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Thành thân năm năm, cùng trượng phu chinh chiến ba năm, rốt cuộc
cũng đến ngày Tiết Phỉ được phong hậu, phượng lâm thiên hạ!

Chuyện đời khó đoán, Hoàng đế phu quân muốn nạp phi, cử nàng
đến biên cảnh dẹp loạn, hại nàng chết trận sa trường!

May mắn được ông trời rũ lòng thương xót, tỉnh lại trở thành Hộ quốc
vương phi Vân Tuyết Phi, lúc này đây nàng xin thề sẽ chỉ sống vì
mình.

Vương phủ thâm sâu, không có chuyện gì làm thì đấu với tiểu thiếp,
chọc tức biểu muội của vương gia, ức hiếp thứ muội tự đưa đến tận
cửa...

Nàng không khỏi lắc đầu tiếc nuối: Cuộc sống tốt đẹp như thế, nhưng



ta lại sống quá uổng phí, không được không được!

Bất chợt một vị vương gia xinh đẹp tựa như yêu nghiệt nhảy ra chớp
mắt ái muội nói: "Thời tiết tốt như vậy, rất thích hợp để tạo người!"

Thế là, mắt lóe ánh sáng xanh, sói đói bổ nhào về phía con mồi...

Hắn, Tư Nam Tuyệt, Hộ quốc vương gia quyền khuynh thiên hạ,
trước khi gặp nàng, thanh tâm quả dục. Sau khi gặp nàng, không
ngừng ham muốn! Châm ngôn sống: chuyện nhà chuyện nước
chuyện thiên hạ, mọi thứ đều là mây bay, chuyện của nương tử mới
là lớn nhất!

Đoạn ngắn đặc sắc một:

Đêm động phòng hoa chúc, một nam một nữ ngồi trên giường.

Nữ tử hỏi nhỏ: "Làm sao bây giờ?"

Nam tử thản nhiên đáp: "Ta ngủ trên giường, nàng ngủ dưới đất!"

Nữ tử tức giận: "Ta là nữ nhân!"

Nam tử không chút do dự trả lời: "Ta là tướng công của nàng, nữ tử
nên lấy phu quân làm trời!"

Nữ tử phẫn nộ: "Ta là mẫu thân của con chàng, chàng phải nhường
ta!"

Nam tử nhíu mày, thích thú nói: "Nói đúng lắm, đã đến giờ vi phu làm
tròn nghĩa vụ phu quân rồi."

...



Cuối cùng nam tử nào đó cũng đạt được sự thỏa mãn, còn nữ tử kia
thì bủn rủn hết hơi sức, trong lòng tức giận mắng: Tư Nam Tuyệt,
chàng đúng là cầm thú!

Đoạn ngắn đặc sắc hai: 

"Phỉ nhi, quay về với ta đi, ta đã biết sai rồi!" Hoàng đế hối hận nói. 

"Hoàng thượng nhận lầm người rồi, ta là Vân Tuyết Phi, không phải
Tiết Phỉ!" Nữ tử nào đó bình tĩnh đáp. 

"Phỉ nhi, chúng ta hãy làm lại từ đầu đi, nàng vẫn là Hoàng hậu tôn
quý nhất trong thiên hạ này, ta hứa suốt đời chỉ có mình nàng mà
thôi, bảo đảm về sau tuyệt đối sẽ không nạp phi nữa." Hoàng đế nọ
xuất ra đòn sát thủ. 

Nữ tử còn chưa kịp mở miệng thì cơn gió mạnh bỗng từ đâu thổi tới,
bên hông bị một cánh tay vòng qua siết chăt. 

Nam tử nào đó ôm nương tử của mình âu yếm hôn nhẹ, đắc ý liếc
nhìn Hoàng đế: "Vương phi của bổn vương chỉ để mình bổn vương
yêu chiều, nếu nàng muốn làm Hoàng hậu, ta sẽ chẳng ngại vì nàng
mà lập tức tranh đoạt cả thiên hạ này?"



Mục lục
Chương 1: Sống lại thành vương phi
Chương 2: Ra oai phủ đầu
Chương 3: Lần đầu gần gũi
Chương 4: Thứ muội tới chơi
Chương 5: Thứ muội coi trọng vương gia rồi sao?
Chương 6: Đánh lớn một trận
Chương 7: Vương gia cát tường!
Chương 8: Sống chung một đêm
Chương 9: Ban thưởng, tối qua cực khổ!
Chương 10: Âm mưu
Chương 11: Thiếp chỉ là nô tỳ
Chương 12: Bổn vương nhìn trúng nàng rồi!
Chương 13: Được voi đòi tiên
Chương 14: Chưởng nhà
Chương 15: Ngày đầu tiên, vương gia thuộc về người nào
Chương 16: Sóng ngầm bắt đầu khởi động
Chương 17: Vậy ngươi nói bồi thường ta thế nào?
Chương 18: Biểu muội muốn được thị tẩm
Chương 19: Cổ nhân đến thăm
Chương 20: Thiếu niên dưới tàn cây Lê năm ấy
Chương 21: Một đêm mê hoặc
Chương 22: Tư hội? Phá vỡ?
Chương 23: Ghen?
Chương 24: Đêm khuya gặp chuyện
Chương 25: Tra thích khách
Chương 26: Hạ Hầu Cảnh lấy lòng
Chương 27: Thế thân
Chương 28: Chơi xấu
Chương 29: Biến cố phát sinh
Chương 30: Không có nữ nhân có thể so sánh với nàng!
Chương 31: Nói xin lỗi!



Chương 32: Đi chơi
Chương 33: Là nàng sao?
Chương 34: Mạng treo lơ lửng
Chương 35: Vì nàng, tất cả đều đáng giá
Chương 36: Giậu đổ bìm leo
Chương 37: Trút giận vì nàng
Chương 38: Cái này là hôn gián tiếp?
Chương 39: Mộ dung thanh y
Chương 40: Tiểu tức phụ
Chương 41: Bất ngờ thổ lộ
Chương 42: Thử ở cùng nhau
Chương 43: Tống Thi Linh bị kích thích
Chương 44: Gặp thoáng qua
Chương 45: Hận
Chương 46: Giết nàng thay ta
Chương 47: Cưỡng ép
Chương 48: Phản tương nhất quân
Chương 49: Kết duyên
Chương 50: Đắm say lẫn nhau
Chương 51: Mã di nương cầu kiến
Chương 52: Trở về Vân phủ
Chương 53: Tính toán
Chương 54: Tín vật
Chương 55: Báo thù cho ta
Chương 56: Vương gia ở đâu?
Chương 57: Hư việc nhiều hơn thành công
Chương 58: Trừng trị Mã di nương
Chương 59: Kết quả bi thảm của di nương và thứ muội
Chương 60: Gặp lại cố nhân (Hoàng đế xuất hiện)
Chương 61: Bất kể bao lâu ta đều chờ!
Chương 62: Bảo vệ tốt gương mặt này cho trẫm!
Chương 63-1: Ấm áp ngắn ngủi (1)
Chương 63-2: Ấm áp ngắn ngủi (2)



Chương 63-3: Ấm áp ngắn ngủi (3)
Chương 64-1: Chất vấn (1)
Chương 64-2: Chất vấn (2)
Chương 65: Hậu vị bỏ ngõ
Chương 65-2: Hậu vị bỏ ngõ (2)
Chương 66-1: Vợ chồng bất hòa (1)
Chương 66-2: Vợ chồng bất hòa (2)
Chương 67: Lần nữa giao hợp
Chương 68-1: Hai nữ nhân một sân khấu (1)
Chương 68-2: Hai nữ nhân một sân khấu (2)
Chương 69-1: Chấp niệm (1)
Chương 69-2: Chấp niệm (2)
Chương 70-1: Chỉ làm vợ chồng, không làm bằng hữu (1)
Chương 70-2: Chỉ làm vợ chồng, không làm bằng hữu (2)
Chương 71-1: Không phải thế thân (1)
Chương 71-2: Không phải thế thân (2)
Chương 72-1: Sương mù dày nặc (1)
Chương 72-2: Sương mù dày nặc (2)
Chương 73-1: Cướp đoạt sắc đẹp (1)
Chương 73-2: Cướp đoạt sắc đẹp (2)
Chương 74-1: Hoàng thượng triệu kiến (1)
Chương 74-2: Hoàng thượng triệu kiến (2)
Chương 75-1: Điều tra (Hạ Hầu Cảnh xuất hiện) (1)
Chương 75-2: Điều tra (Hạ Hầu Cảnh xuất hiện) (2)
Chương 75-3: Điều tra (Hạ Hầu Cảnh xuất hiện) (3)
Chương 76-1: Ác nhân tự có ác nhân trị (1)
Chương 76-2: Ác nhân tự có ác nhân trị (2)
Chương 77-1: Hai lần đầu trộm đuôi cướp (1)
Chương 77-2: Hai lần đầu trộm đuôi cướp (2)
Chương 78: Hai nam giằng co
Chương 78-2: Hai nam giằng co (2)
Chương 79: Hung hăng trừng trị Mộ Dung Thanh Y
Chương 79-2: Hung hăng trừng trị Mộ Dung Thanh Y (2)



Chương 80: Tại sao lại không mặc quần áo?
Chương 80-2: Tại sao lại không mặc quần áo? (2)
Chương 81-1: Bí mật về thân thế (1)
Chương 81-2: Bí mật về thân thế (2)
Chương 82-1: Nữ nhi của tội phạm cường bạo (1)
Chương 82-2: Nữ nhi của tội phạm cường bạo (2)
Chương 83-1: Một câu thật xin lỗi (1)
Chương 83-2: Một câu thật xin lỗi (2)
Chương 84-1: Thân vùi lấp Hổ Đầu Bang (1)
Chương 84-2: Thân vùi lấp Hổ Đầu Bang (2)
Chương 85-1: Cách tất cả giống đực xa một chút! (1)
Chương 85-2: Cách tất cả giống đực xa một chút! (2)
Chương 86-1: Nhớ, ta tên là Vân Tuyết Phi! (1)
Chương 86-2: Nhớ, ta tên là Vân Tuyết Phi! (2)
Chương 87-1: Tai hoạ ngập đầu (1)
Chương 87-2: Tai hoạ ngập đầu (2)
Chương 88-1: Vân Tuyết Phi tức giận cùng oán hận (1)
Chương 88-2: Vân Tuyết Phi tức giận cùng oán hận (2)
Chương 89: Sao không tiếp tục cởi ra tiếp?
Chương 90-1: Con không muốn lừa gạt nàng (1)
Chương 90-2: Con không muốn lừa gạt nàng (2)
Chương 91: Chân tướng bị thời gian vùi lấp
Chương 92: Lần này đến lượt ta áp chế huynh
Chương 93: Ngươi còn giả bộ bao lâu nữa?
Chương 94: Hối hận vô dụng
Chương 95
Chương 96-1: Đền bù cho Tiết Phỉ (1)
Chương 96-2: Đền bù cho Tiết Phỉ (2)
Chương 97: Sống ở địa ngục
Chương 98: Báo ứng tới
Chương 99: Tuyệt không bỏ vợ
Chương 100
Chương 101: Nhân vật mấu chốt



Chương 102: Công khai biểu thị chủ quyền
Chương 103: Phong thủy luân chuyển
Chương 103-2: Phong thủy luân chuyển (2)
Chương 104: Sự thật tổn thương
Chương 105: Cảnh tượng trong trí nhớ
Chương 105-2: Cảnh tượng trong trí nhớ (2)
Chương 106-1: Sao ngươi tìm được chỗ này? (1)
Chương 106-2: Sao ngươi tìm được chỗ này? (phần cuối)
Chương 107: Hạ Hầu Cảnh, ngươi muốn gì?
Chương 107-2: Hạ Hầu Cảnh, ngươi muốn gì? (2)
Chương 108-1: Tiết Phỉ còn sống! (1)
Chương 108-2: Tiết Phỉ còn sống! (2)
Chương 109-1: Chỉ mành treo chuông (1)
Chương 109-2: Chỉ mành treo chuông (2)
Chương 110-1: Nàng quyết định! (1)
Chương 110-2: Nàng quyết định! (2)
Chương 111-1: Nên gọi ngươi là Vân Tuyết Phi hay Tiết Phỉ? (1)
Chương 111-2: Nên gọi ngươi là Vân Tuyết Phi hay Tiết Phỉ? (2)
Chương 112-1: Nên thành thân rồi (1)
Chương 112-2: Nên thành thân rồi (2)
Chương 113: Trước thành gia, sau lập nghiệp
Chương 114: Vào cung kiến giá Thái hậu
Chương 115-1: Bị nhốt trong hoàng cung (1)
Chương 115-2: Bị nhốt trong hoàng cung (2)
Chương 116-1: Nương tử, ta nhớ nàng lắm! (1)
Chương 116-2: Nương tử, ta nhớ nàng lắm! (2)
Chương 117-1: Không cách nào vứt bỏ ràng buộc (1)
Chương 117-2: Không cách nào vứt bỏ ràng buộc (2)
Chương 118-1: Ngươi nhường nàng cho ta được không? (1)
Chương 118-2: Ngươi nhường nàng cho ta được không? (2)
Chương 119: Cạnh tranh công bằng
Chương 120-1: Hỏi tội (1)
Chương 120-2: Hỏi tội (phần cuối)



Chương 121-1: Chẳng qua không yêu mà thôi
Chương 121-2: Chẳng qua không yêu mà thôi (phần cuối)
Chương 122-1: Cái chết kỳ lạ
Chương 122-2: Cái chết kỳ lạ (phần cuối)
Chương 123: Mộ Dung quý phi qua đời
Chương 124-1: Xót xa của ai, hạnh phúc của ai (1)
Chương 124-2: Xót xa của ai, hạnh phúc của ai (phần cuối)
Chương 125-1: Yêu nữ nhân của huynh trưởng
Chương 125-2: Yêu nữ nhân của huynh trưởng (phần cuối)
Chương 126-1: Sống chết không rõ
Chương 126-2: Sống chết không rõ (2)
Chương 127-1: Nhất định phải kiên trì
Chương 127-2: Nhất định phải kiên trì (2)
Chương 128: Giao dịch lần nữa
Chương 129: Bạch Tuyết Nhu
Chương 130: Không cùng đường khó lòng hợp tác
Chương 131-1: Ai chờ đợi, ai tan nát cõi lòng(1)
Chương 131-2: Ai chờ đợi, ai tan nát cõi lòng (2)
Chương 132: Tại sao lại gạt ta?
Chương 133: Khắc khẩu
Chương 134: Các loại tâm tư
Chương 135: Chung sống không hòa thuận
Chương 136: Trong lòng hắn chỉ có ta(1)
Chương 136-2: Trong lòng hắn chỉ có ta(2)
Chương 137: Châm chọc
Chương 138: Phản bội và nghi kị
Chương 139: Dẫn ta cùng đi!
Chương 140: Xuất cung
Chương 141: Thỏa hiệp
Chương 142: Mộc Thanh Lan hối hận
Chương 143: Tin tức của Hạ Hầu Cảnh
Chương 144: Muốn cả đời
Chương 145: Không hề lưu luyến



Chương 146-1: Khoảng cách (1)
Chương 146-2: Khoảng cách(2)
Chương 147: Cắt tóc đoạn tình
Chương 148
Chương 149: Mạo hiểm chia lìa!
Chương 150: Tìm đến Hạ Hầu Cảnh (1)
Chương 151: Tìm đến Hạ Hầu Cảnh(2)
Chương 152: Nàng là biểu tẩu của ngươi!
Chương 153: Đại kết cục
Chương 153-2: Đại kết cục (2)
Chương 153-3: Đại kết cục (3)
Chương 153-4: Đại kết cục (4)
Chương 153-5: Đại kết cục (5)
Chương 153-6: Đại kết cục (6)
Chương 154: Ngoại truyện



Chương 1: Sống lại thành
vương phi

Tại vùng biên giới Tây Bắc của vương triều Đại Hạ, lúc này đây cảnh
tượngchém giết đang diễn ra hết sức khốc liệt, máu chảy thành sông.

"Xông lên . . . . . . Giết, giết ~" Nương theo đó là một trận chém giết
ậpđến, trên chiến trường cuộc chiến đã bước vào giai đoạn gây cấn.

Tiết Phỉ mặc một bộ khôi giáp màu xám bạc, cưỡi chiến mã màu
trắng, nhưthuồng luồng (*) xuyên qua đội ngũ quân địch, thanh gươm
thuận theo nàng quét qua, máu tươi bắn ra tung tóe, một hàng nối
tiếp một hàng binh sĩngã xuống.

(*) Thuồng luồng là loài cá dữ giống con rắn lớn, hay hại người.

Máu tươi bắn lên mặt nàng, từ đỉnh đầu chảy dọc xuống trán, Tiết
Phỉ hunghăng lau vết máu đen trên mặt, giơ cao thanh kiếm trên tay
hô to: "Cácchiến sĩ xông lên nào! Đánh xong trận này chúng ta có thể
về nhà đoàn tụ với người thân rồi!"

Đáp lại nàng là các binh lính Đại Hạ càngthêm liều mạng hơn, trông
thấy cảnh tượng như thế, tốc độ kiếm trong tay Tiết Phỉ cũng ngày
một nhanh hơn, nghênh chiến kẻ địch ở bốn phương tám hướng,
nàng âm thầm hạ quyết tâm: nhất định phải đánh thắng trận
này,mang theo các huynh đệ hoàn hảo trở về nhà.

Bất chợt một luồng ánh sáng trắng thoáng qua, Tiết Phỉ kinh hãi,
nghiêng người một cái, nhanh chóng tránh thoát được một kiếp.



"Tiết hoàng hậu, tên cẩu Hoàng đế đó có đáng giá để ngươi phải liều
mạng như vậy không?"

Vừa dứt lời, tấn công Tiết Phỉ càng dồn dập hơn.

"Trong vương triều Đại Hạ này, người là một trong ba người đáng để
Lưu mỗ takính nể, nếu không phải vì lập trường khác nhau, ta thật
sự không muốnlàm kẻ địch của ngươi!"

"Ít nói nhảm! Để mạng lại!"

"Ha ha ~ ngươi ở chỗ này bán mạng cho hắn, hiện tại hắn đang ở
trong hoàngcung ôm ấp mỹ nhân đấy!" Lưu Mông Phi không để ý Tiết
Phỉ có nghe thấyhay không, hắn vẫn tiếp tục nói: "Ngươi nói xem nếu
muốn dẹp loạn vì sao lại phái Hoàng hậu lĩnh quân xuất trận, chẳng
lẽ vương triều Đại Hạkhông còn người nào ư? Dẹp loạn là lấy cớ,
hắn chỉ muốn nhổ bỏ ngươi màthôi!"

"Câm mồm! Muốn chết!" Tiết Phỉ giận dữ, có thể chửi mắngnàng sao
cũng được, nhưng không thể bôi nhọ phu quân Hạ Hầu Huyền
củanàng, nàng liều lĩnh tấn công về phía Lưu Mông Phi, hung hăng
đâm mộtkiếm vào bả vai hắn.

Lập tức máu tươi nhiễm đỏ cả vạt áo Lưu Mông Phi, nhưng hắn
giống như không cảm thấy đau, lại nói tiếp: "Ngươi biếtMộ Dung
Thanh Y chứ? Nàng ta chính là mỹ nhân hôm nay cẩu Hoàng đế
cướivề đó."

Nghe thấy cái tên này, Tiết Phỉ chợt chấn động, nháy mắtcảm giác kỳ
quái lần lượt ùa về trong đầu. Nàng nhớ trước đây có lần HạHầu
Huyền thử dò xét nói các đại thần muốn hắn nạp Mộ Dung Thanh Y
làmphi, khi đó nàng thẳng thừng bát bỏ, sau này càng thêm nhiều lần
phảnđối, Hạ Hầu Huyền cũng không còn nhắc đến nữa, một cảm



giác lo lắng từtừ lan rộng đến tứ chi.

Nhận ra sự công kích của Tiết Phỉ đã cóphần chậm lại, Lưu Mông
Phi nhếch miệng, quả nhiên tướng quân có lợi hại hơn nữa chung
quy cũng là nữ nhân, kế hoạch lập tức sẽ thành công thôi.

Sắc trời ngày một tối tăm mờ mịt, thời tiết nóng ran, mùi máu tanh
trôi lơ lửng trong không khí.

"Đại tỷ, muội tới đây!" Một giọng nói trong trẻo quen thuộc truyền đến.

Tiết Phỉ vừa ứng phó sự công kích của Lưu Mông Phi, vừa không vui
nhíu mày nhìn bóng dáng đang chạy về phía mình.

Tiết Nhã và Tiết Phỉ đều là tiểu thư phủ tướng quân, múa đao lộng
thươngkhông làm khó được họ, thân thủ linh hoạt rất nhanh đã giải
quyết xongnhững quân giặc cản đường nàng, chạy tới trước mặt Tiết
Phỉ.

"Đại tỷ, Hạ Hầu Huyền không xứng để tỷ liều mạng như vậy, hắn ta
rất đánghận, thế nhưng hôm nay lại cưới Mộ Dung Thanh Y làm phi!"
Tiết Nhã cũngkhông quan tâm hiện tại đang ở trên chiến trường, trực
tiếp nói to sựthật ra bên ngoài.

Niềm tin vốn luôn giữ vững bấy lâu nay thoángcái sụp đổ, lòng Tiết
Phỉ loạn cả lên, nàng dừng tấn công, chạy tới kéolấy ống tay áo Tiết
Nhã cắn răng chất vấn: "Muội nói thật?"

"HạHầu Huyền và Mộ Dung Thanh Y đã sớm thông đồng ở sau lưng
tỷ, chuyện dẹp loạn lần này cũng là Hạ Hầu Huyền cố ý muốn tỷ đi
tìm đường chết!"

Nếu Lưu Mông Phi nói những lời đó, mình có thể cho rằng là giả,



nhưng muộimuội của mình đã nói như thế, nàng còn có thể lừa gạt
mình nữa sao? Đúng rồi! Đã là dẹp loạn vì sao phải phái Hoàng hậu
lãnh binh chứ?

Bất chợt nàng cảm thấy đau đến tận tâm can, nước mắt che kín cả
hai mắt,thân thể khỏe mạnh giống như mất đi sức sống mềm nhũn
xuống.

Đaunhức kịch liệt từ tim truyền đến, Tiết Phỉ sững sờ cúi đầu nhìn
ánh sáng thanh đao cắm vào ngực mình, máu đỏ chảy ra ồ ạt, trời
đất giống nhưđang xoay tròn, giữa lúc hoảng hốt nàng thấy được nụ
cười khó hiểu nơikhóe miệng của Tiết Nhã.

****

Đầu óc mơ màng, mí mắt nặng trĩu như bị treo thêm tảng đá nghìn
cân, làmsao cũng không mở ra được, lồng ngực thì đau đến thấu
xương, Tiết Phỉkhó chịu giật giật ngón tay.

"Đầu ngón tay tiểu thư động đậy kìa, tiểu thư tỉnh rồi!" Một giọng nói
vui mừng nhưng xa lạ truyền tới bêntai, lãnh lót như tiếng kèn, xuyên
qua bóng tối, chấn động thần kinhTiết Phỉ.

Tiết Phỉ từ từ mở mắt ra, đập vào mắt là một nữ tử xa lạ tầm mười
lăm mười sáu tuổi.

"Ngươi là ai?" Tiết Phỉ lặp tức bừng tỉnh, nhảy lên khỏi giường, dữ
tợn nắmchặt cổ đối phương, nàng nhớ rõ ràng mình đang ở trên
chiến trường, hơnnữa còn bị một kiếm xuyên tim, chẳng lẽ mình
chưa chết, mà bị bắt làm tù binh rồi?

Nháy mắt hô hấp trở nên khó khăn, tiểu nha hoàn nghẹn đỏ mặt,
vùng vẫy thoát ra khỏi ngón tay của Tiết Phỉ.



"Nói! Ngươi là ai! Nơi này là nơi nào?" Tiết Phỉ hung hăng xiết chặt
tay, mắt lóe lên sự tàn bạo.

Ánh mắt khó hiểu nhìn tiểu thư nhà mình, hung ác giống như không
biết mìnhlà ai, tiểu nha hoàn vốn đang vui mừng lặp tức bị sự lo lắng
xen lẫn sợhãi bao phủ lên, nàng dè dặt hỏi "Tiểu thư, người...người
không biết emsao? Em là nha hoàn Ngũ Trà của người đây!"

"Ngũ Trà?" Bấy giờTiết Phỉ mới cảm thấy có cái gì đó không đúng,
nàng cẩn thận quan sátxung quanh. Mặc dù căn phòng này không
thể sánh với tẩm cung hoàng cung, nhưng vẫn khá tráng lệ. Vậy mà
lại dùng để giam giữ tù binh, tính ra nó còn tốt hơn khuê phòng lúc
nàng chưa xuất giá.

Tiết Phỉ nghi ngờ, nếu mình không bị bắt, vậy đây là đâu?

Nàng quay đầu lại nhìn cái người cứ mở miệng gọi mình là tiểu thư,
nước mắtlưng tròng, lộ ra tình cảm chân thành không giống như
đang giả vờ. Trong lúc vô tình nàng nhìn thấy thân thể của mình thế
nhưng không hề bịthương, thậm chí một vết máu cũng không có!

Không để ý có người nhìn mình, hốt hoảng giơ bàn tay còn lại lên sờ
sờ ngực.

Cũng không có vết sẹo!

Xem kĩ cơ thể rõ ràng đã ngâm qua nước, Tiết Phỉ cảm giác sấm
chớp bổ xuống đầu mình.

"Gương, ta muốn soi gương!" Trong lòng Tiết Phỉ rối bời, nàng
buông Ngũ Trà ra, chỉ mong không giống như suy đoán của mình.



‘Khụ khụ. . . . . . ’ Ngũ Trà thở lấy thở để, nhìn thấy dáng vẻ vội vàng
của tiểu thư nhà mình, nhất thời cảm thấy chua xót, cho rằng tiểu thư
lolắng bị hủy dung mạo vì ngâm nước quá lâu, vừa nhanh chóng đi
lấy gươngvừa an ủi: "Tiểu thư, yên tâm đi, người vẫn xinh đẹp giống
như trướcđây."

Tiết Phỉ nhận lấy gương từ trong tay Ngũ Trà, khi nhìn thấy trong
gương là một nữ tử mười lăm mười sáu tuổi, dáng vẻ chưa
hoànchỉnh, lặp tức cảm giác đỉnh đầu có một đàn quạ đen bay ngang
qua, nhìnlại một chút cánh tay cầm gương, gầy như que củi. Tuy
rằng trước kiamình luyện công, tay không trắng nõn bóng loáng
giống như các tiểu thưkhuê tú, nhưng cũng không giống như bây
giờ, ốm đến độ có thể nhìn thấycả mạch máu. Cuối cùng nàng đành
phải thừa nhận một sự thật ——thân thểbây giờ không phải là nàng
của trước đây.

Nàng mượn xác hoàn hồn rồi!

Nhếch miệng nở một nụ cười khổ, chẳng lẽ ông trời thương xót nàng
kiếp trước sống quá khổ, cho nàng cơ hội sống lại lần nữa?

Đã như vậy, nàng nhất định phải sống thật vui vẻ bù lại tiếc nuối của
kiếp trước!

Chẳng qua, hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là nàng phải biết rõ
mình là ai?

Trong lúc nàng đang mải mê suy nghĩ làm sao để hỏi Ngũ Trà một ít
thông tincủa chủ nhân cơ thể này thì bên ngoài phòng truyền đến âm
thanh huyênnáo.

"Vương phi tỷ tỷ, rốt cuộc tỷ cũng tỉnh lại rồi!" Một giọng nói êm ái
vang lên.



Trong lòng Ngũ Trà lộp bộp một tiếng, thầm kêu không tốt, không
ngờ những nữ nhân đó lại bắt được tin nhanh như vậy.

Nhìn ánh mắt lo lắng của Ngũ Trà, Tiết Phỉ dời mắt đến nơi phát ra
âm thanh. Bắt gặp hai nữ tử xinh đẹp đi vào cửa, theo sau là bốn nha
hoàn. Mộtngười mặc quần áo màu trắng, mặt trên in hình hoa mai
xếp chồng lênnhau, đỉnh đầu chỉ cài duy nhất một cây trâm ngọc
Bích, ánh sáng thầnthánh lưu chuyển toàn thân; nữ tử còn lại mặc
trang phục màu xanh lá,mặc dù cũng nổi trội, nhưng lại xinh đẹp kiểu
tục khí đối lập với nữ tửáo trắng.

