợi dụng một chút, nói không chừng
có thể thấy kẻ cầm đầu, giúp vị tuần án đáng yêu kia phá án.

“Ân.......”

Bên người truyền đến tiếng rên của nữ tử.

“Lão đại, nữ nhân kia tỉnh!”

Ta hé một mắt nhìn, thấy Như Ý cách đó không xa từ từ tỉnh dậy, sau đs hoảng sợ kéo vạt áo lui tới
chan tường.

“Các ngươi, các ngươi là ai?!”

“Ngươi không cần biết! Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, chúng ta sẽ không tổn thương ngươi.”
Tên cầm đầu nói.

Như Ý nhìn xung quanh, nhìn đến ta nằm trên đất thét lên một tiếng: “Các ngươi làm gì Phạm công
tử?”
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Nam nhân kia khinh miệt hừ một tiếng: “Hắn không sao.” – Sau đó thuận thế đá ta một cước.

Ta thao! Cư nhiên dám đối xử với ta như vậy! Xem ta thế nào đáp lễ ngươi!

Như Ý dù sao cũng là người từng trải, không khóc cũng không nháo, im lặng ngồi một bên.

“Không cần hành động thiếu suy nghĩ, biết chứ?!” Nam nhân nói rồi khóa cửa ra ngoài.

Ta khi đó mới mở mắt ngồi dậy.

“Ngươi không sao chứ?” Như Ý vội vàng hỏi

“Không có.” – Ta nhìn xung quanh – “Không biết hiện tại là ở đâu.”

“.... Thực xin lỗi, là ta làm liên lụy ngươi.” Như Ý cúi đầu nói.

“Không có gì.”

Chúng ta nếu không nói chuyện, đều tự đứng ở một bên.

Thái dương rất nhanh lặn xuống, bụng của ta bắt đầu ‘biểu tình’. Ta đói!

Nghĩ xem, ta ở trong trang , tùy thời đều có thể ăn ngon, nào giống như hiện tại!

Ta nhảy dựng lên, nắm lấy thanh cửa sổ kêu to: “Người tới a! Ta muốn ăn cơm!”

Như Ý nghẹn họng trân trối nhìn ta. (ta cũng nghẹn họng trân trối nhìn cưng nghen ~ =_=||)

Không bao lâu có người hùng hổ xông tới: “Gọi quỷ a! Nếu không câm miệng ta đánh ngươi!” –
Đem một cái khay nhỏ nhét vào – “Ăn nhanh lên, lát nữa chúng ta còn lên đường.”

Thức ăn quá kém! Ta có chút hối hận muốn rời đi nơi này!

“Ngươi không ăn sao?” Ta đem bánh bao nhét vào miệng, hỏi

“Không cần.” Như Ý ôm chân ngồi ở góc tường.

“Người là sắt cơm là cương, không ăn cái gì sao có sức!”

Như Ý hoang mang nhìn ta, ta giật mình nhận ra có nói cái gì nàng cũng không hiểu: “A – ngươi
nếu không ăn, ta liền ăn hết nha ~~” Ta đem lực chú ý của nàng dời đi.

Như Ý thật sâu nhìn ta, mở miệng nói: “Ta không rõ – ngươi có điểm nào tốt?”

Ta thả chậm tốc độ, cười khổ: “Ta cũng muốn biết a.”

**
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Trời tối, trên cao đến một ánh trăng cũng không có, ba nam nhân kia đem chúng ta trói lại, trong
miệng cũng nhét khăn, ném lên một chiếc xe ngựa.

Như Ý là một bạn đồng hành im lặng. Ta vừa lúc vểnh tai nghe ngóng xung quanh.

Đầu tiên là gió thổi xào xạc, thêm tiếng loài chim nào đó nỉ non, còn có tiếng côn trùng kêu.

Theo vài cái xóc nảy rèm xe khẽ hé, tiếng bánh xe lọc cọc cùng tiếng vó ngựa đát đát.

Lúc này không động thủ còn đợi đến khi nào?!

Ta xuyên qua khe hở rèm xe – mục tiêu là tạp vật ven đường.

Một cái khay đan bay đến, tiếp theo là ghế nhỏ, “đương” một tiếng đánh vào thành xe.

Càng lúc càng có nhiều tạp vật bay tới, đánh đông đập tây!

Nam nhân không biết đã xảy ra chuyện gì, dân cư ven đường tò mò đi tới, hắn vội huy mã tiên đào
tẩu.

“Thật sự là gặp quỷ, vừa xảy ra chuyện gì a?!” Rời tiểu trấn, lại quải thượng bùn đất. (??)

Ta lùi đầu về, ngồi thẳng, nhìn Như Ý tò mò đánh giá ta.

Ta không để ý tới nàng, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trời càng lúc càng về khuya.

Đến một nơi khác, lúc này người bị bắt đến càng nhiều hơn, đối phương cũng tăng thành sáu người.

