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An Nguyệt Nhã

Sung sướng tiểu manh văn, đoản, HE

Ở rất nhiều rất nhiều năm trước, có một Hiền Giả đại nhân vĩ đại, theo sách sử ghi lại, Hiền
Giả đại nhân cưới Ma Vương đại nhân, mang đến hòa bình cho đại lục. Hiền giả đại nhân
để lại cho hậu nhân vô số truyền thuyết, cũng lưu đến nay một bí ấn không thể cởi bỏ. Đó là
lời nói thấm thía ngày thứ hai sau đêm động phòng hoa chúc của Hiền Giả cùng Ma Vương.

Sách sử ghi lại, Hiền Giả đại nhân đã nói: "Ngàn vạn lần không nên trêu chọc người ngay
cả ngủ cũng không thoát y." Lời này làm cho tới nay cũng không có người hiểu được.

Rất nhiều rất nhiều năm sau, chiến tranh lại bùng nổ, chúng ta nam trư cước hoành không
xuất thế.

Nam trư cước sinh ra trong một hộ nông gia bình thường ở một cái sơn thôn nhỏ bé xa xôi.
Nam trư cước có một giấc mộng vĩ đại, là phải trở thành người như Đại Hiền Giả. Mỗi lần
thôn dân nghe được đều bò lăn ra cười, nam trư cước một chút cũng không tức giận, nghĩ
thầm [Hiền Giả đại nhân sinh ra giống ta, ngài có thể thành Hiền Giả vĩ đại, vì sao ta lại
không thể?]

Nam trư cước ngày một trưởng thành. Một ngày nọ, nam trư cước cắm bên hông cái liềm cũ
nát bước khỏi thôn nhỏ. Nam trư cước chính là nam trư cước, một cái liềm quèn giành lấy
chính quyền.

Đây là một bộ thăng cấp lưu tiểu thuyết, nam trư cước hổ thân chấn động, một mảng tiểu đệ
ngã quỵ, thăng cấp rồi. Đây đồng thời là một bộ ngựa đực tiểu thuyết, nam trư cước hổ thân
nhất động, đủ lại mỹ nữ đánh về phía nam trư cước, hơn nữa sôi nổi tỏ vẻ tỷ tỷ muội muội
càng nhiều càng ít.
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Sùng bái Hiền Giả đại nhân, mọi chuyện lấy Hiền Giả đại nhân làm mẫu nam trư cước thấy
hậu cung của mình có vẻ hơi 'quạnh quẽ', cần một mỹ nữ Ma tộc bổ sung cho có chị có em.
Vì thế lên đường tìm Ma tộc mỹ nhân.

Đương nhiên, nam trư cước sẽ không nói mình đi tìm mỹ nữ mà là nói mình đi đánh Ma tộc.
Nam trư cước trên đầu quầng sáng anh ánh anh ánh nói.

Ngày nào đó, nam trư cước ở một cái trấn nhỏ làm một màn anh hùng cứu mỹ nhân, liền có
ngay tuyệt thế mỹ nhân một quả vào tay. Mỹ nhân cái đầu cao cao, thanh âm vô cùng tuyệt
đẹp, duy nhất làm cho người ta tiếc nuối chính là mỹ nhân mặc quần áo không hiện dáng
người.

Nam trư cước cứu mỹ nhân sau mới biết được mỹ nhân là rời nhà trốn đi, nam nhóm đáng
khinh mới vừa vây quanh mỹ nhân là hộ vệ nhà mỹ nhân, muốn dẫn mỹ nhân về nhà. Nam
trư cước lập tức não bổ nhà mỹ nhân ép mỹ nhân phải gả cho một lão già mập hói đầu bụng
bự tai heo, mỹ nhân không theo, rời nhà bỏ đi. Nhà mỹ nhân lập tức phái người đuổi theo
túm về.

Mỹ nhân nói cho nam trư cước, mình là Vương Ma tộc, đến nhân gian tán giải sầu. Nam trư
cước mắt heo, nhầm, mắt hổ lấp lánh, mỹ nhân? Ma vương? Chẳng lẽ ta đúng thật là Hiền
Giả chuyển thế.

Nam trư cước lập tức bật người vẫy đuôi xum xoe chuyển quanh mỹ nhân, căn cứ ngựa đực
quy tắc, mỹ nữ xuất hiện cùng nam trư cước nhất định sẽ leo lên giường nam trư cước. Quả
nhiên, đến tối, mỹ nhân lên giường nam trư cước.

Nam trư cước: "Làm sao ngươi không cỡi quần áo?"

Mỹ nhân: "Ta thói quen mặc quần áo ngủ."

Đêm, tay nam trư cước đụng phải ngực mỹ nhân, nam trư cước lập tức bình thường lại, mỹ
nhân ngực nhỏ, cho nên mỹ nhân tự ti.
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Thời gian một ngày một ngày qua, tình cảm của hai người càng ngày càng thâm, nhưng là
mỹ nhân ngủ như trước phải mặc y phục ngủ.

Nam trư cước tâm nghĩ, [chờ đêm động phòng hoa chúc, ta sẽ đem nàng cởi tinh quang
sạch sẽ.]

Đêm động phòng hoa chúc cuối cùng đã tới, toàn bộ đại lục sôi trào, Ma vương nha, Ma
vương nay muốn gả cho chúng ta vĩ đại Hiền Giả đại nhân, hòa bình lại buông xuống.

Nam trư cước bước vào động phòng, bắt đầu cởi mỹ nhân, không, cởi Ma vương quần áo.
Nam trư cước tay đột nhiên dừng lại, "Ngươi, ngươi, ngươi là..."

Ma vương cười một tiếng, khép lại màn trướng, bên trong xuân sắc khôn cùng, thở gấp
không ngừng.

Ngày hôm sau, cùng nam trư cước cùng nhau lớn lên, hiện tại cũng là đại lục danh nhân nhị
cẩu tử tiến đến chúc. Nhị cẩu tử đang ở bên bờ hấp hối còn nhớ rõ tình hình ngày đó. Nam
trư cước vỗ vai nhị cẩu tử, nói lời thấm thía: "Ngàn vạn lần không nên trêu chọc người ngay
cả ngủ cũng không thoát y"

Sách sử ghi lại, vĩ đại Hiền Giả đại nhân cưới Ma Vương đại nhân, mang đến hòa bình cho
đại lục . Sách sử còn nhớ vĩ đại Hiền Giả đại nhân từ lúc cưới Ma Vương đại nhân, không
bao giờ hoa tâm nữa.
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