"Ơ ~ vương phi tỷ tỷ thoạt nhìn tinh thần rất tốt nhỉ,không có sắp chết
giống như lời bọn nha hoàn nói, làm hại trái tim nhỏbé của muội ~ lo
lắng gần chết!" Giọng nói chói tai của lục y nữ tửtruyền đến, Tiết Phỉ
không vui cau mày lại, người ngu cũng biết ngữ điệu này rõ ràng rất
thất vọng khi chứng kiến nàng còn sống, xem ra chủ cũcủa cơ thể
này sống không được lòng người rồi.

Mặc kệ chủ cũ củanó là người thế nào, hiện tại trong cơ thể này
chính là hồn phách củaTiết Phỉ nàng, nàng tuyệt đối sẽ không để cho
bất kỳ kẻ nào ức hiếpmình.

Tiết Phỉ cười nói: "Nào có nghiêm trọng như thế, ta chỉ bịngất một lát
thôi, muội muội ~ lo lắng quá mức rồi, huống chi ta còn còn trẻ như
vậy, giữa lúc thanh xuân phơi phới, mà muội muội ~ vẫn còn khỏe
mạnh như vậy đứng ở chỗ này quan tâm ta...tại sao ta có thể đi
trướcchứ!"

Nghe Vân Tuyết Phi cố ý phát âm kéo dài từ muội muội, ĐỗNhược
lặp tức nổi giận, tiểu tiện nhân này đang mắng trá hình nàng làmthiếp
đây mà, còn rủa nàng chết sớm nữa chứ.



Mình có chỗ nào thua kém tiểu tiện nhân này, một nữ nhân thối tha
không được sủng ái vậy màcó thể vượt mặt nàng ngồi lên chiếc ghế
hộ quốc vương phi, mỗi lần nàngnghĩ tới điều này, hận đến nghiến
răng nghiến lợi.

"Tẩu tẩu cảmthấy sao rồi, có khó chịu chỗ nào không?" Nữ tử áo
trắng ân cần đi lênphía trước cầm tay Tiết Phỉ, trong mắt sóng gợn
lăn tăn, tràn đầy lolắng.

Vương phi? Tẩu tẩu? Tiết Phỉ rốt cuộc cũng chộp được hai từ then
chốt, lại thêm một trận sét đánh xuống, nghiệp chướng mà! Xem
racơ thể này có thân phận rất cao, là một vương phi, hơn nữa còn
khôngđược sủng ái, nếu không sẽ chẳng phải ốm yếu như vậy. Vị
tiên nữ trướcmắt này hẳn là muội muội của vương gia tướng công
nàng, người áo xanhchua ngoa đó chắc chắn là tiểu thiếp.

Tiết Phỉ sống hai đời,thống hận nhất chính là tiểu tam, kiếp trước
nàng nắm giữ địa vị Hoànghậu cao quý, Hoàng đế tam cung lục viện
là chuyện rất bình thường, càngkhông cần phải nói nàng là Hoàng
hậu. Hoàng hậu thì phải rộng lượng, nạp phi cho Hoàng đế đó chính
là nghĩa vụ của Hoàng hậu! Nhưng Tiết Phỉnàng lại không thể độ
lượng như thế, dựa vào cái gì, tại sao nàng phảisan sẻ trượng phu
của mình cho những nữ nhân khác chứ. Tuy nàng nghĩ như vậy,
nhưng Hoàng đế lại nghĩ khác, Hoàng đế muốn sớm nếm thử một
chút,muốn nhanh chóng ban phát ân sủng, cho nên mới trừ khử
nàng, nạp thiênkim Thái Phó làm phi, hiện tại đoán chừng là Hoàng
hậu rồi. Nghĩ tớiđây, Tiết Phỉ tức giận thì ít mà đau lòng thì nhiều!
Ánh mắt nhìn vềphía lục y nữ tử càng thêm lạnh lẽo hận thù.

Lục y nữ tử pháthiện Vân Tuyết Phi vẫn lạnh lùng nhìn mình chằm
chằm, nàng cảm thấy ớnlạnh trong lòng, tức giận vừa rồi thoáng cái
đã bị ném ra khỏi đầu. Hiện tại chỉ nghĩ đến chuyện chẳng lẽ tiện
nhân này biết mình là người thiết kế đẩy nàng ta xuống nước, cho



nên mới nhìn mình lạnh lẽo như vậy. Nếunhư nàng ta biết chính xác
việc đó, đi nói với vương gia, vậy mình. . . . . . Nghĩ tới đây, nàng liền
hoảng sợ: Mặc dù vương gia không trông nomhậu viện, nhưng hắn
ghét nhất chính là nữ nhân có tâm kế, đến lúc đóvương gia biết, chắc
chắn sẽ đuổi mình ra khỏi phủ.

Nàng ta cườigượng đi lên phía trước, lấy sự nịnh hót để biện hộ cho
mình: "Vương phi không có việc gì là tốt rồi, nếu để vương gia biết
người vì cùng đi dạo hồ với muội nên mới gặp chuyện không may rơi
xuống nước, vậy Hoài Cầmthực sự khó chối tội danh này rồi." Nói
xong dùng khăn tay lau lau khóemắt: "Cũng may vương phi người
không có việc gì ~"

"Nếu ta khôngchết, ngươi sẽ không có chuyện đúng chứ?" Tiết Phỉ
cười như không cườinhìn sắc mặt biến đổi nhanh hơn lật sách của
nữ nhân này, vừa còn nguyền rủa mình chết, bây giờ đã quan tâm
mình?

"Vương phi, lời này của người là có ý gì? Đâu không phải do ta đẩy
người xuống nước!" Lục y nữtử lập tức cao giọng giải thích cho
mình: "Ta chỉ đi dạo hồ chung vớivương phi mà thôi, nếu biết vương
phi sẽ rơi xuống nước, cho dù Hoài Cầm có chết đuối cũng nhất định
cứu vương phi!" Nói xong không để ý hìnhtượng khóc thét lên, ngay
cả nha hoàn ở phía sau nàng ta cũng tỏ vẻ bấtbình: “Tứ phu nhân
nghe nói vương phi tỉnh lại, lập tức hẹn biểu tiểuthư đến thăm vương
phi, sao vương phi có thể đối xử quá đáng với ngườiđã quan tâm
mình như thế?”

"Câm mồm!" Sắc mặt bạch y nữ tử không vui tức giận mắng: "Tẩu
tẩu không nói ngươi đẩy nàng xuống nước, ngươi khóc cái gì?"

Hoài Cầm cảm thấy không ổn, lập tức ngưng khóc, chột dạ cầm khăn
xoa xoa nước mắt: "Dạ, Hoài Cầm vượt qua khuôn phép rồi."



Đủ khôn khéo!

"Tỷ tỷ vừa tỉnh, chắc rất đói bụng, muốn ăn gì thì sai bọn nha hoàn
đixuống chuẩn bị cho người!" Nói xong quay đầu dịu dàng nhìn Tiết
Phỉ.

Vừa đủ một vai ác!

Tiết Phỉ không thể không xem xét lần nữa vị bạch y nữ tử trước mắt
này, cóthật chỉ đơn giản là muội muội của tướng công mình thôi ư?

"Báikiến vương gia" Ngoài cửa truyền đến tiếng vấn an cung kính
của nhahoàn, khiến ánh mắt đám nữ nhân trong phòng đều tỏa sáng,
trừ Tiết Phỉra, ngay cả Ngũ Trà trên mặt cũng đỏ ửng.

Tư Nam Tuyệt mặc một bộ cẩm bào màu tím xuất hiện tại cửa, tóc
dùng một cây trâm ngọc Dương Chi (*) thượng hạng vấn lên, dung
mạo xuất chúng, giống như bước từ trongbức tranh ra, Tiết Phỉ thật
sự tìm không thấy từ ngữ để hình dung đượchết vẻ đẹp này, nàng
chưa từng gặp qua một nam tử nào có khí chất tiênnhân như thế,
giống như nếu áp dụng tất cả từ ngữ lên người hắn chẳngkhác nào
vấy bẩn chủ nhân của nó.

(*) Một loại ngọc màu trắng, bền bỉ chịu được sự mài mòn, chôn dưới
đất mấy ngàn năm cũng không thay đổi màu sắc.



Chương 2: Ra oai phủ đầu

Trông thấy Tiết Phỉ si mê nhìn mình chằm chằm, trong con ngươi
bình thản củaTư Nam Tuyệt chợt lóe lên sự chán ghét, nhưng rất
nhanh đã thu lại.

"Vương phi cảm thấy sao rồi, có chỗ nào khó chịu không?"

Giọng nói trong trẻo lạnh lùng mang theo sự uy nghiêm và sắc bén
khiến ngườita không thể bỏ qua. Tiết Phỉ thu hồi ánh mắt tán thưởng,
bình tĩnh quan sát kĩ vị nam tử có thể đứng ngang hàng với Hạ Hầu
Huyền trong truyềnthuyết này. Không thể phủ nhận, hắn thật sự rất
đẹp, vẻ đẹp làm chongười ta say mê không dám khinh nhờn, thế
nhưng hiện tại sự lạnh lẽotrên người hắn đã làm mất đi sự hài hòa
vốn có của nó!

Nếu không phải có nhiều người ở đây, Tiết Phỉ chắc chắn sẽ tặc lưỡi
cảm thán hai tiếng ‘chậc chậc’.

"Vương phi hết thảy đều mạnh khỏe!" Tố Hoài Cầm đỏ mặt đi chậm
rãi lên phíatrước, cúi người hành lễ: "Hoài Cầm thay mặt vương phi
tạ ơn vương giađã quan tâm, vương gia cát tường!"

"Ừ, ngươi cũng ở đây à?"

"Nô tì nghe nói vương phi bị bệnh, liền lặp tức đến thăm, cũng may
vươngphi không sao, nô tì cũng an lòng ~" Đôi mắt sáng của Tố Hoài
Cầm đảonhẹ, môi son hơi hé mở, giống như một vị thê thiếp tốt biết
suy nghĩ mọi thứ cho vương phi.



"Ngươi không phải là bổn vương phi, sao ngươi biết hết thảy của
bổn vương phi đều khỏe mạnh?" Tiết Phỉ lạnh giọng cắt đứt lời Tố
Hoài Cầm, nàng đã sớm không ưa dáng vẻ của ả tiểu thiếp này,
đoán chừng nguyên chủ (chủ cũ của cơ thể Tiết Phỉ nhập hồn) bị hại
chết cũng là do ả ta thiết kế, bây giờ lại giả bộ vô tội giả bộ hiền
lànhnhư thế.

Tống Thơ Tinh sửng sốt, sao hôm nay vị vương phi nàykhác quá
vậy, không giống như trước đây luôn nhát gan sợ phiền phức.Hiện
tại khí thế bức người như thế, chẳng lẽ do nước vào não nên đã biến
thành thông minh?

Tố Hoài Cầm cũng bị tiếng nói nghiêm khắc ấylàm cho khuôn mặt
nhỏ nhắn trắng bệch, nàng nhìn Vân Tuyết Phi bằng ánhmắt chẳng
thể tin nổi, tuyệt đối không ngờ tới hôm nay Vân Tuyết Phi lại chống
đối nàng ở khắp nơi. Hơn nữa có chỗ nào là nhu nhược nhát gan
như trước đây, nếu không nàng cũng sẽ không nghe nói nàng ta tỉnh
lại, lậptức hẹn Tống Thơ Linh đến xem kịch vui. Nàng biết giờ phút
này mình phải cẩn thận, nếu không sẽ bị tiểu tiện nhân này đánh bại
ở đây, hai vainàng run lẩy bẩy, mắt đỏ bừng khóc thút thít, uất ức
nhìn Tư Nam Tuyệt:"Là tiện thiếp vượt qua khuôn phép rồi, tiện thiếp
chẳng qua thấy vươngphi không sao nên quá mức vui mừng."

Lời này nói ra thực sự rấthợp lý, đầu tiên thừa nhận mình vượt qua
khuôn phép, sau đó không dấuvết bôi nhọ nàng, nói nàng không biết
ý tốt xấu ức hiếp nàng ta!

Mỹ nhân rưng rưng tố cáo, nếu Tiết Phỉ là nam nhân nhất định sẽ lập
tức ôm mỹ nhân an ủi một phen, không may nàng là nữ nhân. Hơn
nữa còn là mộtnữ nhân thống hận tiểu tam, vả lại tiểu tam này là loại
cực phẩm ngườikhiến người ta chán ghét.

Tiết Phỉ nhịn xuống kích động muốn đánh người, chau mày dịu dàng



an ủi: "Muội muội đừng lo lắng như mất vàngmất ngọc nữa, để
những người không biết chuyện còn tưởng rằng tỷ tỷ bắtnạt ngươi?
Tỷ tỷ không mắng cũng chẳng đánh ngươi, chẳng qua nhắc nhởmuội
muội nên chú ý tới tôn ti một chút. Trước khi chủ tử chưa lêntiếng,
thiếp thất không thể thay thế chủ tử trả lời. Cũng may bây giờ ởtrước
mặt người trong nhà, tỷ tỷ có thể không ngại, nhưng nếu có sự xuất
hiện của người ngoài, chẳng phải người ta sẽ nói vương phủ chúng
takhông có gia giáo, đến lúc đó làm mất mặt vương gia rồi."

Tiết Phỉ cố ý kéo dài hai chữ vương gia, quả nhiên nhìn thấy trong
mắt Tư Nam Tuyệt chợt lóe lên sự khó chịu.

Tố Hoài Cầm chẳng qua muốn giả bộ đáng thương tranh thủ sự đồng
tình củavương gia tới đả kích Vân Tuyết Phi, nào ngờ bị Vân Tuyết
Phi chụp vàomột cái mũ lớn như thế. Nàng quả thật chỉ là một thị
thiếp, thiếp khôngthể thay thế chủ tử nói chuyện, nàng vẫn cho rằng
Vân Tuyết Phi là mộtchủ tử cho dù nuốt phải thiệt thòi cũng không
dám nói, nên nàng mới lộliễu chẳng kiêng nể như thế, nàng quên mất
Vân Tuyết Phi hôm nay đãkhông còn giống như trước kia, mới để
cho tiểu tiện nhân này chiếm thếthượng phong, bản thân bị khoát lên
mình tội danh xem nhẹ tôn ti, coi rẻ vương gia.

Nghĩ đến đây, lặp tức toàn thân nàng rét run, quỳxuống trước mặt
Vân Tuyết Phi, ra sức dập đầu: "Vương phi nói rất đúng,là tiện thiếp
không đúng, tiện thiếp vượt qua khuôn phép rồi, xin vươngphi thứ
tội!" Hiện tại nàng không dám nói quá nhiều, nói nhiều sainhiều. Hơn
nữa hôm nay Vân Tuyết Phi quả thật rất khác lạ, núi xanh cònđó, lo
gì thiếu củi đun. Về sau nhất định hoàn trả tiểu tiện nhân nàygấp trăm
ngàn lần.

Ngũ Trà thấy hôm nay chủ tử vô cùng lạ, khônglý do, nàng cảm giác
tiểu thư thay đổi, trở nên lợi hại hơn xưa. Vừa rồi trái tim luôn treo sự
bất an nháy mắt đã đập bình thường lại. Nàng biết hôm nay chắc



chắn tiểu thư sẽ không bị thua thiệt, nàng chỉ cần đứng ởchỗ này
nhìn là được.

Xem nhẹ tôn ti? Coi rẻ vương gia? Tống ThơLinh vốn đang ôm ấp
tâm trạng xem kịch vui, không nghĩ tới vấn đề càngngày càng
nghiêm trọng, Tố Hoài Cầm bị chụp một cái mũ lớn như thế, nàng
cũng không thoát được tội danh bởi đây là viện nàng quản lý. Tống
ThơLinh vội vàng đứng dậy hành lễ: "Tẩu tẩu bớt giận, Tố thị thiếp
chỉ lànhất thời nhanh miệng, cũng không có ý khinh rẻ tẩu tẩu coi
thường vương gia biểu ca. Bây giờ nàng ấy đã biết sai rồi, kính xin
tẩu tẩu bỏ quacho nàng ấy một lần."

Tiết Phỉ không ngờ mỹ nhân vẫn luôn đứnglàm khán giả sẽ thay tiểu
thiếp nói chuyện, biểu ca? Thì ra không phảilà huynh muội ruột, à!
Xem ra nàng ta mới là người che giấu thâm sâunhất, có thể bình tĩnh
diễn trò lâu như vậy, coi bộ cũng không phải làkiểu người đơn giản.

Tiết Phỉ xoa xoa ấn đường, nàng thực sự cảmthấy hơi mệt, vừa tỉnh
dậy, không thể thích ứng kịp với thân thể này,nàng khoát tay áo ý
bảo Ngũ Trà đỡ các nàng lên cười nói: "Hai muội muội nghiêm trọng
quá rồi, lần sau chú ý là được!" Lười tranh cãi với bọnhọ, hiện tại
nàng chỉ muốn những người này đi nhanh lên, để nàng ngủ một giấc,
tiêu hóa mọi chuyện ngày hôm nay. Huống chi vị vương gia này luôn
đứng đây không nói lời nào, sao nàng dám tự ý quyết định xử phạt
đámngười họ. Nếu một khi không hài lòng, vương gia nổi giận, đến
lúc đóngười xui xẻo vẫn là nàng.

Vậy nên chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không cho rồi, Tống
Thơ Linh cũng không tiện nói thêm, đây là kếtquả tốt nhất, nàng còn
lo lắng Vân Tuyết Phi kiên quyết truy cứu tớicùng, tới lúc đó xui xẻo
vẫn là nàng và Tố Hoài Cầm.

Nàng nhẹnhàng hành lễ, giữ nụ cười hoàn hảo trên mặt: "Tẩu tẩu



vừa tỉnh, thânthể nhất định mệt mỏi, ta và Tố thị thiếp không quấy rầy
nữa!" Nói xongđưa mắt nhìn về phía Tư Nam Tuyệt.

Tư Nam Tuyệt gật đầu, vẫn đứng ở đó không nhúc nhích quan sát
Vân Tuyết Phi, hoàn toàn không có ý muốn cùng đi ra ngoài.

Tống Thơ Linh khẽ cắn môi, lúc mang theo Tố Hoài Cầm ra tới cửa,
bước chânngừng lại, quay đầu ai oán nhìn Tư Nam Tuyệt một cái,
vậy mà Tư NamTuyệt giống như không phát hiện ra, lẳng lặng nhìn
Vân Tuyết Phi.

Mặc dù nàng rất muốn dừng lại coi Tư Nam Tuyệt làm cái gì, nhưng
hôm nay sự tình ầm ĩ đến tình trạng này, lưu lại cũng không chiếm
được chỗ tốt,ngược lại sẽ làm cho chuyện càng thêm hỏng bét, nàng
chỉ có thể khôngcam lòng mang theo Tố Hoài Cầm ra ngoài. Nhưng
nghĩ đến Vân Tuyết Phi và Tư Nam Tuyệt một mình ở chung với
nhau, rất bất an, loại cảm giác lolắng này xuất hiện từ lúc Vân Tuyết
Phi bắt đầu khác thường, nàng thậtlo lắng. Tư Nam Tuyệt chắc chắn
cũng sẽ phát hiện ra Vân Tuyết Phi đãthay đổi, cho nên lúc nãy mới
có thể ung dung ở một bên quan sát, nàngngược lại chẳng lo lắng
Tư Nam Tuyệt sẽ yêu thương Vân tuyết Phi, nhưngnàng cũng không
thích nam nhân mình yêu với sống chung một phòng vớinhững nữ
nhân khác.

Nghĩ đến đầu sỏ gây nên chuyện hôm nay, nếu không phải vì ngại
mặt mũi, nàng rất muốn tiến lên cho thứ ngu xuẩn này hai bạt tai.



Chương 3: Lần đầu gần gũi

Sau khi Tiết Phỉ duỗi lưng một cái, trực tiếp tựa vào trên giường, mắt
híp lại muốn ngủ.

Ngũ Trà nhìn thấy những nữ nhân bới móc kia rời đi, Vương Gia ở
lại, hếtsức vui mừng, cho rằng tiểu thư cuối cùng cũng khổ tận cam
lai, rốt cuộc vương gia đã phát hiện ra điểm tốt của tiểu thư, nhưng
nàng lại khôngngờ chủ tử nhà mình không có tiền đồ như vậy, trực
tiếp nằm ngủ, gạtvương gia sang một bên.

Hiếm khi vương gia tới đây một lần, saotiểu thư có thể bỏ qua cơ hội
tốt như thế chứ, vì tương lai của tiểuthư, Ngũ Trà chỉ có thể nhắm
mắt, mạo hiểm bất kính đi tới trước giường, nhỏ giọng nhắc nhở:
“Tiểu thư, vương gia còn ở đây ~”

Một ngườisống lớn như vậy đứng trong phòng sao có thể không nhìn
thấy, chỉ làTiết Phỉ không biết phải đối mặt thế nào, nên biết rằng
nàng cũng khôngphải nguyên chủ, đạo lý nói nhiều sai nhiều nàng
biết, huống chi vịvương gia này ở đây cũng được một lúc rồi nhưng
vẫn không nói câu nào,vẻ mặt lạnh lùng, ai biết trong lòng hắn nghĩ
gì.

Tiết Phỉ chỉ có thể giả bộ ngủ, quyết định không đứng lên, để cho
vương gia tự mình ngây ngô ở đó được rồi.

Ngũ Trà không ngờ gọi thế nào tiểu thư cũng không tỉnh, nàng không
dám quá lớn tiếng, lúc này gấp lên không biết phải làm sao.

“Đừng kêu nữa, để cho nàng nghỉ ngơi đi, ngươi trước tiên đi xuống



chuẩn bị một ít thức ăn.”

Giọng nói trong trẻo dễ nghe truyền đến, trong nháy mắt hóa giải sự
gấp gápcủa Ngũ Trà, Ngũ Trà đáp: “Vâng”, cung kính lui ra ngoài.

Chờ Ngũ Trà ra ngoài, Tư Nam Tuyệt lần nữa thả ánh mắt lên người
nữ nhân đanggiả bộ nằm ngủ trên giường, phải nói là nữ hài, cơ thể
rõ ràng đã mườibảy tuổi nhưng bộ dáng lại như mười lăm mười sáu
tuổi.

“Ngươi tính giả bộ ngủ tới khi nào?”

Biết không gạt được vị vương gia này, Tiết Phỉ dứt khoát mở mắt
nhìn thẳngvào Tư Nam Tuyệt: “Xin hỏi vương gia ở đây còn có
chuyện gì sao?”

Ý là nếu không có chuyện gì, xin mời vương gia mau chóng rời đi!
Tiết Phỉ nghĩ thầm, ta đã nói thẳng như vậy rồi, người còn không biết
thẹn đứng ở trong này hoài sao.

Tư Nam Tuyệt làm bộ nghe không hiểu những lời này, tự nhiên đi tới
trước giường Tiết Phỉ, ngồi xuống.

Hơi thở nam nhân trong nháy mắt xông vào mũi, trong đầu Tiết Phỉ
vang lên một hồi chuông báo động lớn.

Vừa rồi chỉ là đứng từ xa nhìn xuống, nhưng bây giờ khoảng cách
gần như vậy mặt đối mặt, Tiết Phỉ không tự chủ nuốt nước miếng
một cái: lông màykiếm, sóng mũi cao, môi mỏng đỏ mọng hơi nhếch
lên, cùng một đôi mắt đào hoa nhỏ dài thâm thúy. Loại mỹ nam này
con mẹ nó thật cực phẩm mà! Tiết Phỉ thở dài nghĩ, nếu cứ nhìn hoài
như vậy thì không biêt nàng có bịchảy máu mũi không.



Giữa lúc Tiết Phỉ còn ngây người, một bàn tay lành lạnh như ngọc
cầm lấy cằm nàng, buộc Tiết Phỉ không thể không ngửa đầu nhìn
hắn.

Tư Nam Tuyệt híp mắt nói ra nghi ngờ của mình: “Hôm nay ngươi rất
lạ.”

Nội tâm Tiết Phỉ lộp bộp một chút, ép buộc bản thân giữ bình tĩnh, dù
saothân thể này cũng là thật. Tuy rằng linh hồn bên trong sớm đã
thay đổi,nhưng những chuyện quỷ thần này mấy ai sẽ tin tưởng.

Tiết Phỉngọt ngào nở nụ cười nói, nhưng trong lòng lại chua xót giận
dữ: “Vươnggia nói đùa, nô tì vẫn luôn như vậy, chẳng qua vương gia
chưa nghiêm túc hiểu rõ mà thôi.”

Trong lời nói lộ ra buồn bã thê lương, sao TưNam Tuyệt không nghe
ra chứ, chẳng lẽ thật sự là mình đa tâm, hắn ngẩngđầu lên cẩn thẩn
quan sát nữ nhân trước mắt này: mặt mày xanh xao vàngvọt, không
phải là nữ nhân trắng nõn xinh đẹp tuyệt trần, chỉ có cặp mắt kia hết
sức sáng ngời, chí ít làm cho người ta nhìn vào không chánghét,
xem ra cuộc sống trước kia của nàng trôi qua cũng không tốt.

Qua hồi lâu, rốt cuộc hắn cũng buông Tiết Phỉ ra rồi đứng dậy.

Quả thực, hắn rất ít quan tâm tới nàng, xem ra hôm nay đây mới
thực sự là tính tình của nàng.

“Ngươi nghỉ ngơi đi.” Nói xong Tư Nam Tuyệt nhấc chân rời đi.

Tiết Phỉ trông thấy Tư Nam Tuyệt tính rời khỏi, kiềm lại tâm tình vui
sướng, giả vờ lưu luyến không nỡ rời xa nói: “Tạ vương gia quan
tâm, tiếc làthân thể nô tì khó chịu, không tiện tiễn vương gia rồi.”



Thờiđiểm Tư Nam Tuyệt đi tới cửa, quay đầu nhìn lướt qua Vân
Tuyết Phi trêngiường, tròng mắt đen giống như một vũng đầm sâu,
không có bất kỳ daođộng nào, giọng nói lại hết sức rõ ràng: “Tự
chăm soc bản thân cho tốt!”

Tiết Phỉ thành kính đưa mắt nhìn Tư Nam Tuyệt đi ra cửa chính, nét
mặt kiamuốn có bao nhiêu lưu luyến thì có bấy nhiêu lưu luyến,
muốn có baonhiêu nghe lời thì có bấy nhiêu nghe lời.

Thần kinh một mực căngthẳng rốt cuộc cũng buông lỏng xuống khi
Tư Nam Tuyệt bước ra ngoài,cuối cùng chỉ còn lại mình nàng ở trong
phòng.

Tiết Phỉ khôngbiết từ khi nào nàng lại nhẫn nại tốt như thế, cho dù
kiếp trước ở cùngHạ Hầu Huyền thì nàng vẫn là dám yêu dám hận,
rất quả quyết. Hạ HầuHuyền làm Hoàng đế, Hoàng đế có trách nhiệm
khai chi tán diệp, nàngbiết, nhưng biết là một chuyện, tiếp nhận lại là
chuyện khác. Hạ HầuHuyền đã từng uyển chuyển đề cập tới việc các
đại thần khuyên hắn mởrộng hậu cung, nhưng lại bị nàng nhanh
chóng bác bỏ, nàng nói cho hắnbiết rất rõ ràng: nàng không thích xài
đồ người khác đã dùng qua, cho dù hắn là Hoàng đế, chỉ cần nàng
còn là Hoàng hậu một ngày, thì tuyệt đốikhông cho Hạ Hầu Huyền
nạp phi, nàng cần chính là nhất sinh nhất thếnhất song nhân. Hiện tại
suy nghĩ một chút, cũng bởi vì nàng qua mứcchấp nhất, cho nên Hạ
Hầu Huyền mới loại bỏ nàng, nạp Mộ Dung Thanh Y.Có lúc nàng
nghĩ, nếu lúc ấy nàng mắt nhắm mắt mở, có phải bây giờ vẫncòn là
Hoàng hậu dưới một người trên vạn người hay không.

Vậy sao? Đáp án dĩ nhiên là không phải, nàng cũng không hối hận
sự cố chấp này của mình.

Nếu đã sống lại vào cơ thể này, vậy thì cứ ký lai chi tăc an chi* đi,
kiếptrước sống quá mức trói buộc, đời này nàng nhất định không thể



để bảnthân chịu thua thiệt nữa.

(*) Ý nói thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, không cần quá lo lắng.