“Ô ô ô .........” Nơi nơi đều là khóc thanh.

Ta không kiên nhẫn che lỗ tai, lại chắn không được tạp âm phiền lòng này.

“Không được khóc!” Một tên hét lớn.

Chung quanh xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh, sau đó là khóc thanh so với vừa rồi còn lớn hơn.

“Kính nhờ, ta còn muốn ngũ a ...” Ta trở mình, dùng quần áo đem toàn bộ đầu bịt kín.

Ta thật sự là tự tìm khổ mà. Nếu không đi tới bước này ta sớm đã vỗ mông chạy lấy người.

Trác Bất Phàm, ngươi tốt nhất đừng đi ăn vụng!

Nghĩ đến hắn, ta thân mình không khỏi nóng lên.

Ta kẹp chặt hai chân.
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[[[[ 60606060 ]]]]

Nơi này không phải nơi động dục a!

Ta lần thứ một trăm ai oán.

8.8.8.8.

Cuối cùng đoàn xe cũng tới nơi.

Ta vốn không cho rằng thời đại này sẽ có tội phạm có chỉ số thông minh cao, cứ nhìn mấy tên áp
giải chúng ta là biết.

Xem, này không phải đã gặp được.

“Là ai cả loại người quái dị này cũng bắt tới?!”

Đáng giận, cư nhiên câu đầu tiên liền nói ta như vậy!

Ta đối với tên đang kinh ngạc kia trừng mắt. Lại nghe phía trước có người thở dốc vì kinh ngạc.

Ngẩng đầu nhìn, áo xanh râu dài, trước mặt là một đuôi đàn cổ ---

Cả hai người này tốt cái là ta đã từng gặp qua.

Lạc Phỉ Nhiên thở dài một tiếng: “Thức đáng tiếc a. Nếu không phải ngươi nhận biết ta, nói không
chừng ta có thể tha cho ngươi một mạng – Trác phu nhân!”

“Trác phu nhân? Hắn?!” – Vương Chí Hiên kêu to chỉ vào mũi ta – “Hắn sẽ không phải là nam thê
kia của Trác Bất Phàm đi!”

Lời nói kế tiếp của hắn càng làm ta lộn ruột.

“Ta nghĩ Trác Bất Phàm là một tên thích thu thập mỹ nhân, không nghĩ hắn lại không có phẩm vị
như vậy! Cư nhiên thú một tên mập muốn tướng mạo không tướng mạo, muốn dáng người không dáng
người a! ~~”

Ta ngứa tay tát một cái lên mặt hắn.

Vương Chí Hiên nhất thời sửng sốt, sau đó bưng mặt kêu to: “Ngươi, ngươi, ngươi cư nhiên dám
đánh ta! Xú tiểu tử, xem ta không đem ngươi đánh chết!” Rống giận liền nhào tới.

Ta mau lui lại hai bước. Hắn nhào tới, đã đánh không trúng lại còn cực kỳ chật vật ‘đo đất’.

“Người tới! Bắt hắn cho ta!” Vương Chí Hiên nằm trên mặt đất kêu to.

Hai tên đi tới, một trái một phải bắt lấy tay ta.

Ta vừa định giãy dụa, trước mắt một bóng người nhoáng lên một cái, Như Ý vọt tới trước người ta.
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Nàng nắm trong tay một chủy thủ màu vàng, lưỡi dao đặt trước cổ chính mình: “Các ngươi không
được tổn thương hắn! Nếu không ta sẽ chết cho các ngươi xem!”

Chúng ta đều bị biến cố trước mặt làm hoảng hốt.

“Ngươi, đây là vì cái gì? Ta không phải tình địch của ngươi sao?” Ta hỏi

Như Ý một tay nắm chủy thủ, một tay đem ta từ trong tay hai đại hán lôi ra: “Ta tuy rằng chán ghét
ngươi, nhưng là, ngươi là người Trác công tử yêu nhất, ta không muốn hắn thương tâm.”

Không phải vì ta, này thực bình thường!

Bất quá nàng đã cho ta thấy một mảnh chân tình với Trác Bất Phàm.

[< Nhã Nhã: Vậy ngươi sẽ đem Phàm ca chia sẻ sao? >

< Bảo Bảo: Nói nhảm, đương nhiên là .... không rồi!! Hắn là của ta!!>

< Nhã Nhã: Tính độc chiếm của ngươi cao quá đấy ~ >

< Bảo Bảo: Nhiều chuyện. Xéo! >]

“Trác Bất Phàm tính là cái gì! Ta Vương Chí Hiên có Tể tướng làm chỗ dựa, ta sẽ thu thập so với
hắn càng nhiều mỹ nhân hơn!” – Vương Chí Hiên ở nơi nào đó sủa loạn – “Hừ! Thiếu một nữ nhân
cũng không tính là gì! Đem hai người bọn họ đều bắt cho ta!”

