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Sau cơn mưa cảnh sắc bên dòng suối như được gột rửa.

Mãnh Hổ đồi, sơn đại vương Hoàng Uy Phong không có tâm tư thưởng thức cái gì sơn
sắc cảnh xuân, nhóm ‘món ăn quê’ chạy đầy núi cũng đề không dậy nổi hưng trí của nó, trên
thực tế, nó chính ngồi xổm kiếm củi hết một cái mùa hè một cái mùa thu một cái mùa đông đến
gia cố động phủ, như lâm đại địch.

Tiếng đập cửa bang bang như thường lệ lại tìm đến.

Hoàng Uy Phong căng thẳng thân mình, nhè nhẹ nhìn thẳng cánh cửa đang rung rinh kia.

Ngoài cửa mãnh thú lực lớn vô cùng, có thể cảm giác được nguồn lực như ngàn quân
đánh vào kia.

Then cửa dần buông lỏng, Hoàng Uy Phong "Ngao" một tiếng hóa thành hình người, cầm
lấy chùy chạy tới phía trước bổ cứu.

Không đợi chiếc đinh thứ nhất nhập vào bó củi, cửa gỗ liền chết thọ tại nhà.
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Một đầu bạch hổ run run trên người vụn gỗ, ‘Sưu’ cái biến thành một thanh niên mặc y
sam màu trắng, vừa thẹn thùng lại vô hại cúi đầu cười: "Đại vương, mùa xuân lại tới nữa
đâu..."

Hoàng Uy Phong một ngụm hổ huyết thiếu chút nữa không phun ra đến.

Lúc trước ở chân núi gặp được một bạch hổ bị thương, xem nó đáng thương, Hoàng Uy
Phong đột nhiên phát ra thiện tâm, nghĩ Mãnh Hổ đồi dù sao đồ ăn cũng nhiều lại ăn không
xong, tạm thời thu lưu nó một trận, kết quả người ta trụ xuống liền không đi.

Một núi không thể hai hổ, đều nói bạch hổ gây tai hoạ, Hoàng Uy Phong bắt đầu từ khi
đó quả nhiên tính xúc rủi ro, năm xưa bất lợi, hổ phẩm thẳng tắp hạ xuống, hổ sinh đi hướng
một mảnh thảm lục.

"Ngươi, ngươi, ngươi đừng tới đây!"

"Năm nay vẫn là không có đợi được thư hổ (hổ cái) đâu, trên đồi vẫn là chỉ có hai chúng
ta. . ."

"Ngươi, ngươi, ngươi cút cho ta!"

"Đại vương, hổ tộc cầu ngẫu kỳ (kỳ giao phối chăng?) đến đây, không có thích hợp thư
hổ, chúng ta đây vẫn là. . . ?"

"Chính ngươi cầu đi, lão tử không thích động dục giống ngươi như vậy!"
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"Ha ha, đại vương lời ấy sai rồi, ngươi xem nơi này không phải có phản ứng sao?"

"Ngươi, ngươi, lão tử hảo tâm thu lưu ngươi, ngươi làm gì việc vớ vẩn?"

"Làm chính là việc vớ vẩn a "

"..."

"Ngươi, ngươi, hỗn đản, ngươi đi ra ngoài cho ta!"

Dàn xếp hảo Hoàng Uy Phong, Bạch Bàn Văn thần thanh khí sảng đi ra động phủ.

Một mi hầu theo phương xa chạy vội mà đến, "Khởi bẩm nhị đại vương, có một con hổ
cái ở mười dặm ngoài đồi đang du đãng!"

Bạch Bàn Văn hổ mâu chợt lóe, lạnh lùng nói: "Theo thường lệ, đuổi đi!"

Sau đó nhìn lại động phủ một mảnh đống hỗn độn, hơi hơi nở nụ cười, "Kêu chim gõ
kiến mang chút bó củi đến, đừng quên ở chỗ ẩn nấp cho chút động nhãn, đại vương tỉnh lại
khẳng định muốn dùng."
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