Nhớ lại một màn vừa rồi, thật sự nguy hiểm thật, may mắn là nàng
đã thànhcông. Nàng không biết tính tình của nguyên chủ này ra sao,
nhưng nàngđánh cuộc tình cảm giữa nàng ta và vương gia cũng
không sâu đậm gì. Nếukhông cuộc sống của nàng ấy chẳng phải thê
thảm như vậy, mặc dù kiếptrước Tiết Phỉ là Hoàng hậu tôn quý,
nhưng có một đạo lý nàng vẫn biết,tại một quốc gia trọng nam khinh
nữ như vậy, nếu không được nam nhânsủng ái, cuộc sống của nữ
nhân chắc chắn rất bi thảm.

Mai Hương viện—— Khu vườn của Tống Thơ Linh.

Vườn giông như tên, vì Tống Thơ Linh rất thích hoa mai nên Tư lão
phu nhânđặc biệt sai người trồng đủ loại hoa mai ở trong vườn, nghe
nói hoa mai ở đây đều được chuyển từ nơi xa tới. Hơn nữa còn có
hạ nhân chuyên phụtrách xử lý, bốn mùa đều nở, tỏa hương thơm
thẩm thấu lòng người.

Tâm tình Tống Thơ Linh vốn đang phiền não nhưng sau khi nghe nha
hoàn hồibáo thì lập tức khá hơn, che miệng cười nói: “Ngươi nói là
sau vài phútkhi chúng ta đi thì biểu ca cũng rời khỏi luôn?”

“Vâng, tiểu thư, nô tỳ nghe ngóng được, sau khi tiểu thư đi được
không bao lâu thì vương gia cũng rời đi.” Nha hoàn cận thân Hồng
Nguyệt vừa đấm vai cho TốngThơ Linh vừa báo cáo tin tức mình
thăm dò được.

“Ừ ~” Tống Thơ Linh khoát tay áo, Hồng Nguyệt dừng lại động tác,
cung kính đứng sang một bên.



“Ngươi có nghe ra biểu ca và Vân Tuyết Phi nói những gì không?”
Tống Thơ Linhvẫn không yên tâm hỏi, biểu ca là của mình, nên phải
cẩn thận chú ý mớiđược.

“Nghe nói lúc ấy trong phòng không có ai hết, ngay cả nhahoàn thân
cận của vương phi là Ngũ Trà cũng đi ra ngoài, cho nên khôngthám
thính được gì, chỉ khi vương gia ra tới cửa có nói một câu ‘Tự chăm
sóc bản thân cho tốt’.”

Nghe tới đây Tống Thơ Linh đã hoàn toànyên tâm, biểu ca ghét nhất
là nữ nhân có tâm kế. Hôm nay để cho huynh ấy thấy một lần, cho dù
người sai là Tố Hoài Cầm ngu xuẩn kia, nhưng VânTuyết Phi cũng
không chiêm được lợi thế, chỉ khiến cho biểu ca thêm chán ghét mà
thôi.

Nghĩ tới đây, ánh mắt nàng chuyển động, nhếchmiệng lên: “Ngươi
phái người giám thị bên kia, hôm nay tính nết nữ nhânđó biến đổi
lớn, ta đây cảm thấy từ đầu đến cuối có chút không ổn, ngươi phái
người giám thị cho tốt, có tình huống gì đều phải báo cho tabiết!” 

“Vâng!”



Chương 4: Thứ muội tới chơi

Quá mức mệt mỏi, Tiết Phỉ ngủ thẳng đến trưa hôm sau mới thức
dậy, lúc vừa tỉnh lại, nàng xoa đầu, trong đầu không ngừng hiện lên
trí nhớ của nguyên chủ của thân thể này.

Nàng thật sự không nghĩ đến thân thể này còn cất giữ trí nhớ lúc
trước.

Bản thân nguyên chủ này tên là Vân Tuyết Phi, là trưởng nữ của tri
huyệnthất phẩm Vân Hoài Thiên, vì 10 năm trước mẫu thân Tô Uyển
đã cứu Tư lão phu nhân, cho nên Tư Nam Tuyệt đã tuân mệnh Tư
Lão phu nhân - báo ân.

Tiết Phỉ không biết chuyện này đối với nguyên chủ là may mắn hay
bất hạnh,trước kia mặc dì Vân Tuyết Phi là trưởng nữ, nhưng thân
phận còn khôngbằng người làm, thường ăn không đủ no mặc không
đủ ấm, chịu tất cả mọikhi dễ của thứ thiếp. Nguyên tưởng rằng hộ
quốc vương gia Tư Nam Tuyệtcưới nàng, nàng có thể có cuộc sống
an nhàn, lại không nghĩ đến hộ quốcvương phủ lại là một ổ sói khác.
Tư Nam Tuyệt đúng là thực hiện theo yêu cầu của Tư lão phu nhân
cưới nàng, nhưng sau khi cưới Vân Tuyết Phi,liền sắp xếp nàng ở
chỗ này, yên lặng không hỏi, nhưng nữ nhân trong phủ kia, mỗi
người đều là nhân vật hung ác, tính tình Vân Tuyết Phi mềm yếu như
vậy, ở một nơi khó sinh tồn thế này chỉ có thể bị loại bỏ.

Có thể sống sót nơi vương phủ này, mỗi người đều không phải
người thiệnlương, Tiết Phỉ thấy vấn đề lớn nhất trước mắt là phải
hiểu một chúthình thức trong phủ và rèn luyện cái thân thể khiếm
khuyết này.



Trong trí nhớ của nàng, hiện tại quản gia của họ quốc vương phủ
không phảicủa bất kỳ vị phu nhân nào, mà là biểu tiểu thư, cũng
chính là nữ tử áotrắng ngày hôm trước - Tống Thi Linh. Vị tiểu thư
này ôn nhu hào phóng, ở trong mắt hạ nhận là một chủ tử tốt bụng.
người trong phủ đều rất thích nàng. A! Cõs thể từ trong nữ nhân kia
mà bộc lộ ra, trở thành hộ quốcvương phi người nắm quyền ở hậu
viện, cũng nhất định không phải loạingười thiện lương gì. Hôm qua
nhìn thấy, ánh mắt vị biểu tiểu thư này Tư Nam Tuyệt hoàn toàn
không phải ánh mắt nhìn ca ca mà là ánh mắt nhìntình nhân, nàng
không biết Tư Nam Tuyệt có thích Tống Thi Linh haykhông, nhưng
nàng có thể khẳng định, Tống Thi Linh tương tư Tư NamTuyệt. Bất
cứ nữ nhân nào cũng không muốn chia sẻ nam nhân mình thíchvới
nữ nhân khác, nếu nữ nhân chân chính có thể chia sẻ, vậy chỉ có
thểnói nữ nhân đó không yêu nam nhân kia, đây cũng là nguyên
nhân kiếptrước dù có chết Tiết Phỉ cũng không đồng ý để Hạ Hầu
Huyền nạp phi,kiếp trước nàng thật lòng yêu Hạ Hầu Huyền.

Trong phủ ngoại trừnàng là chính phi, còn có năm vị thiếp: Đại phu
nhân Tần Hương Quân,trưởng nữ của Tần thừa tướng; nhị phu
nhân Quân Tâm Liên là biểu muộicủa Quý phi Mộ Dung Thanh, bà
con xa của Mộ Dung phu nhân; tam phu nhânBạch Nhiễm, là thữ nữ
của Uy vũ tướng quân Bạch Bằng Phi; tứ phu nhân Tố Hoài Cầm là
trưởng nữ của Bộ binh thương thư; ngũ phu nhân Liễu OanhCa, là
Tư Nam Tuyệt mang về từ bên ngoài, nghe nói là hồng bài của thanh
lâu.

Đối diện với những trí nhớ không thuộc về mình, dù tronglòng Tiết
Phỉ rất không thoái mái, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng tiếp
nhận, dù sao cuộc sống sau này còn rất dài, hiểu rõ hoàn cảnh nơi
chính mình sống rất quan trọng với nàng.

May mắn được lão thiên rủlòng thương xót, nàng được sống lại, từ



nay về sau nàng chính là VânTuyết Phi, trước mắt nàng phải cố gắng
tìm cách, phải làm thế nào mới có thể thoát khỏi nơi ăn thịt người
này.

"Tiểu thư, tiểu thư..." Ngũ Trà chạy như điên đến trước giường của
Vân Tuyết Phi, dùng sức thở hổn hển.

Nha đầu Ngũ Trà này lớn lên cùng Vân Tuyết Phi, mặc dù lỗ màng
liều lĩnh, ở cùng nguyên chủ trước kia nhát gan mềm yếu, nhưng
chịu nhiều khổ sở như vậy, vẫn không chịu rời khỏi Vân Tuyết Phi, là
lòng trung thành, đánggiá bồi dưỡng.

Vân Tuyết Phi chậm rãi xoay người, từ trên giường, đi đến trước bần
rót một ly trà đưa cho Ngũ Trà, khẽ mỉm cười: "Chuyệngì khiến
người gấp thành như vậy?"

"Tiểu thư, không tốt, nhị tiểu thư đến thăm ngươi!" Trước kia ở Vân
Phủ là Mã dĩ nương cầm quyền, dùđại tiểu thư là trưởng nữ, nhưng
vẫn bị Mã di nương và Nhị tiểu thư bắtnạt.

"Nàng đến thăm ta?" Trí nhớ của thân thể này cho nàng biếtNhị tiểu
thư cũng không phải cái gì tốt đẹp, trước kia ở Vân Phủ gây sựvới
Vân Tuyết Phi, nàng sẽ hảo tâm đến thăm mình trừ phi mặt trời
mọchướng Tây.

"Vâng, nghe nói hôm qua tiểu thư rơi xuống nước, lolắng thân thể
của tiểu thư, nên nàng thay mặt Vân Phủ đến thăm người."Ngũ Trà
lo lắng đáp.

"A, lo lắng cho ta? Ngũ Trà, ngươi cảm thấy có thể sao?" Vân Tuyết
Phi khinh thường, nàng dám khẳng định không có chuyện gì tốt.

"Nhất định không có chuyện gì tốt, tiểu thư, không bằng nô tỳ nói



thân thểngười không khỏe, không thể gặp?" Ngũ Trà nắm chặt nắm
đấm, nghĩ đếncuộc sống ở Vân Phủ trước kia, liền căm giận bất
bình, đại tiểu thư vốnlà trưởng nữ, nhưng vẫn bị di nương và nhị tiểu
thư lấn áp, hiện tại đại tiểu thư làm vương phi, nhưng người đó nhất
định muốn cấu kết hãm hạiđại tiểu thư.

"Không gặp? Tại sao không gặp? Ngũ Trà, người đểnàng vào,
ngược lại ta muốn trong hồ lô của nàng có chưa thứ thuốc gì!"Vân
Tuyết Phi ngước mắt cười lạnh một tiếng.

Ngũ Trf sững sờ nhìn nụ cười tự tin của tiểu thư, nàng cảm thấy sau
khi tiểu thư tỉnh lạikhông giống trước kia, thay đổi trở nên càng thêm
tự tin, càng cường đại hơn, càng thông minh...

Vân Tuyết Phi xoay người nhìn thấy NgũTrà đang nhìn mình đến thất
thần, nhướn nhướn mày, giọng nói êm dịu, lại mang theo uy nghiêm
không thể bỏ qua: "Trên mặt ta dính nhọ sao?"

A, nàng nhìn chằm chằm tiểu thư bàng hoàng!

"Không có!" Ngũ Trà vội vàng lắc đầu một cái.

"Vậy tại sao ngươi lại nhìn ta chằm chằm như vậy?" Vân Tuyết Phi
nhướn mày cười nói.

"Tiểu thư, người kiên cường hơn trước kia rồi!" Ngũ Trà cảm thán
điều xuất phát từ nội tâm.

"Luôn bị người khi dễ, sớm muộn gì cũng phải lớn lên, ta thay đối thế
này làtốt hay không tốt?" Mặc dù biết đáp án, nhưng Vân Tuyết Phi
vẫn muốntrêu chọc nha đầu này.

"Tốt, tốt!" Ngũ Trà dùng sức gật đầu.



"Ừ, ngươi đi nói cho nàng vào đi, còn có..." Vân Tuyết Phi cúi người
nóithầm vào tai Ngũ Trà mấy câu, bất kể trước kia thế nào, từ này về
saunàng sẽ không để bất cứ ai khi dễ, vì không cho mình bất cứ tiếc
nuốinào, hơn nữa còn phải toàn tâm toàn ý đối xử tốt với nha đầu
này.

Ngũ Trà nghe xong, ánh mắt sáng lên, gật đầu: "Được, tiểu thư."

Thời gian khoảng nửa nén hương, ngoại cửa lại có tiếng động.

"Tỷ tỷ, muội đến thăm tỷ..." Một giọng nói ngọt như chuông bạc vang
lên.

Vân Tuyết Phi quan sát vị muội muội đã lâu không gặp: Một thân váy
dài màyvàng, bên ngoài khoác vải lụa mỏng, tóc đen dài vén ra sau,
trâm hoa nhẹ cắm trên đầu, lúc ngẩng đầu, gương mặt thanh tú lộ ra
nét quyến rũ, câu hồn nhiếp phách.

Vân Hân Nhan vui vẻ tiến lên, khoác lấy tay Vân Tuyết Phi, ôn nhu
làm nũng. "Sau khi tỷ tỷ gả cho tỷ phu, cũng khôngtrở về thăm muội
muội một chút..." Rõ ràng là thái độ của một muội muộiđối với tỷ tỷ
mình.

Vân Tuyết Phi kinh ngạc một hồi, rất nhanhkhôi phục như cũ, nàng
cầm tay Vân Hân Nhan áy náy nói: "Mỗi giây tỷ tỷđều rất nhớ nhà,
nhưng thân bất do kỷ, kể từ khi gả vào vương phủ, tỷ tỷ mới biết mẫu
thân và muội muội đối với tỷ thật tốt."

Vân Hân Nhan nghe nói vậy, trong lòng chột dạ, nàng vội nói sang
chuyện khác: "Tỷ tỷ, tỷ phu đâu?"



Chương 5: Thứ muội coi trọng
vương gia rồi sao?

"Em hỏi Tư Nam Tuyệt?"

Nghe được ba chữ Tư Nam Tuyệt, trên mặt Vân Hân Nhan thoáng
hiện áng mây đỏứng, giọng nói càng ngọt ngào hơn: "Tỷ tỷ, chúng ta
đi gặp vương gia cóđược không?"

Rốt cuộc Vân Tuyết Phi cũng biết được tại sao nànglại tới, nha đầu
này chắc cũng đã bị Tư Nam Tuyệt câu hồn, nam sắc thậtsự hại
người rất nặng!

Nhìn dáng vẻ rất không tình nguyện của Vân Tuyết Phi, vẻ mặt Vân
Hân Nhan nhất thời buồn bực, buông cánh tay đangkhoác tay Vân
Tuyết Phi: "Thế nào? Tỷ tỷ không muốn? Muội chỉ thay thểVân phủ
đến vấn an vương gia thôi, điểm này một chút khoan dung tỷ tỷcũng
không có sao?"

Vân Tuyết Phi ủy khuất nói: "Muội muội hiểu lầm rồi, sao tỷ lại không
để muội muội gặp vương gia, chẳng qua là..."

Nghe câu nói trước, trong lòng Vân Hân Nhan vô cùng cao hứng,
đến lúc ngheđoạn phía sau, tâm tình nàng lập tức trầm xuống: "Chỉ là
cái gì?"

Vân Tuyết Phi ủy khóe lau giọt nước nơi khóe mắt, u oán nói: "Kể từ
đêm tân hồn tỷ tỷ còn chưa gặp vương gia."

"Làm sao có thể?" Vân Hân Nhan trợn to hai mắt, muốn tìm một chút



nói láo từ trên mặt Vân Tuyết Phi, nhưng lại tìm không ra. Có điều
suy nghĩ mộtchút, trong nháy mắt liền lạnh nhạt, Tiểu Đề Tử này sao
có thể so sánhvới mình, xanh xao vàng vọt, vô cùng xấu xí, nếu nàng
là vương gia cũngsẽ không muốn nhìn, ban đầu nếu người gả đi là
mình, nhất định là mộttình cảnh khác, vương gia nhất định sẽ cưng
chiều mình, tất cả nơi nàyđều là của nàng.

Vân Tuyết Phi thấy đã đạt được mục đích, càngthêm ủy khuất níu:
"Trong phủ có năm vị thê thiếp xinh đẹp, còn có mộtvị biểu tiểu thư
đẹp tựa thiên tiên, vương gia nào có thời gian để đếnthăm ta."

Nhìn Vân Tuyết Phi vẫn là bộ dạng nhát gan sợ phiền phức như
trước, dáng vẻ nhẫn nhịn.

Vân Hân Nhan nghĩ thầm: Tiểu tiện nhân, để cho ngươi dành vương
gia của ta, hừ, đáng đời! Ban đầu nếu là ta gả cho vương gia, sao có
thể để nhưngcon hồ ly tinh đó thừa cơ lợi dụng sơ hở.

"Những nữ nhân kia quákhông biết xấu hổ, cho nên giành vương gia
với tỷ tỷ, tỷ tỷ người mới là chính phi của vương gia!" Mặt Vân Hân
Nhan tỏ vẻ tức giận, tiếc hậnnói: "Đáng tiếc muội muội không thể ở
vương phủ, bằng không sẽ giúp tỷtỷ đoạt lại quyền lực trong nhà,
không để cho những con hồ ly tinh đónhân cơ hội!"

"Muội muội, muội có cách?" Vân Tuyết Phi vội kéo tay Vân Hân
Nhan.

"Ừ, nếu như muội có thể trở thành nữ nhân của vương gia, đến lúc
đó có thểdanh chính ngôn thuận đối phó với những hồ ly tinh đó với
tỷ tỷ rồi."Vân Hân Nhan có gắng che giấu kích động trong nội tâm, vẻ
mặt suy nghĩcho toàn cục.

"Chuyện này..." Vẻ mặt Vân Tuyết Phi khó xử.



Vân Hân Nhan thấy Vân Tuyết Phi do dự, trong lòng lo lắng, sợ bị
Tiểu Đề Tử này trực tiếp bác bỏ, tiếp tục cố gắng khuyên giải: "Phù
sa không nênchảy ruộng ngoài, sau khi đuổi những nữ nhân đó,
người nắm giữ quyền lực trong nhà chính là tỷ tỷ, sau này hai tỷ muội
chúng ta theo hầu hạvương gia, đến lúc đó Vân phủ có thể tiến thêm
một bước rồi."

Vân Tuyết Phi cười lạnh trong lòng: Người cần thể diện cây cần bì,
mặt củatiểu tam này thật dày, đầu óc thông mình cũng phải biết trước
kia nàngđối xử với Vân Tuyết Phi như thế nào, bây giờ nàng lại làm
như không cógì, tìm đến tỷ tỷ mình muốn chia sẻ trượng phu.

"Nhưng phải làm thế nào mới có thể giới thiệu muội muội được với
vương gia?" Vân Tuyết Phi làm vẻ bất lực.

"Yên tâm đi! Muội muội nhất định sẽ giúp tỷ tỷ đoạt lại vương gia!"

Giờ phút này Vân Hân Nhan cao hứng muốn chết, nàng vẫn luôn
nhìn gian phòng này, xanh vàng rực rỡ, xa hoa, cho dù là một vương
phi không được sủngái cũng có được một gian phòng xinh đẹp như
vậy, nếu mình theo vươnggia, khẳng định có thể ở một nơi tốt hơn
nơi này, cho đến khi vương giayêu mình, liền đạp Tiểu tiện nhân này,
đoạt lại vị trí chính phi nguyênbản thuộc về mình.

Trong lúc Vân Hân Nhan đang chìm đắm trong ảo tưởng của chính
mình, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa khẩn cấp.

"Vào đi!"

Ngũ Trà nhanh chóng nhào đến trước mặt Vân Tuyết Phi, cấp bách
hồi báo tintức mình vừa dò xét được. "Tiểu thư, nghe nói vương gia
tính đi hậu hoaviên ngắm hoa!"



Vân Hân Nhan vừa nghe, mừng như điên, vội vàng hỏi: "Tin tức này
của ngươi là thật?"

Ngũ Trà dùng sức gật đầu một cái: "Vô cùng chính xác, nô tỳ vừa dò
xét được từ nô tỳ của vương gia."

Vân Hân Nhan vội quay sang nói với Vân Tuyết Phi: "Tỷ tỷ, chúng ta
cùng qua đi, đây chính là cơ hội tốt!"

"Muội muội, trước để Ngũ Trà dẫn muội đi, sau khi tỷ tỷ đi rửa mặt sẽ
đi tìm muội."

"Được!"

Tiểu tiện nhân không đi là tốt nhất, tránh cho đến lúc vương gia thấy
nàngsẽ mất hứng, mình có thể ở một mình với vương gia, càng có
thể tăngnhanh kế hoạch của mình.

Chờ Ngũ Trà đưa Vân Hân Nhan ra ngoài,Vân Tuyết Phi trực tiếp
nằm trên giường, trước nghỉ ngơi một chút, đợilát nữa sẽ đi xem kịch
hay.
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Chương 6: Đánh lớn một trận

Trong hậu hoa viên Hộ Quốc phủ, cẩm thạch được xếp thành một
đường nhỏ, cỏxanh mềm mại, nước dưới ao trong suốt, trong ao hoa
sen đua nhau nở rộ,hồ ddiepj nhẹ nhàng, chuồn chuồn cũng góp
phần náo nhiệt.

Đi quacầu, là một vườn hoa, muôn hồng nghìn tía thi nhau nở rộ,
hương thơmngào ngạt, càng cọng liễu thõng xuống ao, cành liễu nhẹ
phiêu.

Không thể không nói, nơi này lớn hơn Vân phủ rất nhiều lần, ở trong
một đìnhcách đó không xa: "Nhị tiểu thư, người đến đó nghỉ ngơi, nô
tỳ đi lấychút nước trái cây cho người."

Vân Hân Nhan không đặt lời nói của Ngũ Trà vào lòng, không nhịn
được liền khoát tay một cái: "Đi đi đi đi."

Khóe miệng Ngũ Trà cong lên, sau đó hành lễ cũng rất nhanh lui
xuống.

Vân Hân Nhan cao hứng đi dạo hai vòng, hoa viên này thật đẹp,
nàng ngắmnhìn khắp nơi, càng xem càng cảm thấy không cam lòng,
những thứ này vốnnên thuộc về mình.

"Xuân Nhi, vương gia thật sự đến nơi này?"

Một giọng nữ dễ nghe cắt đứt mộng đẹp của Vân Hân Nhan, nàng từ
chỗ phát ra âm thanh thấy được một cô gái xinh đẹp đi theo hai nha
hoàn tiến vềphía này. Nữ tử này nàng biết, là Thiên Hương Các Liễu



Oanh Ca, nàngthường nghe về nàng ta từ miệng của ca ca.

"Bẩm phu nhân, đây làtin tức nha hoàn của vương gia truyền tin đến,
không có sai!" Bị gọi,nha hoàn tên Xuân Nhi cung kính trả lời.

"Được, hai người các ngươi ở chỗ này chờ ta, sau khi trở về ta nhất
định sẽ trọng thưởng!" Vẻ mặt Liễu Oanh Ca cao hứng.

"Tạ phu nhân!"

Vân Hân Nhan nghe đến đó liền không bình tình, thì ra hồ ly tinh này
muốn tranh vương gia với mình, hay lắm!

Thấy Liễu Oanh Ca đi một mình về phía này, nàng trêu chọc: "Ô...
đây không phải Liễu tiểu thư của Thiên Hương Các sao?"

Đời này Liễu Oanh Ca hận nhất chính là người khác nhắc đến thân
phận kỹ nữcủa mình, dù nàng chỉ bán nghệ không bán thân, nhưng
xuất thân này vẫnlà nỗi đau của nàng.

Lông mày nàng dựng lên, hung hăng nhìn chằmchằm nữ nhân vừa
chế nhạo nàng cách đó không xa: "Vân Hân Nhan lớn mật,ngươi dựa
vào cái gì mà dám xông vào Vương Phủ!"

"Xông vào? Ta là đến một cách quang minh chính đại!" Vân Hân
Nhan khinh thường. "Ngươicho rằng ai cũng giống ngươi dựa vào
nhan sắc mà vào đây sao!"

"Ngươi!" Liễu Oanh Ca run rẩy chỉ nữ nhân trước mặt nghiến răng
nghiến lợi, mộtlát sau, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, khẽ mỉm cười:
"Bán sắc cũng cóngười mua, không giống ngươi, muốn bán cũng
không có người mua, Vươnggia đến nhìn cũng không thèm nhìn một
cái!"



Dù Vân Hân Nhan làthứ nữ, nhưng cũng chưa từng bị vũ nhục như
thế, nàng vốn muốn chế nhạoLiễu Oanh Ca, không nghĩ đến bị nàng
nhìn thấu chính mình nhỏ mọn, cảmthấy xấu hổ, giậm chân: "Ngươi
là đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ! Taliều mạng với ngươi!"

Liễu Oanh Ca thấy Vân Hân Nhan đánh đến, cũng không yếu thế, thù
mới hận cũ, rất nhanh hai người đã xông vào đánh nhau.

Ánh nắng tháng ba tươi sáng, hoa nhi tranh nhau nở rộ, từng cụm
từng cụm,trong rất đẹp mặt, gió xuân thổi qua, từng đợt hương hoa
bay đến.

Vốn là hoa thơm chim hót, khiến cho lòng người thoải mái.

Tống Thi Linh lạnh lùng nhìn hai người đánh nhau cách đó không xa,
hai người mở miệng đều là ngôn ngữ dơ bẩn, sắc mặt lúc đỏ lúc
trắng, cuối cùngđen lại, nàng quát lớn: "Dừng tay! Vương Gia ở đây,
các ngươi cũng thậtto gan! Dừng lại cho ta!"

Vừa nghe đến Vương Gia, hai người vẫncòn tranh đấu nhanh chóng
tách ra, đứng lên sửa sang lại dung mại, nở ra nụ cười thẹn thùng,
hành lễ: "Vương Gia cát tường!"

Vốn là hainữ nhân đẹp như hoa, lúc này tóc tán loạn, trên đầu còn
cắm lá cây, trên mặt mảng xanh mảng đỏ, giống như tượng khắc,
trên y phục dính bùn đấtcỏ dại, tán loạn trên khắp người.

Có điều Tư Nam Tuyệt vẫn lạnhlùng nhìn về chỗ nào đó phía trước,
không nói một câu, tựa như mọi thứtrên trời đất không có quan hệ gì
với hắn.

Lòng Tống Thi LInh như lửa đốt: Giày vò, nàng tình nguyện để biểu



ca sinh khí còn hơn khôngnói một lời, vốn là chuyện ngày hôm qua
Vương Phi rơi xuống nước, thiếuchút nữa gánh tội danh là chưởng
nhà mà không biết quản thúc, may là Vân Tuyết Phi không truy cứu,
nếu không chức vụ của nàng cũng phải đổingười, nghĩ đến còn thấy
không thoải mái, thả lỏng tinh thần, tính toánhôm nay bồi dưỡng một
chút tình cảm cùng biểu ca, quên mất chuyện khôngvui hôm qua, kết
quả lại để hắn thấy một màn này, chuyện thị thiếp tranh thủ tình cảm
vốn thường xuyên xảy ra, chỉ cần biểu ca không động vàocác nàng,
nàng cũng có thể không so đo, còn vị trí chính phi, nàng tinchuyện
nàng giành về chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng bây giờ...

Hai người Vân Hân Nhan và Oanh Ca cúi người hành lễ, vẫn không
thấy VươngGia nói gì với các nàng, nhất thời thầm kêu không tốt,
vốn định thể hiện mặt tốt nhất trước mặt Vương Gia, kết quả hiện tại
hai người lại giốngnhư mẫu dạ xoa dưới địa ngục, xấu xí đứng trước
mặt Vương Gia mình ngàynhớ đêm mong, hai người đã muốn chết
tâm, thù địch nhìn đối phương.

"Vương Gia, cái này..." Tống Thi Linh không quyết định, theo như
chuyện pháttriển trong hôm nay, sợ rằng nàng cũng bị dính líu, trong
lòng nàngkhông ngừng nghiến răng nghiến lợi với hai tên đầu sỏ
trước mặt.

Đang lúc Tống Thi Linh vô cùng khó xử, Tư Nam Tuyệt nhàn nhạt
mở miệng: "Chuyện ở nội viện tùy ngươi xử lý!"