Lạc Phỉ Nhiên vội mở miệng: “Ngươi đã đáp ứng đem nàng cho ta! Đàn tranh của nàng chính là
nhất tuyệt a!”

Phiền chết người!!!

Ta kêu to: “Trác Bất Phàm! Ngươi nếu không đi ra, đừng trách ta độc ác!!”

Mọi người lấy loại ánh mắt nhìn người điên nhìn ta.

Mà một trận cười từ ngoài cửa nhẹ nhàng tiến vào: “Ai nha bảo bối, ta là nghĩ ngươi vẫn còn muốn
ngoạn đâu ~~~” Tiếp sau đó, một thân ảnh thon dài xuất hiện trên đại sảnh, ung dung đường hoàng kéo
ta vào lòng.

“Trác ...” Lạc Phỉ Nhiên nói không ra lời.

Vương Chí Hiên thật ra lại kêu trước: “Ngươi sao lại biết nơi này!!”

Trác Bất Phàm cũng không để ý đến hắn, sờ sờ mặt ta: “Hình như gầy một chút, hai ngày nay thực
quá vất vả rồi.”

Ta trề môi: “Ngươi nên đến sớm một chút.”
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“Ta một đường chạy tới đây, cũng không dám chậm trễ, không phải sao?”

“Trác trang chủ, ta...” Lạc Phỉ Nhiên nột nột nói.

Trác Bất Phàm lạnh lùng liếc hắn, vung tay lên, một dao chặt đứt dây cổ cầm.

“Bản quan bát tỉnh tuần án Trương Bình, nay ngươi cưỡng bức bắt người phạm vào quốc pháp,
người tới a, bắt hết cho ta!” Trương Bình hợp thời từ bên ngoài chạy vào.

Một đội sai dịch chạy vào, mặc dù có giao chiến ngăn ngủi nhưng quan sai nhanh chóng lấy thắng
lợi chấm dứt.

Lạc Phỉ Nhiên bị áp đi qua người chúng ta, Trác Bất Phàm nói: “Đáng tiếc, một đuôi hảo cầm.”

Lạc Phỉ Nhiên rầu rĩ, cúi thấp đầu xuống bị kéo ra ngoài.

Chỉ có Vương Chí Hiên tại chỗ kêu to hắn là thân thích của Tể tướng. Trương Bình chỉ tay qua:
“Vương tử phạm pháp tội như thứ dân, ngươi tính là cái gì a!” – Vương Chí Hiên bấy giờ mới im lặng,
bắt đầu lo lắng cho tương lai của mình.

Ta nhìn tới tên đã đá ta một cước, đợi khi hắn đi qua chỗ ta liền hung hăng đá hắn.

“Ngươi để làm chi?” Trác Bất Phàm hỏi

“Hắn đá ta!”

Trác Bất Phàm lập tức tiến lên, lại cho hắn một cái liên hoàn cước: “Cư nhiên dám đánh bảo bối của
ta?! Thật sự là chán sống!’

Ta ở một bên cười ha ha vỗ tay: “Đánh hay!”

Như Ý chậm rì rì đi tới.

“Trác công tử.’

Trác Bất Phàm ôm thắt lưng ta: “Như Ý.”

Như Ý cười khổ một chút: “Như Ý biết chính mình không còn cơ hội ở bên Trác công tử. Sau khi
trở về, Như Ý sẽ rời Hội Hoa lâu, làm một nữ tử bình thường.”

Đáy lòng ta có chút không đành lòng: “Thực xin lỗi, tuy rằng biết ngươi là hảo nữ nhân, nhưng ta
vẫn không thể đem Trác Bất Phàm tặng cho ngươi.”

Như Ý bỗng nhiên cười xán lạn: “Trác công tử, lúc trước ta gặp Mâu Bình phu nhân các nàng, các
nàng nhờ ta nhắn tới ngài, ngài cũng nên đi biệt viện thăm nữ nhi của mình!”

Di? Các phu nhân? Nữ nhi?!
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Ta một phen đẩy hắn ra: “Đây là có chuyện gì?!” Mệt ta còn vì không thể lưu cho hắn đứa nhỏ mà
phiền não, ai ngờ hắn đã sớm có không chỉ một đứa!!

“A, bảo bối, ngươi nghe ta giải thích, ta chính là lo lắng ngươi biết sẽ không vui nên mới dấu
ngươi....” Trác Bất Phàm một bên dỗ dành ta một bên trừng mắt nhìn Như Ý, không nghĩ tới nàng cuối
cùng lại chơi hắn một vố này.

Ta kêu to: “Ta muốn trốn đi! Ta muốn leo tường! Cho ngươi đeo mười bảy mười tám cái nón
xanh!” Hướng cửa chạy ra.

“Bảo bối! Không nên a!” Trác Bất Phàm ở phía sau kêu to.

Ta không để ý tới hắn, liều mạng chạy về phía trước.

Phía sau tiếng tay áo phần phật bay. Ta biết, hắn nhất định sẽ đuổi theo.
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