"Vâng." Tống Thi Linh vuốt cằm, quay sang hai người trước mặt: "Tất
cả các ngươi đứng lên đi!"

Hai người vừa nghe, lập tức đứng dậy, ánh mắt hy vọng nhìn về phía
Tống Thi Linh, dù sang Vân Hân Nhan nàng cũng là muội muội của
Vương Phi, TốngThi Linh chỉ là biểu muội, cũng không phải là thê
thiếp của Vương Gia,nhất định không dám đắc tội với nàng; mà Liễu



Oanh Ca lại nghĩ, Tống Thi Linh luôn đối đãi với thê thiếp của Vương
Gia rất tốt, đồ ăn uống đềucho dùng đồ tốt nhất, cho đến bây giờ vẫn
luôn không quá hà khắc với các nàng, lần này nhất định cũng chỉ
huấn luyện nàng đôi câu.

LiễuOanh Ca có thể nói là người Tống Thi Linh luôn không thích, là
cáo trong cáo của mấy vị thị thiếp, bộ dạng phong tình, đi lại cũng
phóng điện,ngay cả những gã sai vặt trong phủ cũng không tha, nếu
như có cơ hội,nàng đương nhiên hi vọng có thể đuổi nàng ta ra
ngoài, mà Vân Hân Nhanlại là muội muội của Vân Tuyết Phi, nàng tất
nhiên không muốn gặp, ánhmắt của nàng ta khi nhìn biểu ca cũng rất
không an phận.

Tống Thi Linh tính toán xong, nếu ở trước mặt biểu ca, phải xử lý
công bằng vừađẩy các nàng ra xa khỏi biểu ca. Nàng suy nghĩ một
chút mở miệng: "Haingười các ngươi đúng là kỳ cục, một người là thị
thiếp của Vương Gia,một người là muội muội của Vương Phi, ban
ngày ban mặt lại đi đánh nhau, các ngươi phạm phải loại sai làm này
sao có thể bỏ qua như vậy."

Nghe đến đó, Vân Hân Nhan và Liễu Oanh Ca liền biết vấn đề
nghiêm trọng.

"Nể tình các ngươi lần đầu vi phạm, Liễu thị thiếp trở về phòng của
mình,bế môn suy nghĩ ba tháng, mà Vân tiểu thư quay về phủ của
mình, ba tháng không cho phép trở lại Vương Phủ!" Giọng nói dịu
dàng lại lộ ra cỗ khíbén nhọn.

Bế môn suy nghĩ ba tháng, cũng chính là không thể gặpVương Gia,
Liễu Oanh Ca nhìn về phía Tư Nam Tuyệt, thấy Tư Nam Tuyệt mặc
chiếc áo choàng trắng như tuyết, như Tuyết Liên Hoa ưu nhã đứng
trênThiên Sơn, một mỹ nam tử như tranh vẽ như vậylà giấc mộng
của bao thiếunữ nơi khuê phòng.Ba tháng có thể thay đổi rất nhiều



chuyện, nàng thậtsự lo lắng mình bị Vương Gia quên lãng, nghĩ đến
đây, trong nháy mắtnàng trở nên mù quáng, té quỵ xuống đất, hung
hăng đập đầu: "Vương Giathứ tội, biểu tiểu thư thứ tội, tiện thiếp
không dám, đừng cấm tiệnthiếp chân!"

Tống Thi Linh không nghĩ đến Oanh Ca lại hành độngmạnh mẽ đến
vậy, nàng đã rất khoan dung, nếu không ngại vì biểu ca thểhiện thái
độ không rõ ràng, nàng đã sớm trục xuất nữ nhân này khỏi phủ,nàng
khổ sở nhìn Tư Nam Tuyệt.

Tư Nam Tuyệt thản nhiên gật đầu một cái, chuyện nội viện từ trước
đến nay hắn đều ít can thiệp.

Lúc này Tống Thi Linh mới dỡ được tảng đá trong lòng xuống. Liễu
Oanh Cathấy Tư Nam Tuyệt gật đầu, nhất thời giống như ngọn lửa bị
dập tắt, cảngười ngơ ngác nằm trên đất nhìn Tư Nam Tuyệt, dường
như muốn bù đắp cho việc ba tháng tới không thể thấy hắn.

Vân Hân Nhan không thểbình tĩnh, nàng vốn tính toán tình cớ gặp
được Vương Gia ở chỗ này, sauđó tiếp xúc tạo nên tia lửa, kết quả
hiện tại thì trộm gà không được còn mất cả nắm gạo, không thể
thành nữ nhân của Vương Gia, ba tháng tới còn không thể đến
Vương Phủ, Không, nàng nhất định không đồng ý, nếu nhưđồng ý
chính là nàng đang dần cách xa vị trí chính phi.

"Ta thânlà muội muội của Vương Phi, tới Vương Phủ thăm Vương
Phi là chuyện bìnhthường, ngươi chẳng qua chỉ là một biểu tiểu thư,
tại sao lại hạn chế tự do của ta!"

Tống Thi Linh nghe Vân Hân Nhan nhắc đến Vân TuyếtPhi, khẽ mỉm
cười: "Vương Gia mới là chủ nhân của Vương Phủ này,
chuyệnVƯơng Gia quyết định, Vương Phi dám có ý kiến?"



"Nô tỳ không dám có ý kiến!" Lời nói mạnh mẽ, nhẹ nhàng có lực.



Chương 7: Vương gia cát
tường!

Tống Thi Linh nhìn về nơi phát ra âm thanh, thấy Vân Tuyết Phi mặc
một bộ quần áo màu hồngnhạt bên trong, bên ngoài khoác một tầng
sa y màu trắng, tóc dài như mực tùy ý chải thành một búi tóc đơn
giản, chậm rãi đón lấy ánh mặt trời mà đến, nhẹ nhàng xinh đẹp tuyệt
trần, con ngươi quay vòng, mắt sáng lúngliếng, môi đỏ mọng khẽ
cười yếu ớt.

Vân Tuyết Phi đi đến trướcmặt Tư Nam Tuyệt, cúi người hành lễ:
"Nô tỳnghe nói muội muội đã quấyrầy vương gia, đặc biệt tới để thỉnh
tội!"

Hiện tại Vân Hân Nhanchỉ có thể gửi gắm hi vọng ở trên người Vân
Tuyết Phi, mặc dù trước kianàng quả thật đối đãi với Vân Tuyết Phi
không phải rất tốt, nhưng vừarồi nàng nói quan hệ lợi hại với Vân
Tuyết Phi, nàng ta hẳn sẽ khônggiúp người ngoài, khẳng định sẽ giúp
nàng nói chuyện.

Nghĩ tới đây, Vân Hân Nhan uất ức kêu một tiếng: "Tỷ ~"

"Thế nào? Tẩu tẩu tới cầu tha tình cho thân muội?" Tống Thi Linh vốn
định về sau tìm thời gian đối phó với Vân Tuyết Phi, báo thù ngày
hôm qua, hiện tại có cơ hội, nàng chắc chắn sẽ không bỏ qua.

"Hai ngày naymuội muội xử lý chuyện trong phủ rất công bằng liêm
chính, tẩu tẩu thấyđược, tại sao có thể có ý kiến? Mặc dù muội muội
nô tỳ vô ý, nhưng sailầm chính là sai lầm, nên phạt!"



Đây là nàng (VTP) đang cố ý nhắc nhở nàng ta (TTL), ngày hôm qua
không có làm việc công bằng liêm chính, cầu tình cho Tố Hoài Cầm.
Tống Thi Linh nghe đến đó cũng không bìnhtĩnh, nàng dùng dư
quang liếc qua Tư Nam Tuyệt bên này, muốn biết Tư Nam Tuyệt có
thể nghe ra lời nói này có một tầng ý tứ khác hay không?

"Tẩu tẩu có ý kiến đối với việc xử phạt thì cứ nói ra đi, tuổi muội muội
còn nhỏ, xử lí việc nhà khó tránh khỏi có chỗ không hợp lý, muội sẽ
sửađổi." Khiêm tốn lễ phép, nhu nhược yếu đuối, là mỹ nhân đáng để
thươngtiếc.

Vân Tuyết Phi từ chối cười nói: "Muội muội nghiêm trọng,trong phủ ai
không biết muội muội là một nhân vật diện từ tâm thiện,cũng bởi vì
có muội muội quản lí vương phủ, Tố thị thiếp và Liễu thịthiếp cùng
với những thị thiếp khác trong phủ mới có thể chung sống hòathuận
như thế, vương phủ được muội muội xử lý trật tự như thế, đó làphúc
của vương gia!"

Tư Nam Tuyệt cũng không bỏ qua thời điểm Vân Tuyết Phi nói đến
hai từ hòa thuận và trật tự này, trong mắt chợt lóelên giễu cợt. Có ý
tứ, tựa như con tiểu hồ ly, hình như từ sau lần rơixuống nước này,
liền lộ ra móng vuốt rồi.

Tống Thi Linh nghe được Vân Tuyết Phi nhắc tới Tố Hoài Cầm và
Liễu Oanh Ca, trên mặt khẽ thayđổi, nhưng rất nhanh điều chỉnh lại,
cũng biết lời nói này không phảilời hữu ích gì, ngầm châm chọc nàng
trị gia không nghiêm.

Vân Hân Nhan nghe được Vân Tuyết Phi không những không cầu
cạnh nói chuyện thay mình, còn nói xử phạt được, nhất thời như mèo
xù lông: "Vân Tuyết Phi,kẻ tiện nhân này, ta biết ngay ngươi không
có lòng tốt, ta không sai!Tại sao các người không để cho ta gặp
vương gia?"



Nàng giận dữrồi, tiểu tiện nhân Vân Tuyết Phi này lấy oán trả ơn,
nàng ta cũng không suy nghĩ một chút, không có thân phận dòng
chính nữ Vân Phủ, nàng cóthể đến vương phủ sao? Nàng và mẫu
thân đối với nàng ta tốt như vậy,nàng ta lại tính kế mình như vậy,
càng nghĩ càng giận, trong mắt nàngnổi lên lửa giận nồng đậm, nhìn
Vân Tuyết Phi mặc y phục xa xỉ đứng cách đó không xa, trong lòng
càng thêm tức giận, tất cả đây vốn nên là củanàng!

Tống Thi Linh khẽ mỉm cười: "Nếu vương phi tẩu tẩu cũng cho rằng
nên phạt, vậy Hồng Nguyệt xin mời Vân nhị tiểu thư đi ra ngoàiđi!"

Vân Tuyết Phi hơi nhíu mày, rõ ràng là lời nói rất thânthiết, lại trực
tiếp chỉ manh mối về phía mình, mặc dù mình chỉ tính kếthứ muội
này, nhưng cảm giác bị người trả đũa rất không tốt.

Hiện tại trong đầu Vân Hân Nhan chỉ tràn ngập vương gia không gặp
được,không làm được vương phi, tất cả đây đều do tiện nhân Vân
Tuyết Phi nàyban tặng! Khi một chút lý trí cuối cùng bị lửa giận thiêu
đốt gần nhưkhông còn, nàng bất chấp tất cả vọt tới chỗ Vân Tuyết
Phi: "Tiện nhân,ta đánh chết ngươi!"

Ngũ Trà thấy Vân Hân Nhan muốn vọt qua tớiđánh tiểu thư nhà
mình, vội vàng che chở Vân Tuyết Phi ở phía sau thânthể, giang hai
cánh tay chắn trước mặt Vân Tuyết Phi.

Vân TuyếtPhi không ngờ Ngũ Trà hành động như thế, vừa rồi nàng
chỉ muốn kíchthích Vân Hân Nhan, từ trong trí nhớ lúc trước nàng
biết Vân Hân Nhan là một nhân vật không có đại não, mặc dù nàng
vốn không phải Vân TuyếtPhi, nhưng nàng chiếm thân thể của Vân
Tuyết Phi, cộng thêm vừa rồi VânHân Nhan không muốn mặt mũi
như thế, nàng nhìn không được liền muốn dạydỗ nàng ta một chút,
ngược lại thử ra chân tâm của nha đầu này, nóikhông cảm động là



không thể nào.

Ngay khi còn cách Vân Tuyết Phimấy bước, Vân Tuyết Phi kéo Ngũ
Trà sang một bên, ‘ầm’ một tiếng, mặtVân Hân Nhan úp xuống, bốn
chân mở lớn đột nhiên ngã trên đất.

Vân Tuyết Phi giống như không có tỉnh lại từ trong sợ hãi, uất ức
dùng khăn lau lau khóe mắt: "Muội muội ngươi hiểu lầm ta."

Mặc dù chỉ là trong nháy mắt như vậy, nhưng Tư Nam Tuyệt vẫn
thấy được mộthòn đá nhỏ bắn ra từ trong tay Vân Tuyết Phi, hung
hăng đánh trúng bắpchân Vân Hân Nhan.

Càng ngày càng có ý tứ rồi! Sao trước kia hắnkhông phát hiện người
vương phi này của hắn không bình thường như thế,trong nháy mắt
đó, trong con ngươi bình tĩnh liễm diễm phương hoa, mêhoặc người
cỡ nào! Mọi người chỉ tập trung chú ý ở trên người Vân HânNhan,
không ai chú ý tới một màn như thế.

Ở thời khắc Vân HânNhan xông tới, Tống Thi Linh hung hăng nắm
chặt khăn trong tay, chỉthiếu không hoan hô cố gắng lên, vui mừng
chưa kéo dài, kết quả nhìnthấy Vân Hân Nhan giống như rùa đen
nằm trên mặt đất, nhất thời mất mác, thầm mắng Vân Hân Nhan là
phế vật, trước khi đánh người còn có thể ngãthành như vậy. Chỉ có
điều trong lòng nàng ta cũng vui mừng, dù sao cũng có lợi với nàng
ta, tạm thời không xử trí được Vân Tuyết Phi, cuộc sống về sau còn
dài, nàng tự sẽ tính toán một phen. Ngược lại thứ xuất tiểuthư Vân
phủ này, sợ rằng vĩnh viễn cũng không bò dậy nổi ở trước
mặtvương gia. Đáng đời!

Vân Tuyết Phi, lần này bỏ qua ngươi trước, thuận tiện đưa cho
ngươi một phần đại lễ!



Một bàn tay Tống Thi Linh ôm ngực, cái tay còn lại chỉ vào Vân Hân
Nhantrên đất, tức giận quát lớn: "Từ xưa dòng chính thứ khác biệt,
Vân nhịtiểu thư không trọng tôn ti như thế, dám công khai hành hung
ở trước mặt vương gia, tẩu tẩu là chính phi của vương phủ, hành vi
của ngươi nhưthế, rõ ràng cho thấy không để hộ quốc vương phủ,
không để vương gia ởtrong mắt, người đâu! Kéo vị nhị tiểu thư này
ra ngoài đánh 20 đại bản,sau đó ném ra ngoài cho ta, về sau không
cho phép tiến vào vương phủ!"

Vân Tuyết Phi nghe thấy Tống Thi Linh nói chuyện vì mình như thế,
dĩ nhiênsẽ không ngu ngốc cho rằng nàng ta suy nghĩ cho mình, quả
nhiên là nhânvật hung ác! Rõ ràng đánh Vân Hân Nhan vì nàng,
nhưng thật ra là gây mâu thuẫn cho nàng và Vân phủ, mặc dù nàng
vốn muốn dạy dỗ Vân Hân Nhan một chút, nhưng cứ như vậy, sợ
rằng Vân Hân Nhan thậm chí Vân phủ sẽ hậnmình muốn chết! Cũng
được, để cho ngươi hả hê đi, dù sao trước kia mình ở trong chỗ
được gọi là nhà đó cũng không chiếm được bao nhiêu chỗ tốt!

Tống Thi Linh ra lệnh một tiếng, hai nha hoàn sau lưng lập tức tiến
lên kéo Vân Hân Nhan từ trên mặt đất.

"Các ngươi dám! Ta là tiểu thư Vân phủ, các người dám đối với ta
như thế, ta sẽ không bỏ qua cho đám người các ngươi! Vân Tuyết
Phi, tiện nhân ngươi chờ coi, ngươi không chết tử tế được, ta sẽ
không để cho sống dễ chịu!" Vân Hân Nhan giãy giụa giãy dụa, nàng
là vô cùng hối hận lần này tớivương phủ một chuyến, Vân Tuyết Phi
tiện nhân này thì ra trước kia nhátgan mềm yếu đều là giả bộ, hiện tại
cánh tay cứng rắn, làm vương phi thì cho mình đẹp mắt, mình sớm
nên nghĩ tới.

Nghe được ngôn ngữ dơ bẩn như thế, Tư Nam Tuyệt nhíu mày:
"Bạch Phong!"



Rất nhanh một bóng dáng màu trắng xuất hiện ở trước mặt đám
người Vân Tuyết Phi, ngay lúc mọi người còn chưa thấy rõ dung
mạo, hắn đã rất nhanhnhấc Vân Hân Nhan lên rồi biến mất ở trước
mắt.

Lúc này trong hoa viên rốt cuộc khôi phục yên tĩnh, gió xuân phất
qua, từng đợt mùi hoa xông vào mũi.

"Lục Hà, đưa Liễu thị thiếp về viện trông chừng đi!"

"Dạ!"

Nhìn thấy kết quả của Vân Hân Nhan, Liễu Oanh Ca biết giãy giụa
nữa cũng chỉ là phí công, rốt cuộc chết tâm: "Tạ vương gia!"

Vân Tuyết Phi thấy mục đích của mình cũng đạt được rồi, lưu lại nữa
cũngkhông có gì ý tứ, nàng cúi người hành lễ cáo lui: "Nô tỳ cũng
không quấy rầy vương gia nữa, vương gia nghỉ ngơi thật tốt!"

Trở lại LâmPhượng Viên, kích động quá mức nhất là nha đầu Ngũ
Trà này rồi, dọc theo đường đi nàng liền kích động khác thường, đến
viện còn không dừng lạiđược, chắp tay trước ngực, ánh mắt bốc sao
sáng: "Tiểu thư ta thật sựquá sùng bái người! Trước kia nhị tiểu thư
luôn ức hiếp chúng ta, bâygiờ nhìn thấy bộ dáng đó của nhị tiểu thư,
cuối cùng nô tỳ cũng phun ratoàn bộ đè nén chất chứa trong lòng lâu
như vậy!"

Ha ha! Vân Tuyết Phi đưa ngón trỏ ra chọc chọc cái trán Ngũ Trà,
buồn cười: "Nha đầu này, lòng dạ đen tối như vậy!"

Ngũ Trà phản bác, trong mắt tràn đầy hài lòng và kiêu ngạo: "Không
có mà,tiểu thư mới đen tối! Chỉ đáng đời nhị tiểu thư, so với năm đó
khi dễchúng ta, hôm nay chúng ta vẫn tính là tốt." Tiểu thư thật sự



thay đổi,phu nhân dưới suối vàng có biết nhất định rất vui vẻ, nghĩ
đến về sau ởchung một chỗ cùng một tiểu thư như vậy, nhất thời
cảm thấy an toàn tràn đầy toàn thân, thế giới này tốt đẹp như thế!

"Ừ, tốt thì tốt, nhưng tiểu thư nhà ngươi đã đói bụng, nhanh đi lấy
chút đồ ăn gì tới cho ta!"

Nhìn tiểu nha đầu này vì mình như thế, Vân Tuyết Phi cảm thấy lần
này trọngsinh ông trời đối đãi với nàng không tệ, vì mình vì nàng,
nàng phảikhiến cho bản thân trở nên mạnh mẽ .

"Được, tiểu thư chờ, nô tỳ sẽ chuẩn bị đồ ăn cho người ngay bây
giờ!"

Đợi khi Vân Tuyết Phi trà đủ cơm no ngã xuống giường chuẩn bị
ngủ, ngoàicửa truyền đến một tiếng thỉnh an cung kính: "Vương gia
cát tường!"



Chương 8: Sống chung một
đêm

Nhất thời Vân TuyếtPhi như bị một chậu nước lạnh tưới qua, lập tức
bò dậy từ trên giườngmặc quần áo, mở rèm nội thất ra, quả nhiên
nhìn thấy Tư Nam Tuyệt khíđịnh thần nhàn ngồi bên cạnh bàn ở
phòng ngoài, Ngũ Trà bưng trà thượnghạng lên.

Chi lan ngọc thụ, hình dáng rõ ràng, mắt đen nhánh cóhồn, như một
cái đầm nhuộm không ra màu đen, dưới ánh đèn lờ mờ, mặt mũi
thường ngày lạnh lùng, tăng thêm chút khí khế.

Buổi tối thángba, mùi hoa trôi lơ lửng như có như không trong không
khí, ban đêm yêntĩnh, vạn ngọn đèn chiếu sáng vương phủ to như
vậy, sáng như ban ngày.

Vân Tuyết Phi sững sờ nhìn Tư Nam Tuyệt yên lặng thưởng thức trà
cách đókhông xa, khuôn mặt trắng nõn như ngọc ở dưới ánh sáng
chiếu rọi tản rasáng bóng mê người, rõ ràng là một nam nhân, da còn
tốt hơn so với nữnhân.

Trên mặt Ngũ Trà đỏ ửng đứng hầu hạ ở một bên, khi nhìnthấy tiểu
thư nhà mình rốt cuộc vén rèm lên ra ngoài, âm thanh khônggiấu
được vui vẻ: "Tiểu thư, vương gia đến rồi!"

Vân Tuyết Phigật đầu một cái, nàng chắc chắn nhìn thấy một người
lớn sống sờ sờ nhưvậy, mấu chốt là hiện tại đã trễ thế này, hắn tới
làm gì? Dựa vào trínhớ trước kia, Tư Nam Tuyệt tới nơi này vào buổi
tối, từ trước tới naylà lần đầu tiên.



"Không biết lúc này vương gia tới đây là cóchuyện gì?" Vân Tuyết
Phi cung kính đi lên trước, trực tiếp nói thẳngvào vấn đề chính.

Ngũ Trà sửng sốt một chút, tiểu thư xảy rachuyện gì, lúc này vương
gia tới nhất định là muốn nghỉ đêm ở chỗ này,để tiểu thư thị tẩm, đây
là cơ hội ngàn năm có một. Theo nàng điều tra,mặc dù vương gia có
năm thị thiếp một biểu muội, nhưng chưa từng để bấtkỳ ai thị tẩm
qua, cũng không qua đêm ở chỗ nữ nhân nào. Bây giờ lại ởchỗ tiểu
thư, nhất định phát hiện tiểu thư và người khác không giốngnhau,
tiểu thư rốt cuộc đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng rồi.

"Vương gia và vương phi, bây giờ là buổi tối, ngươi nói lúc này bổn
vương tớilàm gì?" Lời nói không mang theo bất cứ cảm tình nào
giống như đang nóimột chuyện không liên quan với hắn.

Thấy vẻ mặt tiểu thư nhà mình vẫn u mê, Ngũ Trà đỏ mặt đi lên
trước kéo kéo ống tay áo, nhỏ giọngnhắc nhở: "Tiểu thư, vương gia
muốn thị tẩm người đó ~"

Thị tẩm!

Vân Tuyết Phi như bị sét đánh, nàng nghe nói này mặc dù vương gia
nuôi thịthiếp, nhưng chưa từng gần nữ sắc, nàng còn tưởng rằng
mặc dù bộ dángvương gia này đẹp mắt, nhưng nhất định phương
diện kia có vấn đề, hơnnữa cho dù thị tẩm, nhưng dưới tình huống
vương phi vẫn không đòi hỏi mà nói, thị tẩm thế nào cũng không tới
lượt nàng, cho nên từ khi nàng thức tỉnh đến bây giờ vẫn không để
từ thị tẩm này ở trong lòng.

"Éc. . . . . . Cái này. . . . . . Vương gia ngươi xác định ngươi không đi
saichỗ?" Vân Tuyết Phi cà lăm, cửa sổ để cho nàng thị tẩm cũng
không có.



"Bổn vương còn chưa đến mức ngay cả vương phi của mình cũng
nhớ lầm!" Tư Nam Tuyệt đặt ly trà xuống đứng dậy từ trên cao nhìn
xuống Vân Tuyết Phi,sợi tóc như mực tùy ý khoác lên trên vai: "Đây
là vương phi vui vẻ đếnphát điên rồi?"

Vui mừng cái đầu ngươi, bản tiểu thư là dọa sợ, Vân Tuyết Phi cúi
đầu phỉ báng trong lòng.

Giống như có thể đọc hiểu lời nói trong lòng Vân Tuyết Phi, Tư Nam
Tuyệt đưa một ngón tay ra đẩy cằm Vân Tuyết Phi lên.

Sức lực đột nhiên đến, ép nàng không thể không ngẩng nhìn nam
nhân tồn tạinhư thần thánh: ngũ quan gương mặt rõ ràng như điêu
khắc, góc cạnh tuấnmỹ khác thường, khóe miệng chứa đựng đường
cong như có như không, ánhmắt sắc bén thâm thúy, làm cho người
ta không tự chủ được có một loạicảm giác bị áp bức, làm cho người
ta không dám nhìn thẳng.

Tư Nam Tuyệt nhìn ánh mắt tránh né của nữ nhân trước mắt, không
giống ánh mắtsi mê của những nữ nhân khác, ánh mắt nhìn nàng
của hắn mang theo vẻthưởng thức, không đến nỗi khiến cho hắn
ghét.

Kiếp trước mặc dùmình là hoàng hậu địa vị cao quý, đối với thị tẩm,
nàng biết, đó là namnhân mình thích, cho nên có thể tiếp nhận hắn,
hiện tại mặc dù nam nhânnày là trượng phu trên danh nghĩa của
nàng, nhưng nàng thật sự không làm được.

Mấy giây ngắn ngủn, Vân Tuyết Phi như kiến bò trên chảo nóng,
chuẩn bị chịu dày vò.

"Hôm nay ngươi rất vui vẻ?" Tư Nam Tuyệt cúi đầu, dán bên tai Vân
Tuyết Phinhỏ giọng nói, rõ ràng là câu nói hỏi thăm, lại mang theo



giọng điệu xác định.

Hơi thở phái nam ấm áp phả vào trên cổ trắng nõn của VânTuyết
Phi, ngứa một chút, Vân Tuyết Phi nuốt một ngụm nước bọt,
trongngực như giấu con thỏ, nhảy dựng bùm, trên mặt che đậy một
tầng ửnghồng: "Tạ vương gia quan tâm, nô tỳ. . . . . . nô tỳ. . . . . . Ăn
no,ngủ tốt đương nhiên vui vẻ!" Lần này Vân Tuyết Phi lại càng
không bìnhtĩnh, thì ra chuyện ban ngày hôm nay, bị hắn biết.

Ở thời điểm nàng đang nghĩ làm sao có thể an toàn qua hết tối nay,
sức lực trên cằm biến mất.

Tư Nam Tuyệt giang hai cánh tay, ra lệnh như chuyện đương nhiên:
"Ái phi,sắc trời không còn sớm, xin hãy cởi áo ra cho bổn vương!"

"Mấyngày nay thân thể thần thiếp khó chịu, không thể thị tẩm, xin
vương giatha lỗi!" Vân Tuyết Phi rốt cuộc không bình tĩnh được.

Tư Nam Tuyệt thu cánh tay về, cúi đầu nhìn vương phi biết vâng lời,
ý cười lướt qua trong mắt, quả nhiên không giả vờ được rồi.

Vân Tuyết Phi cúi đầu cung kính đứng ở nơi đó chờ đợi phán quyết
của Tư Nam Tuyệt, mặc dù biết như vậy ngược lại sẽ chọc cho Tư
Nam Tuyệt không vui mừng giận chó đánh mèo lên mình, nhưng
nàng không hối hận, nàng thật sự không làm được!

"Đã như vậy, hôm nay liền thôi!"

Vân Tuyết Phi mừng rỡ, không ngờ dễ dàng vượt qua như vậy, sớm
biết vậy thì nói ra sớm một chút.

"Ngươi thêm chút trà cho ta, lấy quyển sách tới đây!" Tư Nam Tuyệt
đi tới trước bàn, tiếp tục ngồi xuống.



À? Đây là ý gì? Không phải nên lập tức tìm những mỹ nhân khác thị
tẩm sao?

Thấy Vân Tuyết Phi ngây người bất động, Tư Nam Tuyệt lên tiếng
nói: "Vậy thì ngươi muốn tiếp tục thị tẩm?"

Vừa nghe đến hai chữ thị tẩm này, Vân Tuyết Phi lập tức thêm trà
tìm sáchcho Tư Nam Tuyệt, có thể so với bất kỳ một nha hoàn nào
cũng nhiệt tìnhhơn.

"Trà này quá nóng, đổi ly lạnh cho bổn vương!"

"Bổn vương muốn viết chữ, ngươi chuẩn bị bút mực nghiên giấy!"

"Thời tiết quá nóng rồi, tìm cây quạt cho bổn vương!"

. . . . . .

Mãi cho đến rạng sáng, Vân Tuyết Phi mới đưa vị Vương gia nhiều
chuyện này đi.

Đợi Tư Nam Tuyệt vừa đi, Vân Tuyết Phi trực tiếp ngã lên giường,
trong lòng nàng âm thầm cắn răng: dám đối xử lão nương như vậy,
sớm muộn lão nương phải trả thù lại!

Trải qua tối hôm qua bị Tư Nam Tuyệt giày xéo vô nhân đạo, Vân
Tuyết Phi rất nhanh tiến vào mộng đẹp.

Vân Tuyết Phi nằm mơ không ngờ, trải qua tối hôm qua, nàng lập tức
thành cái đinh trong mắt đâm trong thịt các thị thiếp.

Làn gió thơm trong vườn, một khoảng không khí trầm lặng.



Tần Hương Quân ngồi ở ghế trên, lạnh giọng hỏi "Ngươi nói là
vương gia ở chỗ vương phi cả một cả đêm?"

Nha hoàn Thính Tuyết nói: "Dạ!"

"Tin tức có thể tin không?" Rất không tin hỏi lại một lần nữa, âm
thanh kia có thể nói là nặn ra từ trong kẽ răng.

Biết chủ tử không vui, nhưng Thính Tuyết vẫn hồi báo chi tiết: "Là
thật, rạng sáng hôm nay vương gia mới rời khỏi!"

Ngay khi Thính Tuyết mới vừa nói xong một chữ cuối cùng, Tần
Hương Quân quét rớt đồ trên bàn, sau một hồi bộp bộp giòn vang, thì
ra đồ sứ thượnghạng chia năm xẻ bảy nằm ở trên đất.

"Tiện nhân! Tiện nhân!" TầnHương Quân vô cùng tức giận, mình
đường đường dòng chính nữ của ThừaTướng Nhất Phẩm, đành
phải làm thiếp, bị Thất Phẩm đè ở trên đầu khôngnói, vốn cho rằng
chỉ cần có thể lấy được tâm của vương gia, uất ức nữathì nàng cũng
có thể chịu được, nhưng hôm nay kẻ tiện nhân này lại thịtẩm đầu
tiên.

"Phu nhân bớt giận!" Thính Tuyết đi lên trước trấn an: "Vì kế hoạch
trước mắt phu nhân cũng không thể tự loạn trận cước!"

"Đúng! Đúng! Bản phu nhân không thể rối loạn trận cước, vương gia
là của ta,ai cũng không giành được!" Tần Hương Quân khắc chế lửa
giận nồng đậm của mình, nhìn về phía nha hoàn nàng nể trọng nhất:
"Ngươi nói bản phu nhân nên diệt trừ tiện nhân này như thế nào?"

Thính Tuyết nhìn nhìnbốn phía , đi lên trước nói thầm vài câu ở bên
tai Tần Hương Quân, TầnHương Quân lập tức mặt mày hớn hở:



"Như thế rất tốt, đợi sau khi chuyệnthành công phu nhân nhất định
trọng thưởng cho ngươi!"



Chương 9: Ban thưởng, tối
qua cực khổ!

Nhanh đến buổi trưa, bọn nha hoàn nối đuôi mà vào, nhiều loại trân
bảo ban thưởng cho Lâm Phượng viên.

Có đồ trang sức làm bằng vàng ròng, có gấm vóc tơ mây quý hiếm,
đá mắt mèo lớn như trứng gà vậy. . . . . . Có thể nói hễ là đồ vật nữ
nhân thíchtrên thế gian này, trong những thứ ban thưởng này đều có.

Mặc dùkiếp trước Vân Tuyết Phi thấy qua không ít đồ tốt, nhưng nhìn
đến đồ vật ban thưởng vẫn không khỏi rung động một phen, nàng
biết gấm vóc tơ mây, tơ lụa của Cẩm Tú Lâu – nơi có biển hiệu Đại
Hạ Đệ Nhất Lâu, mỏng nhưcánh ve, tơ lụa hết sức lạnh lẽo, tơ lụa
này ngoài mặc thoải mái, còn có một công hiệu —— bảo dưỡng da
thịt, dùng loại tơ lụa này làm y phục,mặc thời gian dài, da thịt sẽ trắng
nõn mềm mại, không có một chút tỳvết nào, tựa như trứng gà vừa
mới bóc vỏ. Tơ lụa như vậy là Thánh phẩmmà vô số nữ nhân mong
muốn trong lòng, nghe nói một năm Cẩm Tú Lâu mớilàm ra ba cuộn
gấm vóc tơ mây như vậy, có thể gặp nhưng không thể cầu.

Không ngờ vải vóc trân quý như thế lại có thể đưa đến nơi đây rồi,
hàng nămtrong hoàng cung cũng chỉ có một cuộn gấm vóc tơ mây,
Vân Tuyết Phikhông thể không xem kỹ vương gia hộ quốc này lần
nữa.

Vương giaHộ quốc Tư Nam Tuyệt, từ khi Đại Hạ thực hiện thống
nhất tới nay, mộtvương gia khác phái duy nhất, vượt ra khỏi sự tồn
tại bên ngoài củahoàng quyền, ở dân gian vẫn có lời đồn đãi: chỉ cần
có hộ quốc vương phủ ở đây, hoàng triều Đại Hạ sẽ thiên thu vạn



đại!

Đại nha hoànĐông Hủy cầm đầu cung kính cúi đầu cúi người hành
lễ: "Vương gia banthưởng đều đã đưa đến, tụi nô tỳ lui xuống trước!"

"Ngươi nóinhững thứ này đều ban thưởng cho bổn vương phi sao?"
Vân Tuyết Phi cảmthấy có phải đầu óc của vương gia này không
bình thường hay không, ngàyhôm qua nô dịch mình, hôm nay ban
thưởng nhiều đồ tốt như vậy!

"Dạ, vương phi!" Mặc dù mặt Đông Hủy không chút thay đổi, nhưng
trả lời chắc chắn cho Vân Tuyết Phi.

"Vương gia có nói tại sao muốn ban thưởng những thứ đồ này
chưa?" Vân TuyếtPhi hỏi thăm lần nữa, nàng cứ có cảm giác không
có chuyện tốt, một người làm cho người ta đoán không ra như vậy
thì khi làm việc nhất định cómục đích của mình, sẽ không vô duyên
vô cớ đối tốt với người khác.

"Hồi vương phi, vương gia nói tối qua vương phi cực khổ, phục vụ
ngài rấthài lòng, trong những thứ ban thưởng có một củ nhân sâm
ngàn năm do TâyLương quốc tiến cống, để vương phi bồi bổ thân
thể!" Đông Hủy trả lờiquy củ, không để ý một câu nói như vậy sẽ làm
cho người ta mơ màng baonhiêu.

Bọn nha hoàn cùng đi đưa ban thưởng rối rít đỏ mặt, vuimừng nhất
chính là nha hoàn thân cận Ngũ Trà của Vân Tuyết Phi, ngheđược
câu này thì mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm, nếu như không phải
kiêng dè đã có người, nàng đã sớm vây lượn xung quanh tiểu thư
nhà mình líu ríu nói chuyện không ngừng rồi.

"Thì ra vương gia tìm ralương tâm, đưa những thứ đồ này tới nhận
lỗi, vậy được! Bổn vương phi sẽ nhận mấy món đồ này, thay bổn



vương phi tạ ơn vương gia ban thưởng."Vân Tuyết Phi không có
cảm giác không ổn chút nào, cũng sẽ không kháchkhí với người
khác, nhìn kỳ trân dị bảo ít có trên thế gian này, nàngnhất thời cảm
thấy người vương gia này còn không tệ, bắt người tay ngắn, cũng
không tiện ghi hận chuyện tối ngày hôm qua nữa.

Đến khi Đông Hủy trả lời, liền dẫn theo một đám nha hoàn cung kính
lui ra ngoài.

Đợi thời điểm trong phòng không có người ngoài, Ngũ Trà cũng
không khốngchế được nội tâm kích động mừng như điên nữa: "Tiểu
thư, quả nhiên vương gia thích tiểu thư nhất, nhiều đồ tốt như vậy,
vẫn là lần đầu tiên nôtỳ nhìn thấy."

Nhìn nha hoàn vẫn đi theo bên cạnh mình, mặt màyhớn hở nói
chuyện cùng mình như vậy, vẫn là lần đầu, cảm giác được người
khác cần thật sự vô cùng tốt.

"Ít đồ như vậy mà ngươi nhìn đếnchoáng váng?" Vân Tuyết Phi dùng
ngón tay nhẹ trêu chọc cái trán của Ngũ Trà, hoàn toàn quên mất
vừa rồi mình cũng nhìn ngây ngẩn.

"Nô tỳ, nô tỳ chỉ rất vui mừng, những thứ đồ này thật sự đẹp mắt!"
Ngũ Trà ngượng ngùng le lưỡi, đỏ mặt giải thích.

Vân Tuyết Phi chọn cây cây trâm vàng khảm hồng ngọc từ trong
đống đồ banthưởng, nhét vào trong tay Ngũ Trà: "Ngươi cầm cái
này, ngươi tìm mộtchỗ tiêu thụ trâm cài đồ trang sức còn dư lại ra
ngoài cho ta, đổi thành ngân phiếu cho ta!"

Ngũ Trà giùng giằng rút tay từ trong tay Vân Tuyết Phi, vừa lắc đầu
vừa cự tuyệt: "Tiểu thư, cái này không được, quá quý trọng, nô tỳ
không thể nhận."



Vân Tuyết Phi buồn bực nghiêm mặt giả vờ tức giận: "Ngươi không
cần chính là không cho tiểu thư ta mặt mũi, cầm!"

Giọng gần như ra lệnh, Ngũ Trà không thể không nhận, nàng cảm
động hồng vànhmắt: "Tiểu thư, ngươi đối xử với Ngũ Trà thật sự quá
tốt."

"Biếtta đối với ngươi tốt là được, làm việc cho tiểu thư ta, về sau đi
theotiểu thư cật hương hát lạt, ai cũng không thể ức hiếp chúng ta!"
VânTuyết Phi trịnh trọng bảo đảm.

"Vâng!" Ngũ Trà cười ra sức mà gật đầu.

"Ngươi tìm tiệm vàng lớn nhất, đổi những đồ trang sức này thành
ngân phiếu cho ta!"

"Tiểu thư, như vậy không tốt đâu! Những thứ này là vương gia ban
thưởng chongười, người bán thì vương gia sẽ trách tội!" Ngũ Trà lo
lắng nhìn VânTuyết Phi.

"Ngươi cũng nói là ban thưởng cho ta đấy, nếu banthưởng cho ta
chính là của ta, trước mắt bên cạnh hai chúng ta không cóbạc gì, về
sau làm việc cũng không dễ dàng, những thứ đồ trang sức nàybày
đặt cũng chỉ là bày đặt, còn không bằng bán đổi thành ngân phiếu
đặt ở bên người!" Vân Tuyết Phi cười nói: "Huống hồ sau này vẫn
còn sẽ cónhững thứ đồ này, cũ không đi, làm sao cái mới đến!"

Ngũ Trà độtnhiên phát hiện lúc tiểu thư nhà mình nói chuyện mắt cực
kỳ sáng, trànđầy tự tin, giống như tất cả đều không làm khó được
người, nàng thíchtiểu thư như vậy!

"Nô tỳ biết, nô tỳ phải đi làm ngay!"



Ngũ Trà vừa mới đi, Vân Tuyết Phi liền nhìn từng món trân bảo, quả
nhiên là đồ tốt, thoạt nhìn đẹp mắt, sờ cũng thoải mái.

Ngay khi Vân Tuyết Phi cảm thán rất nhiều, nha hoàn Hỉ Thúy giữ
cửa đi vào: "Vương phi, Nhị phu nhân cầu kiến!"

Vân Tuyết Phi cau mày, nàng ta tới làm gì? Hiện tại nàng phiền nhất
chínhlà thiếp thị đó, mỗi một người đều không phải thứ tốt đẹp gì, lần
nàyđoán chừng cũng là đến bới móc.

Đợi chút, Nhị phu nhân! Theo trínhớ của thân thể này, Nhị phu nhân
Quan Tâm Liên hình như là biểu muộiphương xa của Mộ Dung
Thanh Y.

Nghĩ đến Mộ Dung Thanh Y, VânTuyết Phi không tức giận không
oán hận là không thể nào, nàng yêu Hạ Hầu Huyền mười năm, từ
mười tuổi bắt đầu đến hai mươi tuổi, thời giờ tốtnhất thì nàng đều
cho Hạ Hầu Huyền, nhưng lấy được cái gì, người đời chỉ biết nàng là
hoàng hậu cao quý một nước, vô cùng tôn quý, lại khôngngười biết
lòng của nàng chua xót, nàng vẫn cho là phu quân ân ái hòathuận,
nhưng thật ra là yêu một nữ nhân khác; nàng cảm thấy tình yêuquan
trọng hơn sinh mạng, nhưng thật ra là buồn lời nói dối cười bi ai.

Sau khi nàng sống lại vẫn luôn suy nghĩ, nếu như Hạ Hầu Huyền biết
nàng chết sẽ đau lòng sẽ tự trách sẽ hối hận sao?

Cũng sẽ không, hắn rốt cuộc giải thoát, không còn ai không cho phép
hắn nạp phi, hắn muốn cưới bao nhiêu nữ nhân đều được!

Nghĩ tới đây, vết sẹo trong lòng lại bị vỡ ra, đau đớn lẻn đến bốn
phía thân thể.



Nàng thật sự muốn xem biểu muội phương xa này có gì muốn làm?
Nàng khôngphải Thánh Nhân, tốt nhất Quan Tâm Liên đừng tồn tại
tâm tư không đứngđắn, nếu không nàng liền đòi lại tất cả những thứ
Mộ Dung Thanh Y thiếunàng từ trên người nàng ta!



Chương 10: Âm mưu

Vân Tuyết Phi điều chỉnh lại tâm trạng của mình, đi đến ghế dành cho
chủ nhà ngồi xuống.

Mặt trời vừa ló lên, những tia nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu sáng cả
căn phòng.

Vân Tuyết Phi vuốt ve vòng ngọc trên tay, nàng tự nói với bản thân
phải giữ bình tĩnh, phải luôn luôn mỉm cười.

Váy gấm màu trắng sữa phối với màu hồng, mặt trên được điểm
xuyến vô sốbông hoa nhỏ màu vàng, đai lưng thêu chỉ bạc buộc chặt
eo, trước sau lồi lõm, vóc người nóng bỏng, đã vậy gương mặt còn
mang theo sự ngây thơ vô tội. Quả nhiên đáng giá để nam nhân ôm
vào ngực yêu thương, xem ra muội muội của Mộ Dung Thanh Y mỹ
cũng là một mỹ nhân quyến rũ đó chứ, Tư Nam Tuyệt này đúng là có
phúc lớn mà.

"Nô tỳ Tâm Liên thỉnh an vương phi, vương phi cát tường ~"

Ngược lại là một người rất hiểu quy củ, Vân Tuyết Phi mân mê vòng
ngọc trongtay, chẳng nói lời nào chỉ tỉ mĩ quan sát Quan Tâm Liên
đang hành lễ ởbên dưới, cũng không cho nàng ta đứng lên.

Nha hoàn Thiên Thủycủa Quan Tâm Liên cũng quỳ chung với chủ tử
mình, đợi một thời gian dàinhưng vẫn không nghe thấy lệnh để các
nàng đứng lên, đầu gối đã bắt đầuhơi đau, bỗng chốc sự căm giận
trổi dậy trong lòng nàng, tiểu thư dầu gì cũng là Nhị phu nhân trong
vương phủ, còn có biểu tỷ là Mộ Dung quý phi được Hoàng thượng



hết mực cưng chiều, tại sao nữ nhân này lại dám đểtiểu thư nhà
nàng quỳ lâu như vậy chứ.

Theo ý nàng ta bất kínhvới Quan Tâm Liên chính là không để toàn bộ
Mộ Dung phủ ở trong mắt,nàng ta không khỏi căm hờn ngẩng đầu
liếc nhìn Vân Tuyết Phi.

Ánh mắt mang theo hận ý mãnh liệt quét qua trên người mình, Vân
Tuyết Phikhông phải người ngu, dĩ nhiên biết tầm mắt kia xuất phát
từ nơi nào!

Nàng đứng dậy đi tới trước mặt Quan Tâm Liên lạnh lùng hỏi "Hôm
nay đến tìm bổn vương phi có chuyện gì?"

Quan Tâm Liên dĩ nhiên biết rõ Vân Tuyết Phi không thích mình,
nàng cũngkhông thèm để ý, nàng có mục đích của nàng, cung kính
trả lời: "Hồivương phi, nô tỳ nghe nói vương phi không khỏe, muốn
đưa miếng TuyếtNgọc này cho vương phi."

"Hả? Tuyết Ngọc?" Vân Tuyết Phi suy nghĩ nếu thật sự có lòng tốt
giống như lời vừa nói, thì ngày đầu tiên mìnhrơi xuống nước đã đến
thăm rồi, chứ không phải là lúc này mới vác mặttới.

Quan Tâm Liên lấy Tuyết Ngọc từ trước ngực mình xuống, dânglên
Vân Tuyết Phi: "Đây là miếng ngọc tỷ tỷ Mộ Dung quý phi tặng cho
nôtỳ, miếng ngọc này Đông ấm Hạ mát, đeo trên người có thể thúc
đẩy tuầnhoàn máu, rất tốt cho sự chuyển hóa cơ thể."

Nhìn miếng ngọctrong suốt trắng nõn như tuyết trước mặt, Vân Tuyết
Phi cũng không tiếpnhận, hai tay rũ xuống bên hông đột nhiên nắm
chặt, móng tay giống nhưđã khảm vào trong thịt, nàng cố gắng kìm
nén kích động muốn ném vỡ miếng ngọc này.



Mộ Dung quý phi? Quả nhiên, Hạ Hầu Huyền đã cưới MộDung
Thanh Y, biết là một chuyện, nhưng lần nữa được nghe lại sự
thật,Vân Tuyết Phi vẫn cảm thấy khó chịu cực điểm.

Tuyết Ngọc đượchình thành từ tuyết được tích tụ ngàn năm trong núi
tuyết, hơn nữa trảiqua bốn mươi chin công đoạn đánh bóng. Tuyết
Ngọc chỉ có thiên tử mớiđược sở hữu, là một loại vật phẩm quý giá
dùng để ban tặng một ít giaquyến của thần tử có công lớn. Mộ Dung
Thanh Y có thể thoải mái đưaTuyết Ngọc cho Quan Tâm Thương, đủ
thấy Hạ Hầu Huyền nuông chiều nàng ta đến cỡ nào!

Chuyện này chẳng khác nào sỉ nhục sự ngu ngốc củanàng, nàng cho
rằng nàng chết đi, trong lòng hắn ít nhất vẫn có một chỗsẽ vĩnh viễn
nhớ đến nàng. Nhưng bây giờ nàng mới biết ý nghĩ của mìnhbuồn
cười biết bao nhiêu! Đơn phương tình nguyện biết bao nhiêu!
Nàngrốt cuộc cũng đối diện một sự thật: hắn và nàng ta đều sống rất
hạnhphúc, bất hạnh chỉ có một mình nàng mà thôi.

"Như vậy chẳng ổn tí nào! Bổn vương phi cũng biết quân tử không
đoạt vật yêu thích của người khác, đây là đồ mà nhưng Quý phi
nương nương thưởng cho ngươi, ngươiđưa cho bổn vương phi,
Quý phi sẽ mất hứng đấy!"

Rõ ràng là khiêm tốn khước từ, nhưng nghe vào trong tai Quan Tâm
Liên, sở dĩ Vân TuyếtPhi không lấy là vì sợ hãi biểu tỷ Mộ Dung
Thanh Y của mình, trái timvốn luôn thấp thỏm rốt cuộc cũng an ổn trở
lại, có biểu tỷ ở đây, nàngkhông sợ không chỉnh chết Vân Tuyết Phi!

"Không đâu, biểu tỷ sẽhiểu lòng trung thành của nô tỳ đối với vương
phi! Vương phi nhận lấyđi!" Quan Tâm Liên cảm giác thành công
đang ở ngay trước mắt, nàng mặckệ Vân Tuyết Phi muốn hay không,
trực tiếp đứng lên, kéo cánh tay VânTuyết Phi, nhét miếng ngọc vào
trong tay nàng.



Vân Tuyết Phikhông ngờ nàng ta lại lớn mật tới vậy, vốn đã chẳng
thích những người có liên quan đến Mộ Dung Thanh Y, bây giờ còn
ép buộc mình tiếp nhận mộtvật chướng mắt như thế!

Nhất thời tức giận và oán khí cùng nhaubộc phát, đầy mạnh Quan
Tâm Liên té xuống đất, chỉ nghe một tiếng ‘rắcrắc’, ngọc bội tan nát
nằm trên mặt đất.

Quan Tâm Liên từ dưới đất đứng lên, nhìn mảnh vụn ngọc bội cách
mình không xa, lặp tức vành mắt đỏ cả lên.

Thiên Thủy bên cạnh trông thấy, vội vàng đứng dậy bước tới đỡ
Quan Tâm Liên,nàng ta hung tợn trừng mắt nhìn Vân Tuyết Phi chất
vấn: "Vương phi người thật quá đáng, tiểu thư nhà ta tốt bụng tặng
đồ cho người, người khôngcảm ơn thì cũng thôi đi, còn đẩy tiểu thư
té xuống đất, làm hỏng ngọcbội, phải biết rằng ngọc bội đó là vật do
Quý phi nương nương ban tặng,người dám ném bể chính là đại bất
kính với Quý phi!"

"Đại bấtkính?" Vân Tuyết Phi cười như không cười nhìn đứa nha
hoàn chẳng biếttôn ti ở trước mặt mình bất chợt cảm thấy vô cùng
nực cười: "Ở trước mặt bổn vương phi hô to gọi nhỏ, còn dám tự
xưng ta, thì chính là tôn kínhà? Xin hỏi Mộ Dung phủ cao quý dạy
ngươi thành một đứa nha hoàn như vậysao?"

"Người. . . . . . Người. . . . . ." Thiên Thủy bị hỏi á khẩu không trả lời
được, sắc mặt bị nghẹn đỏ bừng.

Nhìn Quan Tâm Liên điềm đạm đáng yêu, Vân Tuyết Phi chẳng phải
biết nàng tatính toán điều gì, nhưng nếu đã dám trêu ta! Ta sẽ tiếp
tục chơi vớingươi!



Nàng đi tới trước mặt Quan Tâm Liên, tại thời điểm nàng ta còn chưa
kịp phản ứng, nàng đã hung hăng đánh tới, lặp tức hai dấu tayđỏ
như máu xuất hiện trên gương mặt trắng nõn của Quan Tâm Liên,
trắnghồng đan xen hết sức rõ ràng.

Quan Tâm Liên không thể tin sờ sờgò má bị đánh của mình, rốt cuộc
không thể giả bộ được nữa, sắc mặt nàng ta cực kỳ khó coi, cắn
răng nghiến lợi nói: "Ngươi dám đánh ta?"

Vân Tuyết Phi không để ý đến sự tức giận của Quan Tâm Liên, hỏi
ngược lại:"Ta đánh ngươi đó, ngươi làm gì nào? Một kẻ tiện tỳ như
ngươi, khôngbiết chừng mực ở trước mặt bổn vương phi, dung túng
nha hoàn vô lễ vớita, cho dù ta giết ngươi cũng không quá đáng!"

"Ngươi dám độngta, biểu tỷ của ta sẽ không bỏ qua ngươi!" Nói đến
Mộ Dung Thanh Y, Quan Tâm Liên vô cùng có lòng tin, sợ Vân Tuyết
Phi không biết, nàng ta đắc ý hừ mạnh: "Biểu tỷ ta là sủng phi của
Hoàng thượng, chủ nhân duy nhấthậu cung, ngươi dám đối xử với ta
như vậy, chẳng qua là một vương phi,cẩn thận biểu tỷ ta lột da của
ngươi ra!"

Vừa dứt lời, Vân TuyếtPhi nâng một chân lên đá mạnh vào bụng
Quan Tâm Liên, Quan Tâm Liên ngãxuống đất co quắp đau đớn, ánh
mắt nhìn Vân Tuyết Phi càng thêm ác độc.

Thiên Thủy bị một màn này dọa cho choáng váng cả mặt mày, nàng
vốn tưởng rằng tiểu thư mang Quý phi nương nương ra, Vân Tuyết
Phi sẽ biết sợ mà cầuxin tha thứ, không ngờ Vân Tuyết Phi chẳng hề
lo lắng gì.

"Ngươi trực tiếp kêu biểu tỷ ngươi bằm bổn vương phi thành vạn
đoạn là được rồi ~"



Một câu nói nhẹ nhàng như vậy nhưng lại khiến Quan Tâm Liên tức
muốn hộc máu!

"Cái gì bằm thây vạn đoạn? Hả?~" Giọng nói nam tính trong trẻo mà
lạnh lùng mang theo sức hút từ cửa truyền đến.



Chương 11: Thiếp chỉ là nô tỳ

"Ơ ~ Nhị muội muội bị gì vậy? Sao lại nằm ở dưới đất?" Tần Hương
Quân khắc chế nội tâm mừngnhư điên, lo lắng hỏi thăm. Khi nàng
nghe nói kế hoạch đã thành công,liền lập tức đi tìm vương gia và
Tống Thi Linh chưởng gia tới đây, lầnnày nàng muốn xem Vân Tuyết
Phi sẽ giải thích thế nào.

Nàng takhông hề biết rằng Vân Tuyết Phi hoàn toàn chẳng nghĩ tới
chuyện sẽ giải thích, nàng vẫn cảm thấy đá chưa đã nghiền, vị
vương gia này tới khôngchọn thời điểm gì cả.

Thiên Thủy vừa nghe thấy giọng nói củavương gia, từ từ hoàn hồn
trở lại, nàng ta lập tức chạy đến trước mặt Tư Nam Tuyệt và Tống
Thi Linh ‘bùm’ quỳ rạp xuống đất, mạnh mẽ lên án VânTuyết Phi:
"Vương gia, người phải làm chủ cho nhị phu nhân! Hôm nay
phunhân chúng ta có lòng tốt sang đây thăm vương phi, nhưng
vương phi không biết cảm ơn, ngược lại còn đập bỏ Tuyết Ngọc Mộ
Dung quý phi thưởng cho phu nhân, đá phu nhân té xuống đất!"

Vừa vui vừa buồn vì chủ tử ra mặt, một chữ đá đã dứt khoát định tội
cho mình rồi.

Không sai! Đúng là nàng có đá đó, nhưng cũng do họ chọc mình
trước, đáng đời ~

Tư Nam Tuyệt cứ như vậy đứng ở nơi đó, bạch y lay động, ánh mặt
trời chiếu vào trên người hắn, phủ lên một tầng ánh sáng vàng óng,
Vân Tuyết Phikhông khỏi nhìn mà trợn tròn mắt, phun ra hai chữ: cực
phẩm!



Tống Thi Linh thấy Tư Nam Tuyệt không nói chuyện, nhưng ánh mắt
kinh diễmcủa Vân Tuyết Phi không qua mặt được nàng ta, trong lòng
thoáng hiện lên sự khó chịu, nàng ta đi tới nâng Quan Tâm Liên từ
trên mặt đất đứngdậy, bối rối hỏi thăm: "Tẩu tẩu, Quan thị thiếp có
chỗ nào không tốt,chọc giận tẩu tẩu vậy?"

Một câu nói như vậy, chẳng khác nào chứng thực thêm tội danh
mình bạo ngược đãi thị thiếp, có giải thích cũng vô dụng thôi.

Đã như vậy, nàng sẽ không giải thích làm gì, tàn bạo thì tàn bạo,
mềm lòng với kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân mình, nàng thà
rằng mang tội danh tàn bạo người khác.

"Là lỗi của nô tỳ, nô tỳ không nên đếndây chọc giận vương phi ~" Đôi
tay Quan Tâm Liên bụm mặt, nước mắt theogò má chảy xuống tí
tách từng giọt, làm ướt cả vùng đất dưới chân.

"Mặt của ngươi thế nào rồi?"

Tống Thi Linh đưa tay tới, kéo hai tay Quan Tâm Liên ra, đập vào
mắt đíchthị là hai dấu tay đỏ ửng, lặp tức mọi chuyện đều sáng tỏ.

"Người nào tàn nhẫn vậy, sao lại đánh một người dễ thương như
muội muội thànhra thế này, thật đáng giận mà!" Tần Hương Quân đi
tới kéo Quan Tâm Liênđến trước mặt Tư Nam Tuyệt: "Vương gia
người xem, gương mặt Quan muộimuội xinh đẹp như hoa lại bị đánh
đến thê thảm như vậy, người nào ác tâm thế không biết?" Hiện tại
nàng ta chỉ xém không xúc động nói cho vươnggia biết đây là do Vân
Tuyết Phi độc phụ kia đánh, nàng ta không tinchân tướng đã bày ở
chỗ này, Vân Tuyết Phi còn có thể thoát được.

"Nô tỳ không sao, chẳng qua Tuyết Ngọc bị vỡ, nô tỳ lo lắng Quý phi



nươngnương trách tội." Quan Tâm Liên vừa khắc chế không để mình
khóc lên, vừa nghiêng mắt lo lắng nhìn về phía Vân Tuyết Phi, là ai
làm bể TuyếtNgọc, đáp án kia không cần nói cũng biết!

Thật là hiền lành, thật là thân thiết, bị nàng đánh, còn thay nàng lo
lắng.

Những nữ nhân trong căn phòng này đều muốn nhìn nàng xuống địa
ngục, như vậynàng sẽ càng sống sót thật tốt để cho bọn họ trông
thấy mà tức chết.

Tư Nam tuyệt không vui nhíu mày, rốt cuộc dưới sự chờ đợi của mấy
vị phụnhân, bóng dáng di chuyển đến vị trí Vân Tuyết Phi đang đứng.

Đi tới trước mặt Vân Tuyết Phi thì ngừng lại.

Quan Tâm Liên cho là vương gia sẽ báo thù cho nàng, để nàng đánh
trả lại Vân Tuyết Phi, dù sao khi nãy nàng cũng đã tóm được khoảnh
khắc cau mày của Tư Nam Tuyệt.

Lúc Vân Tuyết Phi nhìn thấy Tư Nam Tuyệt đi qua,lặp tức cả người
tiến vào trạng thái đề phòng cao độ, nếu Tư Nam Tuyệtdám đánh
mình, nàng cũng sẽ không khoanh tay chờ chết.

Mọi người ở đây đều mừng thầm, thời điểm cảm thấy kế hoạch sẽ
thành công, Tư NamTuyệt lại vươn tay nắm lấy bàn tay Vân Tuyết
Phi đặt lên tay mình, nhẹnhàng vuốt ve, nhỏ giọng lấy lòng: "Tuyết
Nhi, có đau không?"

Tuyết Nhi? Vân Tuyết Phi giống như bị sét đánh trúng, chuyện gì
vậy? Khi nàonàng và tên vương gia yêu nghiệt này thân mật như vậy
rồi.



Đợi đến khi phản ứng kịp, nàng muốn rút tay mình ra, nhưng bất đắc
dĩ hơi sức không bằng người.

Vì vậy hình ảnh mà Tống Thi Linh, Tần Hương Quân và Quan Tâm
Liên nhìnthấy chính là một đôi nam nữ ở chỗ này cầm tay nhau liếc
mắt đưa tình.

Hình ảnh chướng mắt như vậy, bọn họ rất muốn xông lên đẩy Vân
Tuyết Phi rađể vương gia cầm tay của mình, nhưng chẳng ai can
đảm đi làm chuyện đó,chỉ có thể ai oán đứng nhìn.

Nhìn vẻ mặt khó coi như nuốt phảiphân chó của đám nữ nhân kia,
Vân Tuyết Phi không phải nói có bao nhiêuvui vẻ. Mặc kệ mục đích
của Tư Nam Tuyệt là gì, nàng chỉ cảm thấy hiệntại rất sung sướng,
dần dần thả lỏng người, sự kháng cự vừa rồi lặp tứcbiến thành tiếp
nhận, nàng đỏ mặt thâm tình nhìn lại: "Nô tì không cóviệc gì ~"

Quan Tâm Liên không ngờ sự việc phát triển khác xa với suy đoán
của nàng như vậy. Hôm nay nàng bị uất ức tính là gì? Nàng
vốnmuốn mượn cớ thăm Vân Tuyết Phi, khiến Vân Tuyết Phi sẩy tay
làm rơingọc bội, ở trước mặt vương gia áp đặt lên người nàng ta tội
danh coi rẻ Quý phi. Cho dù vương gia không trách tội, đến lúc đó
nàng ở trước mặtbiểu tỷ nhắc tới, không lo không đánh ngã được
Vân Tuyết Phi.

Nhưng nàng tuyêt đối không ngờ tới, vương gia đối xử với nàng ta
không tầmthường như vậy, nàng chưa bao giờ nhìn thấy vương gia
vì một nữ nhân màđau lòng đến thế. Cho dù là Tống Thi Linh, vương
gia cũng chưa từng mộtlần nắm lấy tay của nàng ấy.

Nghĩ tới đây, trong lòng nàng càng thêm thống hận Vân Tuyết Phi,
tất cả những thứ này vốn phải là của mình.



Tống Thi Linh không thể bình tĩnh được nữa rồi, nếu nói trước đây
nàng chorằng vương gia sẽ không yêu Vân Tuyết Phi, cho nên nàng
mới từ từ chờđợi, giữ vững hình tượng hiền lành tốt bụng ở trước
mặt mọi người. Nhưng hiện tại cho dù có cố gắng cách mấy giờ phút
này cũng hoàn toàn hỏngmất rồi, nàng vội vàng chỉ trích: "Vương phi
không cảm thấy nên giảithích một chút với Quan thị thiếp sao?"

Vân Tuyết Phi vốn tính toán phản kích, nhưng Tư Nam Tuyệt đã
xoay người chắn trước mặt nàng.

"Giải thích gì chứ? Vương phi của bổn vương mà cần phải giải thích
với một nô tỳ sao?" Rõ ràng là một câu hỏi rất tùy ý, tuy nhiên nó làm
cho ngườicó cảm giác vô cùng áp bức.

"Biểu ca, chuyện này. . . . . . Tachỉ là . . . . . Ta không phải. . . . . ."
Tống Thi Linh khẩn trươngnhìn Tư Nam Tuyệt, lắp bắp muốn giải
thích, nhưng lại nói không ra mộtcâu hợp lý nào, nàng không ngờ kết
quả sẽ như vậy, giờ phút này nàng vôcùng hối hận về hành vi lỗ
mãng vừa rồi của mình.

"Đây chính làcách thức ngươi chưởng gia sao? Để cho chánh phi nói
xin lỗi nô tỳ?" TưNam Tuyệt không để ý tới sự quẫn bách của Tống
Thi Linh, con ngươi tĩnhmịch, sáng bóng như ngọc, toàn thân trở nên
lạnh lẽo.

Nhưng lờinói kế tiếp của hắn mới hoàn toàn đánh các nữ nhân tự
cho là đúng nàyrớt xuống đáy địa ngục: "Thị thiếp chỉ có thể là nô tỳ
trước mặt ở chánh phi, nô tỳ có tư cách gì muốn chánh phi nói xin lỗi,
đánh thì sao? Chodù giết cũng không quá đáng?"



Chương 12: Bổn vương nhìn
trúng nàng rồi!

Chỉ với mấy câu nhưng cũng đủ khiến cho Tần Hương Quân và
Quan Tâm Liên chấn động đến độ mặt cắt không còn một giọt máu.

Các nàng khó tin mở to hai mắt, hoảng sợ nhìn về phía nam nhân mà
họ vẫnluôn ngưỡng mộ, trong đầu không ngừng vang lên câu nói
"Thiếp chỉ là nôtỳ" , "Cho dù giết cũng không quá đáng".

Họ vốn luôn lấy làm kiêu ngạo khi được trở thành thị thiếp của Hộ
quốc vương gia. Vì vương giahọ bằng lòng làm thiếp, cho dù người
không yêu nhưng ít nhất cũng thương tiếc mình, không ngờ. . . . . .

Thì ra thị thiếp chỉ là nô tỳ, nếu không được vương gia sủng ái, còn
tệ hại hơn cả nô tỳ!

Đến thời khắc này bọn họ mới biết mình ngu ngốc cỡ nào, rối rít quỳ
xuống,ra sức dập đầu: "Vương gia tha mạng ~ nô tỳ biết sai rồi."

Đứng ở một bên sững sờ, Thiên Thủy có ngu đi chăng nữa cũng biết
mình đạp phải đinh, hóa ra người vương gia thích chính là vương
phi, nàng đã theo sai chủ rồi.

Lo lắng vương gia sẽ bắt nàng khai đao đầu tiên, tronglòng nàng vô
cùng sợ hãi, khẩn trương run run ‘bùm’ một cái quỳ xuống,mạnh mẽ
dập đầu trên mặt đất.

‘Cốp cốp cốp’ Âm thanh dập đầu caothấp nối tiếp nhau vang rõ ở
trong phòng, mãi đến khi trán họ đã có dấuhiệu chảy máu nhưng vẫn



không nghe thấy vương gia kêu dừng.

TốngThi Linh cũng cứng ngắc đứng ở một bên chứng kiến cảnh
tượng này, trướcgiờ nàng chưa từng gặp qua Tư Nam Tuyệt dùng
giọng điệu nghiêm khắc nóichuyện với mình như vậy. Cho tới nay
hắn vẫn luôn giữ thái độ bàng quanvới mọi thứ xung quanh, bàng
quan đến đỗi nàng cho rằng hắn là một người không biết tức giận là
gì. Thì ra không phải như vậy, chẳng qua hắnchưa gặp phải người
khiến cho hắn khẩn trương lo lắng mà thôi, lẽ nàohắn đã yêu Vân
Tuyết Phi sao?

Nghĩ tới đây nàng cảm thấy chợtchua xót trong lòng, mình theo hắn
năm năm, vì hắn hy sinh nhiều nhưvậy, nhưng lại không bằng hai
tháng của Vân Tuyết Phi, nữ nhân này rốtcuộc có điểm gì tốt chứ?

Nếu như không có Vân Tuyết Phi thì tốt rồi, nghĩ đến đó, một mầm
móng ác độc hình thành ở trong lòng nàng.

"Đừng lạy nữa, ầm ĩ quá!"

Lời nói không kiên nhẫn khiến đám phụ nhân quỳ dưới đất cả kinh,
dừng độngtác lại, động cũng không dám động, rối rít cứng ngắc quỳ
ở nơi đó.

Tư Nam Tuyệt nắm lấy bàn tay Vân Tuyết Phi áp vào ngực, lạnh lùng
cảnhcáo, giọng nói trong trẻo lạnh lùng lộ ra sự uy nghiêm không thể
bỏ qua: "Hôm nay nể mặt vương phi tha cho các ngươi, về sau nếu
có loại nô tỳdĩ hạ phạm thượng như thế nữa, cứ trực tiếp mang
xuống loạn côn đánhchết!"

"Dạ, dạ. . . . . . Cảm tạ vương gia vương phi." Như nhặt được đại xá,
các nàng thiếu chút nữa đã òa khóc vì quá vui sướng.



Đột nhiên hơi thở nam tính quanh quẩn xung quanh nàng, hai cơ thể
dán chặt vào nhau hình thành một tư thế vô cùng ái muội.

Vân Tuyết Phi không tự giác đỏ mặt, diễn trò cũng đâu cần phải làm
giốngnhư vậy chứ, bởi vì người thua thiệt lớn chính là nàng đấy.

Haitay nàng chống đỡ lên ngực Tư Nam Tuyệt, muốn thoát ra ngoài,
lại pháthiện không thể nhúc nhích được tí nào, chỉ có thể im lặng chịu
khuấtphục.

Nhìn hai người trước mắt thân thiết không coi ai ra gì,Tống Thi Linh
siết chặt khăn tay, trong mắt bắn ra vô số oán độc, Tư Nam Tuyệt,
sao chàng có thể nhẫn tâm chà đạp lên tấm chân tình của ta nhưvậy
chứ?

"Không có chuyện gì tất cả lui xuống đi, bổn vương và vương phi
phải nghỉ ngơi rồi."

Nghe được câu này, trên mặt mấy người phụ nhân chợt biến đổi lớn.
Nếu nóitrước đây họ còn suy đoán đêm hôm đó có thể chưa phát
sinh quan hệ gì,nhưng bây giờ họ không thể không đối mặt với thực
tế: Vân Tuyết Phi thật sự là nữ nhân đầu tiên và cũng là duy nhất
được vương gia thị tẩm.

Tần Hương Quân và Quan Tâm Liên ngoan ngoãn lui ra ngoài, mặc
dù chẳng đồng đều, nhưng hết cách rồi, ai bảo người vương gia yêu
là vương phi, sovới vương gia, họ yêu sinh mạng của mình hơn!

Tuy Tống Thi Linhrất muốn ở lại, nhưng Tư Nam Tuyệt đã hạ lệnh
đuổi người, nàng không racũng không được, lúc đí đến trước cửa,
còn chứng kiến hai người này đứng ở nơi đó liếc mắt đưa tình, lặp
tức nàng rất muốn giết người.



Đợi đến khi đám nữ nhân làm cho người ta chán ghét rời khỏi đây,
Vân TuyếtPhi đẩy mạnh Tư Nam Tuyệt ra, trừng mắt: "Nói! Ngươi có
mục đích gì?"

Tư Nam Tuyệt không để ý đến cơn giận của Vân Tuyết Phi, "Ta thật
sự rấtthích nàng, vừa thấy nàng thì đã nhất kiến chung tình rồi."

Mộtnam tử tuấn mỹ vô song, ngọc thụ lâm phong, giờ phút này thâm
tình nhìnngươi, con ngươi thâm thúy như vũng nước sâu, sáng trong
hơn sao trêntrời, làm cho người ta lún sâu vào trong đó.

"Ta không phải nhưnhững nữ nhân kia, sẽ chẳng tin tưởng những
thứ này, ngươi tốt nhất nóicho ta biết, nếu không về sau đừng nghĩ
ta tiếp tục phối hợp với ngươi!" Vân Tuyết Phi rất nhanh lấy lại tinh
thần, cứng rắn nói.

Nàngkhông phải đứa ngốc, hiện tại những nữ nhân đó chắc chắn đã
hận nàngmuốn chết rồi, Tư Nam Tuyệt này cố ý đối xử tốt với mình ở
trước mặt họ, muốn đẩy nàng lên trên đầu sóng ngọn gió đây mà.

Tư Nam Tuyệtkhẽ nhíu mày, khóe môi nâng lên nụ cười, đi tới trước
mặt nàng, đưa tayvén mấy sợi tóc hỗn độn ra sau ót, đầu ngón tay
nhẹ nhàng chạm vào gương mặt của nàng.

Đụng chạm như có như không, êm ái tựa như lông vũ, Vân Tuyết Phi
mất tự nhiên đỏ hai má, tên yêu nghiệt này!

Tư Nam Tuyệt cực kỳ hài lòng với phản ứng của con tiểu hồ ly ở
trước mặtnày, hắn cúi người xuống, hơi thở như lan lượn lờ bên tai
nàng: "Nàyvương phi nàng nói xem, làm sao có thể khiến nàng tin
tưởng bổn vương đã nhìn trúng nàng đây?"

Đôi môi lạnh như băng như có như khôngquét qua lỗ tai nàng, thân



thể không tự giác run rẩy lên, tim nàng đậpbình bịch trong ngực,
căng thẳng cà lăm: "Ta...ta làm sao biết?Ngươi...ngươi cách xa ta
một chút!"

"Hả ~ không biết?"

Hơi thở phái nam ấm áp lần nữa đập vào mặt, giọng nói hút hồn như
nam châm làm cho người ta mềm nhũn cả xương cốt.

Vân Tuyết Phi hơi lui về phía sau mấy bước, muốn tách khỏi hơi thở
mất hồn này

Dường như Tư Nam Tuyệt cũng phát hiện ra, từng bước đi tới.

"Ngươi không được tới đây, ta...ta buồn ngủ ~" Lời còn chưa nói
xong, đã bị Tư Nam Tuyệt thẳng thừng cắt đứt.

"Vương phi đang nhắc nhở bổn vương thị tẩm nàng sao?" Khóe môi
Tư Nam Tuyệt vẽ thành một đường cong, mi mục như họa, đôi mắt
càng thêm hào hoa phongnhã.



Chương 13: Được voi đòi tiên

Thị tẩm?

Vân Tuyết Phi trợn tròn hai mắt, nhìn con ngươi hàm chứa nụ cười
của nam tử trước mặt.

Hình như đây là lần thứ hai nàng thảo luận vấn đề thị tẩm với Vương
Gia, lúc nào thì nàng nói muốn thị tẩm, nàng muốn ngủ một mình,
không phải ngủvới hắn.

Thấy vẻ mặt khó mà tin nổi của Vân Tuyết Phi, ngay sau đó lại ngốc
lăng, cuối cùng Tư Nam Tuyệt cũng lui về sau mấy bước.

Không khí xung quanh trong nháy mắt thông thoáng, áp suất cũng vì
vậy mà thấp hơn.

Vân Tuyết Phi thuận miệng thở ra, nở ra một nụ cười chân thành
nhất: "Vương Gia, ngươi hiểu lầm rồi, ta là nói muốn ngủ một mình,
mời người về đi!"

"Ha, được!" Tư Nam Tuyệt lập tức trả lời.

Vốn cho là phải thảo luận một lúc lâu, không nghĩ đến lại thấy Tư
Nam Tuyệt đáp ứng thoải mái như vậy, Vân Tuyết Phi mệt mỏi một
ngày tim cũng từtừ chậm lại, cuối cùng có thể ngủ một giấc yên ổn
rồi.

Vân TuyếtPhi cho là Vương Gia sẽ lập tức biết điều rời đi, không
nghĩ hắn trựctiếp đưa tay cởi y phục của mình, rốt cuộc là chuyện gì



xảy ra? Chẳng lẽ Vương Gia này ngu ngốc rồi?

Khi phát hiện Tư Nam Tuyệt đã nhanhchóng cởi áo lót trước mặt
nàng, sợi tóc rối loạn rơi trên vai hắn, thân thể lẫm liệt, tuấn dật phi
phàm, khiến cho hô hấp người khác căngthẳng! Cặp mắt đen nhánh
thâm thúy, khiến cho người ta không thể bắtkịp, lại muốn nhìn trộm,
không ý thức được bị hấp dẫn, chìm đằm vàotrong.

Sau khi thất thần, cuối cùng Vân Tuyết Phi cũng ý thứcđược không
đúng, vội vàng kêu to, nhào qua giữ tay Tư Nam Tuyệt, ngăncản Tư
Nam Tuyệt tiếp tục cởi y phục trên người, nổi giận đùng đùng:"Dừng
tay, ngươi cởi quần áo làm gì?"

Nhìn tiểu hồ ly trước mặtvội đến muốn dậm chân, Tư Nam Tuyệt khẽ
mỉm cười, thẳng thắn trả lời:"Ngươi muốn ngủ một mình, Bổn Vương
muốn ngủ hai người."

Nghenhững lời này, Vân Tuyết Phi nghẹn lại một hơi trong ngực, ói
cũng không ra, tiếp tục như vậy sớm muộn gì nàng cũng sẽ chết.

"Ta không được!" Nàng lớn tiếng cự tuyệt, sợ Tư Nam Tuyệt không
nghe được.

"Vừa rồi ngươi còn đáp ứng để ta ngủ một mình, ngươi rời đi." Chỉ
tríchVương Gia này nói chuyện không rõ ràng, nghe nói người nam
nhân trướcmặt này, Quyền khuynh thiên hạ Vương Gia mê đảo tất
cả sinh vật củavương triều Đại Hạ từ năm tuổi đến năm mươi tuổi.
Vân Tuyết Phi khôngkhỏi hoài nghi có phải ánh mắt của các cô gái
của Đại Hạ Quốc đều hỏngrồi không, nam nhân như vậy, đồng một tí
là cởi y phục giở trò lưu manh, sao lại có thể được hoan nghênh như
vậy?

Vương Gia này ngày đầuthấy qua, trước còn tưởng rằng lạnh lùng



chững chạc, phải cẩn thận đềphòng, hiện tại thế nào lại biến thành
tên vô lại, khiến nàng vô cùngphiền phức!

Phát hiện người trước mắt mời là con người chân thậtcủa hắn,
không thể không nói, người Vương Gia này thật giỏi giả bộ, cóthể lừa
được nhiều người như vậy!

"Toàn thân cao thấp của BổnVương, Vương Phi còn không hài
lòng?" Nhìn tiểu hồ ly trước mắt cau mày, tâm tình Tư Nam Tuyệt
thật tốt.

Ánh mắt không có ý tốt nhìn khắp người khiến Vân Tuyết Phi không
được tự nhiên, cảm giác ấm áp từ lòngbàn tay truyền đến, cuối cùng
nàng phát hiện tay mình vẫn nắm thật chặttay hắn, tay còn lại thì dán
vào lồng ngực hắn, một tư thế mập mờ này,thật khiến người khác
suy nghĩ lung tung.

Rút tay mình về nhanh như chớp, trong nháy mắt màu đỏ đã làn đến
hai tai, cả người như tôm luộc, không biết nên làm thế nào.

"Nếu như vương phi còn chưa quen, vậy chờ lần sau đi..." Giọng nói
tiếc nuối của nam nhân nhanh chóng giải tỏa tình huống khó xử trong
nháy mắt.

Có điều giọng nói lại chuyển một cái: "Bổn vương đã thông cảm cho
vươngphi như vậy, vương phi cũng nên giúp bổn vương một chuyện,
nếu bổn vương cao hứng, nói không chừng chuyện thị tẩm có thể lùi
xuống vô hạn!"

Rõ ràng là có chuyện để nàng làm, kết quả hiện tại lại biến thành như
bốthí nàng, ghê tởm! Thật muốn đánh hắn một trận. Làm nhiều như
vậy thì ra là còn có mục đích khác, vương gia này thật có khả năng
nhẫn nại!



Nghĩ thì nghĩ, nhưng hết cách rồi, mình còn phải dạo chơi ở vương
phu nàymột thời gian, thế nào cũng phải nhường nhịn vương gia này
để có thể antoàn thoải mái.

"Hay hiện tại vương phi đã thích ứng, có thể thịtẩm được rồi?" Thấy
Vân Tuyết Phi hồi lâu vẫn không nói, ngón tay Tư Nam Tuyệt lại bắt
đầu tiếp tục hành động, tình cởi xuống tất cả y phục.

Mắt thấy lồng ngực màu mật ong hấp dẫn loáng thoáng lộ ra một kiểu
phongtình khác, Vân Tuyết Phi nuốt nước miếng một cái, nhận thua
ngăn lại:"Đợi chút... ta còn chưa nói là không đồng ý, có điều trước
tiên ngươiphải nói cho ta biết đó là chuyện gì, ta phải suy nghĩ xem
một chút!"

Tư Nam Tuyệt nhíu mày cười nói: "Từ từ suy nghĩ?"

Cuối cùng liền gật đầu: "Chẳng lẽ vương phi cố ý kéo dài thời gian là
vì muốn nhìn bổn vương cởi hết?"

Vân Tuyết Phi tức giận, vương gia này thật không biết xấu hổ, rõ
ràng chính ngươi muốn cởi, tại sao lại có thể nói là ta muốn xem!

Tư NamTuyệt không nhìn khuôn mặt tựa như Bao Công trước mặt,
chậm rãi nói ramục đích của mình: "Ngày mai ngươi bắt đầu trở
thành chưởng nhà!"

Chưởng nhà? Vậy chẳng phải muốn nàng mỗi ngày đều phải giao
thiệp với đám nữ nhân kia sao!

"Không được!" Vân Tuyết Phi bật thốt lên, để cho mình ngày ngày
tiếp xúc với đám nữ nhân đó, còn không bằng trực tiếp giết nàng.



"Ngươi chắc chắn không muốn?" Ánh mắt Tư Nam Tuyệt nguy hiểm
híp lại, cảnh cáo nhìn tiểu hồ ly trước mắt.

"Ây..." Vân Tuyết Phi suy nghĩ lại, con ngươi xoay chuyển, tình
huống trước mắt bất lợi với mình, chỉ có thể khuất phục, có điều
cũng không thể để hắndễ dàng được như ý: "Đáp ứng ngươi, có thể,
có điều ngươi cũng phải đáp ứng một yêu cầu của ta."

"Được!" Hắn trả lời dứt khoát.

Vân Tuyết Phi vốn cho là rất khó, không nghĩ đến hắn lại thoải mái
đáp ứngnhư vậy, hồ nghi nhìn người vương gia vừa mới chơi xấu
này, sẽ khôngphải là gạt nàng chứ?

Đối mặt với ánh mắt không tin tưởng của Vân Tuyết Phi, Tư Nam
Tuyệt đùa cợt cười một tiếng: "Không tin bổn vương?"Nhìn vào mắt
hắn, đại ý là không tin hắn liền cởi!

"Một lời đã định!" Vân Tuyết Phi sợ hắn sẽ tiếp tục giở trò lưu manh,
lập tức đáp ứng.

"Thời gian không còn sớm, ngủ đi!" Tư Nam Tuyệt thấy đạt được yêu
cầu, tự mình đi đến trước giường, tính đi ngủ.

Vân Tuyết Phi vừa nhìn thấy không ổn, chạy nhanh đến chiếm
giường, duy trìlãnh thổ của mình: "Ta đã đáp ứng ngươi, ngươi nên
về phòng mình ngủđi!"

"Đúng rồi, ta còn chưa nói với ngươi, từ nay về sau chúng ta ngủ
chung một giường, dĩ nhiên, nếu ngươi không muốn, có thể ngủ
trênsàn nhà!"

"Đây là phòng ta, giường của ta!" Vân Tuyết Phi nghiến răng nghiến



lợi.

"Vương phủ này hết thảy đều là của bổn vương, bao gồm của
ngươi!"



Chương 14: Chưởng nhà

Hôm sau, tin tức được truyền đi cực nhanh, không đến một canh giờ,
từ trên xuống dưới Hộ Quốc vương phủ đều biết, Vương Phi là
trưởng nhà, biểu tiểu thư thất thế.

Bắt đầu từ buổi sáng, trước cửa Phượng Viên cũng sắp bị người
đến đạp bằng, có tặng quà, có đến vấn an... trên mặt mọi người đều
là nụ cười lấylòng.

Từ trước tới nay, đây là lần đầu tiên Phượng Viên náo nhiệt như vậy,
dù cho lúc Vân Tuyết Phi lập gia đình, cũng không có nhiềungười
đến nịnh bợ nàng như vậy.

Ngũ Trà đi rót nước cho Vân Tuyết Phi đang ngồi ở vị trí chủ nhân,
bận trước bận sau đến không biết trời đất gì nữa.

Mình đi theo tiểu thư lăn lộn, nghĩ đến vừa rồi vẻ mặt bọn nha hoàn
ghen tỵcó gắng lấy lòng nàng, trong những nha hoàn kia có thật
nhiều ngườitrước kia từng khinh thường bắt nạt nàng.

Nghĩ đế dáng vẻ lo lắng sợ hãi trước mặt mình của các nàng, Ngũ
Trà cảm thấy thật hả lòng hả dạ!

"Vương Phi, đây là Tây Hồ Long Tĩnh, ngài nếm thử một chút!" Vẻ
mặt Hỉ Thúy lấy lòng đứng ở bên cạnh.

Ngũ Trà không vui chu miệng lên, nhìn Hỷ Thúy này trước mặt tiểu
thư thểhiện, chuyện bưng trà rót nước này vốn là việc của mình, Hỷ
Thúy rõ ràng muốn lấy lòng tiểu thư.



Trước kia lúc tiểu thư không được sủngái, dù Hỷ Thúy là nha hoàn
của Phượng Viên, nhưng vẫn đứng gác cổng, làm rất ít việc, chỉ lo bị
dính vào chuyện của tiểu thư, chọc vào phiềntoái, bây giờ lại chủ
động lấy lòng!

"Ừ, không tệ, mùi hương thơm ngát, vị trà đậm đà, trà tốt!" Vân Tuyết
Phi nhấp một ngụm, vẻ mặt thích thú.

"Vương Phi thích là tốt rồi, sau này mỗi ngày Hỷ Thúy đều sẽ bưng
trà rót nước cho Vương Phi..." Giọng nói mừng rỡ của nha hoàn
thanh tú đáng yêu thật động lòng người.

"Không cần, mắc như vậy trà ngon nếm một lầnthấy ngon là được,
sau này chuyện bưng trà rót nước để Ngũ Trà làm đi,nàng tương đối
biết sở thích của ta..." Nàng không chút lưu tình chặtđứt lời nói của
Hỉ Thúy.

Ngũ Trà vừa nghe thấy tiểu thư nhắc đếntên mình thì lên tinh thần,
tâm tình bực bội vừa rôi lập tức bị quétsạch, ngay sau đó là cao
hứng kích động, nàng không nghĩ tiểu thư lịaxem trọng nàng như
vậy.

Hỉ Thúy vốn nghĩ nên làm thế nào để thểhiện mình, để vương phi
cao hứng nhận nàng, không nghĩ đến còn chưa mởđầu liền trực tiếp
bị cự tuyệt.

Mặc nàng đỏ lên, thấp thỏm cúi đầu: "Dạ, nô tỳ đã biết."

"Bổn vương phi nghe nói cảm tình của ngươi với Đại phu nhân rất
tốt?" Vân Tuyết Phi nhấp một ngụm trà tùy ý hỏi.

Vừa nghe ba chữ 'Đại phu nhân'', Hỉ Thúy cả kinh, ánh mắt hốt



hoảng, nhưngnăng lực ứng biến lâu ngày luyện thành khiến nàng
nhanh chóng bình tĩnhlại.

Nàng cúi đầu trả lời: "Đại phu nhân là chủ tử, nô tỳ tự biết không thể
trèo cao!"

"Ồ?" Vân Tuyết Phi nâng mắt xem xét.

Hỉ Thúy cảm thấy nàng giống như bị cặp mắt trong suốt xuyên thấu
vậy, chỉcảm thấy tâm đột nhiên co rút nhanh, đứng ngồi không yên,
toàn thân đềucảm thấy không được tự nhiên.

" Nô tỳ sinh ra là người của Vươngphi, chết là ma của Vương phi,
không dám lừa vương phi!" Hỉ Thúy độtnhiên quỳ xuống đất, lời thề
son sắt thể hiện quyết tâm.

Nha hoàn trung thành cỡ nào... Vân Tuyết Phi trong lòng cười lạnh,
thật đúng làkhông thấy quan tài thì không đổ lệ, nàng cho là nàng ngu
ngốc sao?

" Ngươi là nha hoàn trong vườn bổn vương phi, các phu nhân của
Vương Giatới, ngươi phải phụ trách kịp thời thông báo, những
chuyện này ngươi làm được sao?" Vân Tuyết Phi nói nhảm với nàng,
trực tiếp đi thẳng vào vấnđề.

" Nô tỳ, nô tỳ..." Hỉ Thúy không nghĩ tới Vân Tuyết Phi nhắctới vấn đề
này, tự biết đuối lý, mồ hôi lạnh toát ra, vương phi trướckia nhát gan
sợ phiền phức, gia thế phía sau không có đại phu nhân giúpđỡ, cũng
không xinh đẹp bằng đại phu nhân, bị hưu là chuyện sớm muộn,nàng
chỉ muốn tìm cho mình con đường lui, vì vậy liền lén vương
phinương nhờ đại phu nhân, báo cáo tình hình của vương phi cho
đại phunhân, nghĩ là chờ sau khi đại phu nhân làm vương phi, sẽ
cho mình đitheo nàng; Nếu như ban đầu nghĩ đến vương phi có thể



có quyền lực nhưhôm nay, nàng chắc chắn sẽ không ngu như vậy!

"Hôm thị thiếp bịbắt giam đến phòng bổn vương phi, ngươi rời vị trí đi
đâu?" Vân TuyếtPhi rõ mọi biến động nhỏ như trong lòng bàn tay,
đây là bản lĩnh nàngkiếp trước luyện thành, lỗ tai rất thính, nàng có
thể là khẳng định ngày đó nha hoàn này rời đi, ngoài phòng không có
ai canh giữ.

Vềphần đi đâu, có thể nghĩ, ngày đó Quan Tâm Liên muốn hãm hại
mình, nếunhư nàng muốn, chủ động nhảy vào bẫy rập nàng bố trí,
nàng muốn nhìn một chút rốt cuộc Quan Tâm Liên chơi trò gì. Sau
khi Tư Nam Tuyệt tới, rốtcuộc nàng hiểu rõ, nhất là nhìn thấy ánh
mắt cao hứng không che giấuđược của Tần Hương Quân, nàng liền
có thể khẳng định phán đoán của nàng, Tống Thi Linh có thể đuổi kịp
Tư Nam Tuyệt lại tới Phượng viên tómnàng, chỉ có nha hoàn này
luôn luôn tại chỗ tối chú ý nhất cử nhất độngtrong nhà.

" Nô tỳ không phải là cố ý, xin vương phi thứ tội..."Hỉ Thúy không
nghĩ tới vương phi lúc ấy ở trong phòng trừng trị thịthiếp bị bắt giam,
còn có thể chú ý tới động tĩnh của mình, thật ra thìnàng rất muốn nói
dối, nhưng nàng biết, vương phi lúc này không còn làvương phi mềm
yếu có thể bắt nạt trước kia, vương phi thay đổi, ý nghĩnhanh nhẹn
ánh mắt hung ác như vậy, nàng không dám mạo hiểm, dù sao lúcấy
thời gian nàng vào vườn đại phu nhân, là có người nhìn thấy, nếu
nhưmuốn tìm người làm chứng định tội mình thì rất dễ dàng.

" Ngườitìm chỗ cao mà đi, nước tìm chỗ trũng mà chảy, đạo lý này
bổn vương phihiểu, bất quá hiểu là một chuyện, không chịu tiếp nhận
lại là một chuyện khác, ngươi là nha hoàn trong viện bổn vương phi,
phải biết bổn vươngphi ghét nhất chính là phản bội!" Vân Tuyết Phi
hung hăng thả chun tràlại trên khay, lạnh lùng quát lớn, tiếng va
chạm của đồ sứ thanh thúylại chói tai vang vọng ở trong phòng, có
thể thấy được tâm tình nànghiện tại vô cùng không tốt.



" Vương phi tha nô tỳ lần này, nô tỳkhông dám, nô tỳ nguyện ý lấy
công chuộc tội!" Hỉ Thúy cũng không nhịnđược nội tâm, không ngừng
dập đầu, run rẩy cầu xin tha thứ.

" Lấy công chuộc tội?" Khóe miệng Vân Tuyết Phi cong thành một
vòng cung, hai tròng mắt trong trẻo lại lộ ra tinh khiết.

"Đúng, đại phu nhân vẫn muốn hại vương phi, nô tỳ nguyện ý làm bộ
tiếp tụcthân thiết với Đại phu nhân, giám thị nhất cử nhất động của
đại phu nhân tới nói cho vương phi!" Hỉ Thúy sợ nàng không tin, liên
tục bảo đảm:"Nếu như nô tỳ tiếp tục phản bội vương phi, nô tỳ sẽ bị
Ngũ Lôi OanhĐỉnh, chết không tử tế!"

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong nhà yên tĩnh ngay cả
tiếng một cây trâm rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy.

Hỉ Thúy không nhận được câu trả lời, trong lòng càng ngày càng bất
an, đầu gối quỳ ở trên mặt đất giá lạnh, mơ hồ đau nhưng trong lòng
của nàngđau khổ, trên trán từng giọt từng giọt mồ hôi chảy xuống.

" Banđầu lúc ngươi muốn thân thiết với Đại phu nhân, có phải cũng
là bộ dạngnày không?" Vân Tuyết Phi đột nhiên cảm thán, phá vỡ sự
yên tĩnh trongphòng.

" Không có, không có,... Tuyệt đối,, từ nay về sau nô tỳchỉ nghe an
bài từ Vương phi, không dám thay lòng đổi dạ!" Hỉ Thúy cảmgiác
mặc dù trong giọng nói của Vương phi nghe không ra hỉ nộ ái
ố,nhưng lại khiến nàng lạnh thấu xương, nàng cảm thấy mình đang
đứng bênngoài Quỷ Môn quan rồi.

Vân Tuyết Phi thấy đạt được mục đích, mấp máy môi, nụ cười thỏa
mãn từ môi chạm đến đáy mắt, nhưng trên mặt vẫnlạnh lùng: "Ngươi



là người thông minh, bổn vương phi luôn luôn ThưởngPhạt Phân
Minh, nếu như lần này ngươi lập công, bổn vương phi sẽ khôngbạc
đãi ngươi, nếu như ngươi dám can đảm phạm lần thứ hai. Thần
Tiêncũng không thể nào cứu được ngươi!"

" Dạ, nô tỳ hiểu, nô tỳ nhất định sẽ không để cho vương phi thất
vọng!" Hỉ Thúy liên tục không ngừng gật đầu.



Chương 15: Ngày đầu tiên,
vương gia thuộc về người nào

Đợi sau khi Hỉ Thúy rời khỏi đây, Ngũ Trà lo lắng: "Tiểu thư, Hỉ Thúy
tin được không?"

Vân Tuyết Phi biết suy nghĩ trong lòng Ngũ Trà, khẽ mỉm cười:
"Nàng ta làngười thông minh, chỉ cần ta chưởng gia một ngày, cũng
không dám có hailòng

Ngũ Trà thấy tiểu thư nhà mình tự tin như vậy, cũng không tự giác
cảm thấy an lòng, tiểu thư lợi hại như vậy, sẽ không chịu thiệt,bình
thường nàng chỉ cần chăm chú nhìn cái tên tiểu đề tử, nhưng
nàngcũng không dám phóng ra năng lực quá mạnh. 

"Thị thiếp ngũ phòng cũng tặng quà?" Vân Tuyết Phi nhìn trên bàn
bày những thứ đồ tốt chói mắt, không tự chủ vui vẻ trong lòng.

"Vâng, sáng sớm bốn vị phu nhân liền tới đây tặng lễ, tiểu thư nói
không gặp,họ để lại quà tặng rồi đi, Ngũ phu nhân bị cấm túc, là Xuân
Nhi đưa quàtặng tới." Ngũ Trà hả hê giải thích, tiểu thư nhà mình thật
lợi hại,trước kia thực sự nghĩ cũng không dám nghĩ tới chuyện như
vậy.

"Người nào đưa nhiều nhất?" Ánh mắt Vân Tuyết Phi như sao băng
lóe sáng, nóng bỏng nhìn chằm chằm Ngũ Trà.

Ngũ Trà mất tự nhiên, cà lăm trở lại: "Vâng, là đại phu nhân!"

"Tần Hương Quân, đích tiểu thư phủ Thừa Tướng." Vân Tuyết Phi



cười một tiếng, trong lòng bày ra tính toán nhỏ.

Ngũ Trà nhìn thấy tiểu thư nhà mình cười một tiếng quỷ dị như vậy,
cảm giác rợn cả tóc gáy, cảm thấy không có chuyện tốt.

"Ngươi nói nếu ta làm cho nàng được vương gia thị tẩm một đêm,
nàng có thể đưa cho ta nhiều bạc hơn hay không?" Vân Tuyết Phi
cảm thấy chủ ý này hay,không chỉ có thể báo thù Tư Nam Tuyệt tính
kế mình, còn có thể làm phong phú kim khố nhỏ của mình.

"Cái gì? Tặng vương gia cho đại phu nhân!" Ngũ Trà kinh hãi: "Tiểu
thư người đùa giỡn chứ?"

Chỉ mong nói giỡn, thật vất vả tiểu thư mới làm cho vương gia chú ý,
lúcnày lại muốn đẩy vương gia ra ngoài, nếu như vương gia thích đại
phunhân thì làm thế nào?

"Ngươi nói dáng vẻ của ta thoạt nhìn giốngnhư đùa giỡn sao?" Vân
Tuyết Phi liếc mắt, nghiêm túc nói, nàng khôngđáng tin như vậy sao?

"Tiểu thư, cũng không thể như vậy! Rấtkhông dễ dàng gì vương gia
mới thấy hứng thú đối với tiểu thư, lúc nàyđể đại phu nhân thị tẩm,
không phải đẩy vương gia tới chỗ đại phu nhânbên kia sao?" Ngũ
Trà nóng nảy phân tích quan hệ lợi hại, muốn cho tiểuthư thay đổi ý
tưởng, chủ ý này quá tệ rồi, nếu muốn bạc, lấy lòng vương gia thì
bao nhiêu cũng có, dù sao tất cả vương phủ này đều là của vương
gia.

"Tốt lắm, ta đã quyết định, ngươi báo tin tức này cho bốnvị phu nhân
khác, ta tin tưởng họ rất sẵn lòng đưa bạc vì nam sắc cựcphẩm này
~" Vân Tuyết Phi càng nghĩ càng vui vẻ, giống như nàng nhìnthấy vô
số bạc mọc ra cánh rối rít bay vào miệng túi của nàng.



Mặc dù trong lòng Ngũ Trà không tình nguyện, nhưng tiểu thư cũng
nói nhưvậy rồi, chỉ có thể làm theo, nàng dẩu môi lui ra ngoài.

Không bao lâu, trong năm viện đều biết, Tần Hương Quân sắp được
vương gia thị tẩm rồi.

Tần Hương Quân không ngờ mình nỗ lực thời gian dài như vậy,
cũng khôngchiếm được cơ hội thị tẩm, vương phi vừa chưởng gia,
chuyện tốt như thếliền rơi vào trên đầu mình.

Nói không vui mừng là không thể nào,vốn bởi vì chuyện ngày hôm
qua, lo lắng vương phi ghi hận mình, cho nênhôm nay nàng đặc biệt
đưa đồ tốt qua, chỉ hi vọng cho vương phi có ấntượng tốt.

Không ngờ một bánh bao lớn như vậy liền rơi vào trênđầu mình, xem
ra chỉ có vương phi chân chính chưởng gia, mới có thể anbài thị tẩm
cho vương gia, dù sao lần đầu tiên của vương gia cũng chovương
phi, còn dư lại thì phải ân huệ cùng hưởng rồi.

Nghĩ đếnthì ra Tống Thi Linh chưởng gia, vốn cho rằng diện hòa tâm
thiện, hiệntại nàng chỉ cho rằng là một chữ ‘ giả bộ ’, giả bộ thiện
lương, giả bộhiền huệ!

Chỉ vì nàng ta không gả cho vương gia , không thể thịtẩm, vì vậy liên
lụy họ cũng phải trải qua cuộc sống thanh tâm quả dụccủa ni cô.

Bằng không bây giờ cũng sẽ không đến lượt Vân TuyếtPhi hưởng
lợi, nghĩ đến lần đầu tiên của vương gia cho Vân Tuyết Phi,Tần
Hương Quân liền hận cắn răng nghiến lợi, xét đến cùng vẫn là lỗi của
Tống Thi Linh.

Viện của bốn vị phu nhân khác, nghe nói bởi vìđại phu nhân tặng lễ
nhiều nhất, biểu đạt tâm ý nhiệt liệt nhất, mới đạt được cơ hội thị



tẩm. Rối rít hối hận, chuyện họ tranh bể đầu, thì ra dễ dàng như vậy,
chỉ cần đưa bạc là được. Sớm biết, họ cũng sẽ không làmnhiều mờ
ám như vậy.

Quả nhiên, như Vân Tuyết Phi nghĩ, buổichiều, càng nhiều bạc do
đôi tay của năm vị thị thiếp dâng lên, bay vàomiệng túi của nàng.

Dưới con mắt ai oán của Ngũ Trà, Vân TuyếtPhi sờ sờ trái sờ sờ
phải, đợi sau khi Ngũ Trà thống kê ra bao nhiêu,lập ra một thời gian
biểu thị tẩm cho vương gia.

Một, ba, năm ba ngày cho đại thị thiếp Tần Hương Quân, ngày thứ
hai cho nhị thị thiếpQuan Tâm Liên, ngày thứ tư cho tam thị thiếp
Bạch Nhiễm, ngày thứ cho tứ thị thiếp Tố Hoài Cầm, ngày thứ bảy
cho ngũ thị thiếp Liễu Oanh Ca.

Ngũ Trà vừa nhìn bảng thị tẩm như vậy, vội vàng hỏi: "Tiểu thư, tại
sao phía trên này không có ngày người thị tẩm?"

Vân Tuyết Phi khinh thường bĩu môi: "Ta lo lắng nhiễm bệnh!"

Có bạc là được, chờ thời cơ đến, mang theo tiểu nha đầu thiếp thân
nàytrải qua cuộc sống tự do tự tại, vương gia hoàng đế đều là mây
trôi!

"Khi nào thì vương gia thì ngã bệnh?" Ngũ Trà kinh hãi, sao nàng
cũng chưa từng nghe nói.

"Ngươi nhất định không biết, thân phận còn ở đó, làm sao có bệnh
sẽ nói khắpnơi?" Hiện tại không có bệnh, không có nghĩa là về sau
không có bệnh,dính nhiều nữ nhân như vậy, có bệnh chỉ là chuyện
sớm hay muộn mà thôi.



"Cho nên tiểu thư người mới có thể không muốn cho vương gia thị
tẩm?" NgũTrà rất hiểu gật đầu một cái, nhìn tiểu thư nhà mình, mặc
dù bày tỏ rấtđau lòng đối với vương gia có bệnh, nhưng so sánh giữa
vương gia và tiểu thư, nàng vẫn lựa chọn tiểu thư, đáng tiếc một
vương gia tuyệt sắc nhưvậy.

Nhìn tiểu nha đầu này bị lừa gạt như vậy, Vân Tuyết Phi cảm thấy
kiêu ngạo đồng thời cũng có chút áy náy nhỏ đối với miệng mình.

"Ngươi đưa bảng thị tẩm này cho mấy viện xem một chút, tối hôm
nay liền bắtđầu từ Tần Hương Quân đi!" Vân Tuyết Phi định đánh
kẻng keng, nàng hếtsức mong đợi thấy con ngươi sóng nước chẳng
xao của Tư Nam Tuyệt sinh ra một dáng vẻ khác. Ban đêm, trăng
sáng như gương treo ở trên bầu trời,vạn vật đều tĩnh lặng.

Trong viện Đông Lâm.

Mỹ nhân mặccái yếm uyên ương nghịch nước, khoác một tầng lụa
mỏng, dưới ánh đèn lờmờ, bộ ngực cao vút loáng thoáng tỏa ra
phong tình khác biệt, tiết khốngang gối buộc vòng quanh hai chân
trắng non mềm, tản ra sáng bóng khácthường.

Tư Nam Tuyệt vén rèm lên, tiến vào phòng ngủ, thấy chính là một
bức tranh mỹ nhân như vậy.

Tần Hương Quân vừa thấy vương gia đi vào, kích động đi nhanh lên
phía trước, khẽ cúi người: "Vương gia cát tường!"

Bộ ngực đầy đặn khẽ chói lọi, theo từng động tác như vậy, càng
thêm bại lộ ở trước mắt Tư Nam Tuyệt, chỉ cần khẽ hạ mắt, phong
cảnh trắng bóngliền đập vào mi mắt.

Trong mắt Tư Nam Tuyệt lóe lên, nhưng chỉ trong nháy mắt, khẽ mỉm



cười: "Hương Quân, đứng lên đi!"

Nghe được vương gia gọi tên mình, giờ khắc này Tần Hương Quân
thật sự cảmthấy giống như đang nằm mơ, số bạc kia tiêu mất thật
đáng giá!

Nhất là vương gia còn cười với nàng ta, trong nháy mắt đó, nàng ta
nuốt nước miếng một cái, hô hấp càng lúc càng nhanh, làm tim nhảy
bình bịch, rốtcuộc hôm nay thực sự trở thành nữ nhân của vương gia
rồi!

"Vươnggia nô tỳ tới, tới. . . . . . thị tẩm ." Lắp ba lắp bắp nói xong cả
câu, cả khuôn mặt của Tần Hương Quân đỏ bừng, lo lắng nhìn Tư
Nam Tuyệt.

Thấy mỹ nhân như thế, Tư Nam Tuyệt không có chút thương tiếc
nào, khóe miệng hắn nâng lên một đường cong châm chọc.

Tần Hương Quân nhìn thấy khóe miệng Tư Nam Tuyệt chứa đựng ý
cười, cho làvương gia thích mình, lập tức như mở cờ trong bụng,
càng thêm lớn mật,nàng ta đưa tay vòng ra phía sau, cởi dây yếm ra,
nhất thời cái yếm rộng lùng thùng khoác lên trên người nàng, càng
thêm miêu tả trắng nõn sinhđộng.

Ngay trước khi dây yếm được cởi bỏ thì một trận gió quétqua, trong
nháy mắt trong nhà tối đen, không nhìn thấy một bóng người,chỉ có
ánh trăng loáng thoáng xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu vào trong
phòng.

"A. . . . . . Vương gia, người ở đâu?" Tần Hương Quânkhông ngờ
chuyện tiến hành rất thuận lợi, thời khắc then chốt thế này,đèn lại tắt.

Bất chấp tất cả, nàng ta dựa vào bản năng, nhào tới chỗ vương gia



vừa đứng.

Quả nhiên, nàng ta nhào vào trong một lồng ngực cường tráng, đây
chính là thân thể của vương gia.

Nhịp tim của Tần Hương Quân như sấm, lớn mật đưa bàn tay vào
trong quần áocủa nam nhân trước mắt, sờ soạng từ trên đi xuống,
xúc cảm trơn nhẵn,Hormone đặc trưng của phái nam làm nàng ta mê
muội.

Nàng ta say mê, kèm với ánh trăng, nàng ta mơ mơ hồ hồ, giống như
nhìn thấy hầu kết nam nhân mấp máy lên xuống.

Tần Hương Quân thật sự muốn thời gian vẫn dừng ở giờ khắc này,
nàng ta dịu dàng nỉ non: "Vương gia, ngài muốn thần thiếp đi ~"

Trong bóng tối ở giữa một tiếng kêu động tình, rốt cuộc nam tử
không khốngchế được, ôm lấy mỹ nhân trong ngực chạy đến trên
giường.

Ở trong trướng phù dung, điên loan đảo phượng, tiếng rên rỉ thật lâu
không ngừng. . . . . .



Chương 16: Sóng ngầm bắt
đầu khởi động

Màn đêm như nước, một bóng dáng lặng lẽ tiến vào phòng ngủ của
Vân Tuyết Phi.

Hắn nhẹ nhàng đẩy màn lụa trắng ra, mượn ánh trăng chiếu nghiêng
vào ngoàicửa sổ, lẳng lặng xem xét kỹ lưỡng nữ tử trong ngủ mê.

Một đầutóc đen như hải tảo trải ở trên giường, dưới ánh trăng vắng
lặng, có thể thấy được ngũ quan của nàng cực kỳ tinh xảo, nếu như
nàng có thể thêmchút thịt nữa, sắc mặt trắng nõn đỏ thắm hơn, hẳn
là một mỹ nhân hiếmthấy.

Đôi mắt khép chặt, thân thể khẽ lên khẽ xuống, hơi thở đều đều,
chứng tỏ nàng ngủ ngon.

Nghĩ đến mấy lần trước dáng vẻ nàng như hồ ly giảo hoạt, bất tri bất
giác muốn vươn tay trêu chọc.

Còn chưa đụng tới, một ánh sáng trắng chói mắt xẹt qua tầm mắt.

Hắn nhanh nhẹn né tránh, ngay sau đó nghênh đón tiến công càng
thêm hung mãnh.

Vân Tuyết Phi dồn hết toàn lực công kích phía trước, đối với nàng
mà nói,kiếp trước từng dẫn binh, đánh giặc, ý thức nguy cơ của nàng
rất mạnh,cho dù sống lại, nàng cũng quen để cây chủy thủ ở dưới
gối.



Nàng âm thầm kêu may mắn, nếu không hôm nay chết thế nào cũng
không biết.

Gió lạnh thổi qua, phất qua ngọn cây, lá cây lay động phát ra tiếng rì
rào ào ào giòn vang.

Trong phòng, nam nữ kịch liệt quấn quít lấy nhau ở trong đêm tối yên
tĩnh.

Công nửa ngày, Vân Tuyết Phi phát hiện đối thủ này rất mạnh, mỗi
một chiêunàng công kích, hắn đều có thể nhẹ nhàng hóa giải, kỳ quái
hơn nữa, hắnchỉ thủ không công, không cảm thấy bất kỳ sát khí ở
trên người của hắn.

Nàng không tự chủ thả chậm chiêu thức, xem xét kỹ lưỡng đối thủ
này ở giữa lúc so chiêu.

Ánh trăng mát mẻ lờ mờ thưa thớt vẩy vào trên mặt của hắn, hình
dáng quen thuộc dần dần được vẽ ra.

Đầu Vân Tuyết Phi oanh trống rỗng, nàng dừng công kích lại, không
thể tưởng tượng nổi trợn to hai mắt: "Là ngươi!"

Không nhìn sắc mặt Vân Tuyết Phi khó coi, hắn quen việc dễ làm đi
tới trướcgiường, trực tiếp nằm lên, không bao lâu liền ngủ mất rồi.

Mai Hương viện áp lực thấp nặng nề.

Sau khi Tống Thi Linh nghe nha hoàn Hồng Cần hồi báo xong, hung
hăng xérách khăn lụa trên tay, hận không thể chính là Vân Tuyết Phi
và TầnHương Quân.

Tại sao? Một người thị tẩm trước chính là Vân TuyếtPhi, nàng cho là



hắn yêu con tiện nhân kia, không nghĩ tới lần này làTần Hương
Quân, tại sao hắn có thể lên giường với bất kỳ kẻ nào, nhưngkhông
thể cùng nàng, chẳng lẽ cũng bởi vì nàng là biểu muội của hắn,không
có danh phận, cho nên hắn không động vào mình sao?

Hừ!Những tiện nhân nàng, giành vương gia với nàng, tìm chết! Một
đêm hô mưa gọi gió, Tần Hương Quân đi đứng bủn rủn, nhưng trong
lòng nàng ngọtngào, ở trên giường vương gia thật là mạnh!

Nghĩ đến còn hai ngày thị tẩm, trời ơi, vẫn có thể tiếp xúc thân mật
với vương gia như vậy,Tần Hương Quân đã cảm thấy cực kỳ hạnh
phúc!

Nàng vội vàng tìmnha hoàn cận thân Thính Tuyết của mình đưa tin
cho phụ thân nàng, nóicho phụ thân nàng đã lên giường của vương
gia, đợi nàng sinh hạ con cháu của vương gia, ngồi lên ngôi vị vương
phi chỉ là vấn đề thời gian, đồng thời đưa cho nhiều nàng bạc chút.
Có bạc, nàng sẽ có nhiều cơ hội thịtẩm hơn nữa.

Đối với Vân Tuyết Phi, mặc dù đáy lòng nàng hậnnghiến răng, nhưng
cách làm của Vân Tuyết Phi, nàng hơi thích rồi, thịtẩm trong ngoài
không có xếp ngày của nàng ta. Dựa vào điểm này, nàngcũng
nguyện ý đưa bạc cho Vân Tuyết Phi, phải biết, phủ Thừa Tướng
củanàng có chính là bạc.

Nghĩ tới về sau vương gia đều có thể cưng chiều mình như vậy,
nàng đã cảm thấy tiến vào lọ mật.

Ngay khi nàng ta ước mơ sau này sinh hoạt tính phúc, nha hoàn
Hồng Nguyệt báo lại Tống Thi Linh tới.

Nàng cười lạnh một hồi: nàng không tìm nàng ta, ngược lại Tống Thi
Linh đưa mình tới cửa!



Đợi Tống Thi Linh đi vào, vẫn là quần áo trắng bồng bềnh, bộ dáng
thánh thiện chọc người thương yêu.

Trước kia Tần Hương Quân nhìn thấy nàng ta, cũng sẽ vui vẻ chào
đón, nhưnghôm nay khác rồi, Tống Thi Linh đã không phải là nữ chủ
nhân chưởng gia, nàng ta chỉ cũng chỉ là một người ngoài sống nhờ
vương phủ.

Huống chi mình đã thị tẩm rồi, coi như là nữ nhân chân chính của
vương gia, sao Tống Thi Linh có tư cách so với nàng.

Nàng đỡ eo đi lên trước, cười trêu ghẹo: "Ôi ~ Tống muội muội sao
có thời gian tới địa phương nhỏ của ta vậy?"

Nghe giọng nói âm dương quái khí, Tống Thi Linh nén tức giận, lấy
cái hộptrong tay ra, cười giải thích: "Muội muội nghe nói thân thể tỷ tỷ
khôngthoải mái, đặc biệt lấy Hồi Hương hoàn cho tỷ tỷ điều dưỡng
thân thể."

"Muội muội có lòng, chỉ là tỷ tỷ ~ đây cũng không phải là thân thể
khôngthoải mái, chỉ là đêm qua vương gia không biết tiết chế, làm
cho cậnthân vô cùng mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút liền hết chuyện ~"
Tần HươngQuân cười hả hê, lấy tay vuốt vuốt vòng eo: "Đợi sau khi
muội muội trởthành nữ nhân chân chính, sẽ hiểu ngọt ngào trong
này!"

Nhìn TầnHương Quân mặt mày hồng hào, toàn thân tản ra hơi thở
quyến rũ của nữnhân, nhìn một cái cũng biết là từng được cưng
chiều.

Ranh giớicuối cùng của Tống Thi Linh chính là Tư Nam Tuyệt, nếu
như nói vừa rồinàng còn có thể ngụy trang mình rộng lượng hiền



đức, hiện tại sự thậtđặt ở trước mắt như vậy, Tần Hương Quân còn
lớn mật như thế lấy chuyệnkhuê phòng chế nhạo nàng, nàng cũng
không nhịn được nữa, cắn răng nghiến lợi cảnh cáo: "Tần thị thiếp
không nên quên thân phận của mình!"

"Thân phận! A ~ ít nhất ta còn là thiếp danh chính ngôn thuận của
vương gia,ngươi thì sao? Chỉ là một côn trùng sống nhờ, chỉ là
người ngoài màthôi, vương phủ này họ Tư, mà không phải họ Tống!"
Trước kia Tần HươngQuân đã chịu đủ áp bức của Tống Thi Linh,
hiện tại dù nàng không cóquyền chưởng gia nhưng nàng đường
đường là dòng chính nữ của Thừa Tướngthì sao phải sợ một nữ cô
nhi như vậy?

"Ít nhất ta là vị tiểuthư, ngươi thì sao? Mặc dù là thiếp, nhưng cũng
chỉ là kẻ nô tì! Đâycũng là chính miệng biểu ca nói ngày hôm qua, sẽ
không nhanh quên mấtnhư vậy chứ?" Tống Thi Linh che miệng cười
khẽ, chợt rùng mình: "Thị tẩm thì như thế nào? Chỉ cần còn là thiếp,
bất cứ lúc nào biểu ca khôngvui, cũng có thể đánh chết ngươi!"

Nghe đến mấy cái này, TầnHương Quân tức cười, quả thật, ngày
hôm qua vương gia cấp cho mình đảkích không nhỏ, thiếp chỉ là nô
tỳ, coi như giết cũng không quá đáng?Đây chính là sự thật!

Đã coi thường thiếp như vậy thì nàng thềnhất định phải ngồi lên ngôi
vị vương phi này, đến lúc đó liền danhchính ngôn thuận hưởng thụ
tất cả vinh hoa phú quý cùng vương gia rồi !

Âm thầm quyết định, nàng tự tin cười nói: "Đa tạ nhắc nhở! Ta nhất
định sẽ ngồi lên ngôi vị vương phi này!"

Rồi sau đó che miệng cười trộm: "Tống tiểu thư vẫn nên lo lắng cho
mình,tục ngữ nói nữ đại bất trung lưu, muốn giữ lại cũng không giữ
được, Tống tiểu thư cũng đã đến tuổi thành gia thất, cũng đừng vì



vương gia mà lầm lỡ mình, thành gái lỡ thì, như vậy mất nhiều hơn
được ~"

"Ngươi. . . . . ." Tống Thi Linh thấy Tần Hương Quân chẳng những
không bị tứcgiận giơ chân, hơn nữa ngược lại còn chế nhạo mình,
càng điều ghi thùnày lên người Vân Tuyết Phi, phải biết rằng trước
kia khi bản thânchưởng gia, những nô tỳ này giống như chó nịnh bợ
mình, nghĩ hiện tạidám vô lễ đối với mình như thế!

"Tống tiểu thư đừng nóng giận, ta chỉ nói thật, tốt bụng nhắc nhở,
không hy vọng Tống tiểu thư làm trễtuổi trẻ quý báu nãi này, đến lúc
đó hối hận đã muộn ~" nhìn Tống ThiLinh kinh ngạc, Tần Hương
Quân khỏi bàn tới có bao nhiêu khổ sở, trướcmắt chán ghét Vân
Tuyết Phi ở trong vương phủ, nhưng nàng hận Tống ThiLinh, không
phải nàng ta, nàng đã sớm trở thành người của vương gia.

Nhìn Tần Hương Quân hả hê, đối với bộ dạng đã tính trước ngôi vị
vương phi,Tống Thi Linh nhất thời bùng nổ tức giận: "Ngươi chờ
xem, sớm muộn gìbiểu ca cũng sẽ bỏ mặc ngươi!"

Hung hăng đặt cái hộp trên tay ở bên cạnh trên bàn, mang theo nha
hoàn cũng không quay đầu lại đi ra ngoài.

"Phu nhân, cái hộp này?" Hồng Nguyệt hỏi thăm.

"Ném!"



Chương 17: Vậy ngươi nói bồi
thường ta thế nào?

Lúc Vân Tuyết Phi từ từ tỉnh lại, nhìn thấy chỗ cách mình không tới
10 cm, có gương mặt tuấn dật phi phàm.

Nàng đưa tay ra sờ sờ, nhéo, cảm giác thật tốt, trơn nhẵn non nớt.

Tiếp tục đi xuống, lồng ngực bền chắc, bụng khít khao, còn có. . . . . .

Đang hăng say ăn đậu hũ, tay làm loạn bị níu lại thật chặt, một đôi
mắt hoađào cười như không cười nhìn chằm chằm vào nàng: "Cảm
giác như thế nào?"

"Á. . . . . . Đây là sự thực?" Nhìn con ngươi xoay tròn trước mắt, Vân
Tuyết Phi cảm thấy trái tim nhảy bình bịch.

Tư Nam Tuyệt đặt cái tay còn lại ở bên hông của nàng, thừa dịp
nàng khôngchú ý, hung hăng bóp một cái trên thịt mềm của eo nàng.

Một trận đau đớn truyền đến, nàng kêu lên: "Đau. . . . . ."

Kèm với đau đớn, nàng tỉnh táo trong nháy mắt, nhìn nam nhân ở
trước mắtmột chút, lại nhìn nhìn bản thân, mập mờ như thế, cô nam
quả nữ trên một giường lớn, quần áo xốc xếch, cho dù ai cũng sẽ
suy nghĩ lung tung.

"Ngươi... làm sao ngươi lại. . . . . . ở trên giường của ta?" Vân Tuyết
Phi dễnổi nóng rồi, nàng run rẩy chỉ vào nam tử trước mắt chất vấn.



"Hẳn là ta hỏi ngươi những lời này, ngày hôm qua nếu như ngươi có
ấn tượng,nên biết cái giường này là ta ngủ trước đấy!" Tư Nam
Tuyệt vuốt ve bàntay chỉ vào chính mình, mặt không biểu cảm nói
qua một chuyện râu ria.

Hình như chuyện là như vậy, Vân Tuyết Phi chột dạ nghiêng đầu, rõ
ràng không dám nhìn ánh mắt của hắn, nàng gục xuống bàn ngủ, sao
chạy đến trêngiường rồi?

"Nghĩ ra chưa?" Thân thể Tư Nam Tuyệt đột nhiên lại gần: "Suy nghĩ
kĩ thì chúng ta nên đàm luận một số chuyện khác đi."

Sợi tóc hỗn độn khoác lên trên bả vai, có một vẻ đẹp ung dung chán
chường.

Hơi thở phái nam lành lạnh đập vào mặt, không khí xung thay đổi
mỏng manh quanh trong nháy mắt.

Vân Tuyết Phi mất tự nhiên, trong lòng càng khẩn trương hơn, chỉ
cần nàngkhẽ cúi đầu, có thể nhìn thấy phong cảnh mê người núp ở
phía dưới yphục.

"Gần đây ngươi rất thiếu bạc? Hả ~"

Một chữ ‘ hả ’ cuối cùng kéo vô cùng dài, biểu hiện chủ nhân vô cùng
mất hứng.

"Không có, không có, ta tuyệt đối không có thu bạc từ các thị thiếp
của ngươi?"

Nói xong, Vân Tuyết Phi liền hối hận, nàng hận không thể cắn đứt
đầu lưỡicủa mình, nam sắc mê người, làm sao lại dễ dàng bị mê
hoặc như vậy.



Tư Nam Tuyệt không nhìn Vân Tuyết Phi quẫn bách, tiếp tục truy
cứu: "Vậy ngươi nói bồi thường ta thế nào?"

Bồi thường? Hắn còn muốn bồi thường?

Mặc dù nàng lấy danh nghĩa của hắn thu hối lộ, nhưng khẳng định
chính hắncũng được thoải mái, nam nhân nào không thích mỹ nữ?
Dáng vẻ cấm dụctrước kia nhất định là giả bộ, nàng tìm cho hắn một
cái bậc thang tốtnhư vậy, mỹ nhân ôm ấp yêu thương, không cảm tạ
nàng thì thôi, còn muốnbồi thường!

"Ngươi cũng rất hưởng thụ, không phải sao?" Đánh chết Vân Tuyết
Phi cũng không nhả ra, muốn bồi thường, chẳng lẽ bồi thườngnàng
cho hắn? Nằm mơ đi, nàng cũng không muốn mắc bệnh hoa liễu.

"Hưởng thụ là hưởng thụ, chẳng qua ta tin tưởng họ càng muốn trực
tiếp đưa bạc cho ta!" Tư Nam Tuyệt bắt xà bảy tấc, hắn biết nhược
điểm của nữ nhântrước mắt ở đâu.

Nghe được hắn muốn chặt đứt tài lộ của mình, Vân Tuyết Phi lập tức
cười mỉa: "Có chuyện dễ bàn, có chuyện dễ bàn, đừngkích động ~
ngươi muốn bồi thường cái gì? Chỉ cần có thể chấp nhận thìta đều
đồng ý ~" Cúi đầu cúi người, dáng vẻ tiểu tức phụ, e sợ nam
nhântrước mắt tức giận.

"Về sau tiền ta bán thân, chia tám hai, ta tám ngươi hai!" Tư Nam
Tuyệt cũng không bỏ miệng lưỡi, nói thẳng yêu cầu của mình ra.

"Như vậy không tốt đâu? Ta cũng tốn rất nhiều tâm tư , dứt khoát
năm năm ~"Lòng thương lượng, hơi van xin nhìn nam nhân trước
mắt, hi vọng hắn thay đổi chủ ý.



"Không có thương lượng, không đồng ý, về sau ngươi cũng không
có cái gì!" Một búa định ra.

Vân Tuyết Phi nổi giận, nhưng không dám ra tay dạy dỗ nam nhân
làm người ta ghét trước mắt, không nói nàng đánh không lại, nàng
tuyệt đối tintưởng, những nữ nhân kia càng muốn đưa bạc cho tên
yêu nghiệt trước mắtnày! Đến lúc đó nàng cũng không được gì, càng
thêm không có lời, cânnhắc thiệt hơn, nàng nhịn đau làm ra vẻ
nhượng bộ: "Được rồi ~ tám hailiền tám hai, ta đồng ý ~" Giọng nói
cắn răng nghiến lợi để lộ ra khôngtình nguyện cỡ nào!

Nhìn bộ dáng cam chịu của tiểu nữ nhân trướcmắt, trước nay hắn
chưa từng cảm thấy tâm tình tốt như vậy, rất sungsướng rất thoải
mái! Có lẽ thường xuyên trêu chọc nàng cũng không tệ!

Vân Tuyết Phi đột nhiên nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng, lại nói
không phải ngày hôm qua vương gia cùng thị thiếp hô mưa gọi gió
một đêm sao?Sao còn có thời gian đến chỗ mình đây?

Nghĩ đến nam nhân này trực tiếp đến đây từ trên giường một nữ
nhân khác, mặc dù không làm loạichuyện đó với nàng, nhưng suy
nghĩ một chút, nàng vẫn cảm thấy ghê tởmgiống như ăn phải con
ruồi.

Càng nghĩ càng thấy không tiếp nhận được, nàng khó chịu nôn ra
một trận.

"Ngươi không sao chứ?" Sẽ không vì ít bạc như vậy liền tức ra bệnh
chứ?

"Cách xa ta một chút ~" Nàng phất phất tay, ngăn cản hắn tới đây.

"Để ta nhìn ngươi. . . . . ." Tư Nam Tuyệt còn chưa nói hết lời quan



tâm, đã bị đánh gãy.

"Tiểu thư, người đã tỉnh chưa?" Giọng nói quan tâm của Ngũ Trà
truyền đến từ ngoài cửa.

Chân mày Tư Nam Tuyệt cau lại, nhìn cửa chính một chút lại nhìn nữ
nhântrước mắt một chút, suy nghĩ chốc lát, nhỏ giọng dặn dò: "Ta đi
trước,ngươi nghỉ ngơi cho tốt, buổi tối ta tới nữa ~"

Ở thời điểm Vân Tuyết Phi còn chưa kịp hồi phục, hắn đã mở cửa sổ
ra, rất nhanh biến mất ở trước mắt.



Chương 18: Biểu muội muốn
được thị tẩm

Ăn xong điểm tâm, Vân Tuyết Phi dặn Ngũ Trà cho đổi toàn bộ chăn
và ga trải giường, còn mình thì đi đến đình bác giác nghĩ ngơi.

Gió xuân phe phẩy, trăm hoa đua nhau khoe sắc tỏa ra hương thơm
ngào ngạt,cách đó không xa, có một hồ nước được làm bằng đá hình
tròn gọi là hồMinh Thúy, dưới ánh mặt trời chiếu rọi những cơn sóng
gợn lăn tăn nốitiếp nhau, phá vỡ sự yên tĩnh vốn có của nó.

Vân Tuyết Phi cầmmột quyển sách, tinh tế thưởng thức, chốc lát lại
ngắm nhìn xung quanh,không phiền não, không thù hận, trừ mấy vị
thiếp thỉnh thoảng tìm đếnnịnh nọt, cuộc sống chẳng khác gì chốn
bồng lai tiên cảnh, nếu cứ tiếptục như thế cũng không tồi.

"Vương phi tẩu tẩu, thật biết hưởng thụ ~" Một tiếng cười khẽ từ nơi
không xa truyền đến.

Vân Tuyết Phi nghe giọng nói quen thuộc này tự nhiên biết người tới
là ai,nàng quay đầu về phía âm thanh phát ra. Quần dài đỏ rực, áo
khoác màutrắng, tóc đen búi cao, ở giữa cắm một cây trâm chân
châu hơi nghiêng,mặt đánh phấn nhẹ, càng nhìn càng yêu, đón lấy
ánh mặt trời khoan thaiđi tới bên này. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy dung
mạo hôm nay của nàng taquyến rũ hơn lúc bình thường một chút.

Xem ra đã mất một ngày yên tĩnh rồi, Vân Tuyết Phi tiếc hận trong
lòng, trên mặt cười nhẹ: "Muộimuội, có muốn đến đây ngồi chung
không?"



Tống Thi Linh bước vào đình, ngồi đối diện với Vân Tuyết Phi.

Vân Tuyết Phi tiếp tục cầm sách đọc chăm chú, giống như trước mặt
hoàn toàn không có người.

Tống Thi Linh không ngờ Vân Tuyết Phi xem mình như không tồn tại,
trong lòng không vui, nhưng trên mặt vẫn cười trêu ghẹo: "Tỷ tỷ thật
nhàn nhã ~"

"Tạm được, muội muội, hôm nay đến có chuyện gì?" Vân Tuyết Phi
không muốnnhiều lời với nàng ta, vô sự bất đăng tam bảo điện *, vị
biểu muội nàycũng không phải là kẻ dễ bắt nạt.

(*) Ý nói có việc cần nên mới tới nhờ.

Tống Thi Linh không nghĩ tới Vân Tuyết Phi dứt khoát như thế, cũng
không giấu giếm: "Gần đây biểu ca không sang chỗ tỷ tỷ nhỉ!"

Giọng điệu rõ ràng là hỏi thăm, nhưng lại mang theo mùi vị khẳng
định, thậm chí còn có chút hả hê.

Tay Vân Tuyết Phi dừng lật sách, dời mắt đến trên người Tống Thi
Linh:"Chắc hẳn muội muội rất quan tâm đến động tĩnh trong phòng
của ta phảikhông?"

Tống Thi Linh bị Vân Tuyết Phi vạch trần cũng không lấylàm khẩn
trương, nàng ta bỏ qua ý tứ trong lời nói của Vân Tuyết Phi,tiếp tục
thử dò xét: "Nghe nói biểu ca vừa mới sủng hạnh Tần tỷ tỷ?"

"Như vậy rất tốt, vì con nối dòng, Vương gia nên gánh vác trách
nhiệm, ânhuệ cùng hưởng!" Vân Tuyết Phi biểu lộ bộ dáng như một
thê tử đức hạnh,hiểu rõ nghĩa lớn.



Tống Thi Linh vốn tới đây để kích động VânTuyết Phi, khiến nàng ta
và Tần Hương Quân hai người sinh ra khoảngcách, mình làm ngư
ông đắc lợi, không ngờ Vân Tuyết Phi chẳng hề quantâm tới, lẽ nào
nàng ta thật sự hiền đức rộng lượng đến thế sao?

Tống Thi Linh suy nghĩ như vậy cũng tốt, nếu nàng ta phớt lờ chuyện
biểu cabị người khác chia sẻ, thì chắc chắn cũng sẽ không để ý đến
việc có thêm một người nữa. Hôm nay tới đây, nàng đã chuẩn bị sẵn,
lấy từ trong tayáo ra một hộp gấm đẩy tới trước mặt Vân Tuyết Phi:
"Tỷ tỷ, đây là mộtchút lòng thành của muội!"

Vân Tuyết Phi đoán được trong hộp nàylà cái gì, nghĩ thầm muốn
đấu với ta, còn non lăms, nhưng vẫn kinh ngạchỏi: "Đây là cái gì?"

Đối với tiếng kêu của Vân Tuyết Phi, TốngThi Linh lờ đi, nàng vươn
tay mở hộp ra: "Đây là mười vạn lượng ngânphiếu, để tỷ tỷ mua sắm
ít quần áo và đồ trang sức, xin hãy nhận mộtchút tâm ý này của Linh
Nhi!"

Mười vạn ngân phiếu? Chi thật bạotay, vì sao tới bây giờ mình mới
phát hiện, thì ra kẻ chân chính có tiền chính là vị biểu muội này, nghe
nói nàng ta là một nữ cô nhi, nhiềutiền như vậy, chắc hẳn trước kia
đã vơ vét không ít.

"Ý tốt củamuội muội, tẩu tẩu nhận, nhưng cái gọi là vô công bất thụ
lộc, ngânphiếu này tẩu tẩu không thể thu!" Vân Tuyết Phi che giấu sự
vui mừngtrong mắt, làm bộ không thèm để ý, đẩy hộp gấm trở về.

"Muội muội hiếu kính tẩu tẩu, đây là điều tất nhiên, tẩu tẩu cất đi ~ Dù
sao cũnglà tấm lòng thành của muội!" Tống Thi Linh nóng nảy, bất
chấp tất cả hôm nay phải nắm được cơ hội thị tẩm, nàng tin tưởng
chỉ cần cho nàng cơhội, trước sau gì biểu ca cũng sẽ nhìn thấy điểm
tốt của nàng.



"Muội muội có chuyện cần tẩu tẩu giúp ư? Nói ra đi, nếu tẩu tẩu làm
được nhất định sẽ cố gắng giúp muội!" Vân Tuyết Phi vỗ ngực bảo
đảm, mười vạnlượng ngân phiếu, chia tám hai mình cũng được hai
vạn, chỉ cần yêu cầukhông quá đáng, nằm trong năng lực bản thân,
có tiền mà không kiếm mớilà người ngu!

Nhận được cam đoan, trong lòng Tống Thi Linh kíchđộng cả lên, mục
đích sắp đạt thành rồi, dáng vẻ nàng ta giống như đãnhìn thấy mình
và Tư Nam Tuyệt cùng ngủ một giường.

Tống Thi Linh nghe vậy, cúi đầu đỏ mặt: "Tỷ tỷ, người có thể sắp xếp
biểu ca thị tẩm muội được không?"

Vân Tuyết Phi kinh hãi, nàng giật mình hỏi ngược lại: "Ngươi nói
muốn Tư Nam Tuyệt thị ngươi?"

Tống Thi Linh ngượng ngùng gật đầu: "Xin tẩu tẩu thành toàn!"

Vân Tuyết Phi đẩy ngân phiếu trả lại: "Như vậy không được! Ngươi
là biểumuội vương gia, không phải phu nhân, cái này không hợp lí,
hơn nữa vương gia sẽ tức giận đấy!"

"Chỉ cần ta và biểu ca gạo nấu thành cơm,biểu ca sẽ đồng ý cưới ta!"
Tống Thi Linh vội vàng giải thích, chẳng mảy may phát hiện ra câu
nói vừa rồi làm cho Vân Tuyết Phi chán ghét biếtbao nhiêu.

Cưới? Vốn cho là nàng ta chỉ muốn làm thiếp, nể mặtmười vạn
lượng, mình còn có thể giúp nàng ta một chút, nhiều nữ nhân như
vậy, mình cũng không ngại nhiều hơn một người!

Mặc dù mình chẳng coi trọng thân phận vương phi này lắm, nhưng
nếu muốn sống an ổn, thìkhông thể để cho người ta đòi hỏi trắng



trợn như vậy được, bằng không sẽ cho rằng mình là hổ giấy, có thể
ức hiếp bất cứ lúc nào!

Hiệntại chút thiện cảm còn sót lại của Vân Tuyết Phi với vị mỹ nữ
biểu muộinày đã hoàn toàn hết sạch, mười vạn ngân phiếu cũng bị
ghét bỏ theo,ngân phiếu thì sao? Nàng không phải là loại người vì
bạc mà khom lưng,nàng có cốt khí của mình!

"Chuyện này ngươi tìm vương gia đi, chỉ cần vương gia nạp ngươi
làm thiếp, tẩu tẩu ta nhất định sắp xếp thờigian cho ngươi thị tẩm,
cam đoan sẽ không thiên vị bất cứ người nào!"Vân Tuyết Phi coi như
không nhìn thấy vẻ mặt khó coi của mỹ nhân, lấyđại cục làm trọng,
dứt khoát từ chối: "Dẫu sao hiện tại không danh không phân, nếu thật
sự an bài ngươi cho vương gia thị tẩm, bị người ngoàinghe được,
như vậy sẽ làm tổn hại đến mặt mũi vương gia lẫn danh tiếngcủa
vương phủ! Hơn nữa nếu muội muội bị thị tẩm xong, vương gia
lạikhông nạp muội muội làm thiếp, chẳng phải muội sẽ mất nhiều hơn
được,sau này rất khó tìm người để gả ~"

Tống Thi Linh không ngờ VânTuyết Phi cứng rắn với mình như vậy,
nàng nghe các thị thiếp khác nóichỉ cần đưa bạc cho nàng ta, là có
thể nắm được cơ hội thị tẩm. Cho rằng miễn là có bạc, thì sẽ chẳng
sợ nàng ta từ chối, không nghĩ tới . . . . . 

"Chỉ cần có thể cùng Vương Gia ở chung một chỗ, muội muộikhông
quan tâm đến danh phận ~" Tống Thi Linh xuất ra đòn sát thủ
cuốicùng, tiếp tục thể hiện sự quyết tâm của mình.

Vân Tuyết Phi tỏ vẻ khó xử: "Nhưng tẩu tẩu sẽ hại muội muội ngươi,
trách nhiệm lớn như thê tẩu tẩu gánh không nổi đâu~"

Tống Thi Linh không nghĩ tới hôm nay lấy được kết quả như vậy,
nàng suy nghĩ rất lâu mới hạ quyết tâm tới đây, vậy mà tiện nhân



này đến chết vẫn còn lắm miệng, biết trước mắt đã hết hi vọng, nàng
cũng không cần phải ngụy trang nữa, trong mắt lộ hung quang, cắn
răng nghiến lợi: "Một khi đãnhư vậy, muội muội không tiện quấy rầy
thêm, xin cáo lui trước!"

Không đợi Vân Tuyết Phi đồng ý, nàng ta đã cầm hộp gấm lên, gọn
gàng đứng dậy rời đi.



Chương 19: Cổ nhân đến thăm

Những tia nắng chiều tắt liệm báo hiệu một ngày đã kết thúc, bóng
đêm bắt đầu bao phủ khắp mọi ngõ ngách.

Giải quyết xong các mâu thuẫn của nhóm tiểu thiếp, chỉnh lý lại sổ
sách chitiêu trong vương phủ, Vân Tuyết Phi đấm đấm cái cổ mỏi
nhừ, dự định đingủ.

Hai tháng này, vì đã quen thuộc nên khi tiếp nhận những chuyện lớn
nhỏ trong vương phủ, Vân Tuyết Phi càng thêm như cá gặp nước.

Thiện cảm trong lòng nhóm tiểu thiếp tăng lên gấp bội, kể từ lúc Vân
TuyếtPhi chưởng gia, công bằng chính trực, chỉ cần họ sống an
phận, vương phi cũng sẽ không tìm các nàng gây khó dễ, chi tiêu
được chia như nhau. Còn việc vương gia thị tẩm, tuy rằng dựa vào
bạc để quyết định người nàothị tẩm nhiều nhất, nhưng trong bảy
ngày, ít nhất họ cũng được một ngàycùng vương gia quan hệ thân
mật, không giống như trước đây, chỉ có thểđứng từ xa nhìn vương
gia, trải qua cuộc sống thanh tâm quả dục chẳngkhác nào ni cô, so
sánh với Tống Thi Linh, các nàng thích Vân Tuyết Phihơn.

Kiếp trước phần lớn thời gian đều theo Hạ Hầu Huyền chinhchiến,
sống trong những ngày tháng chồng chất vết thương, ăn bữa hôm
lobữa mai, lúc nào cũng phải đề phòng. Sau khi tỉnh lại, mặc dù trong
lòng vẫn còn bi thương và oán hận, nhưng trải qua hai tháng này,
nàng đã từtừ không còn để ý đến nó nữa. Tắc ông thất mã yên tri phi
phúc *, nànglấy được cuộc sống yên tĩnh mà mình muốn, tuy đôi lúc
tiểu thiếp tới cửa gây chuyện, nhưng nàng vẫn có biện pháp ứng
phó, nàng chẳng yêu tên nam nhân này, đó là lý do nàng cũng sẽ



không bị thương.

(*) Họa phúc ở đời khó mà lường trước

"Tiểu thư, Đông Hủy nói vương gia mời người ra tiếp khách." Giong
nói thanhthúy vui sướng của Ngũ Trà phá vỡ sự yên tĩnh trong màn
đêm, cắt đứt suy nghĩ Vân Tuyết Phi.

Nhìn nha đầu đã đi theo mình hai tháng này,da dẻ vốn vàng vọt giờ
đây trắng nõn hồng hào, cơ thể dần dần đẫy đà,một đôi mắt đen lấp
lánh dưới ánh đèn sáng trong.

Tâm trạng Vân Tuyết Phi rất tốt, nàng tiến lên nhéo khuôn mặt béo ú
của Ngũ Trà, ha ha, cảm giác không tệ!

Ngũ Trà bất mãn chu miệng, lui về phía sau, thoát khỏi ma chưởng
của Vân Tuyết Phi: "Tiểu thư, Vương Gia chờ kìa ~"

"Khách nào vậy? Ta có quen sao?" Vân Tuyết Phi nghi ngờ hỏi, mặc
dù nói nàngchưởng gia, nhưng Tư Nam Tuyệt chưa từng cho nàng
lấy thân phận nữ chủnhân để tiếp khách.

"Đông Hủy không nói ạ, chỉ nói tiểu thư tớisẽ biết ~" Ngũ Trà tương
đối không hài lòng vị đại nha hoàn Đông Hủynày, bởi vì nàng ta làm
việc chẳng hợp lý gì cả, dù sao tiểu thư vẫn lànữ chủ nhân của
vương phủ, vậy mà một chút tin tức nàng ta cũng khôngtiết lộ ra.

Vân Tuyết Phi nhìn thấy dáng vẻ cau mày của Ngũ Trà,tự nhiên biết
trong lòng nha đầu này nghĩ gì, nàng an ủi cười một tiếng: "Không
vấn đề, dù sao đây cũng là chức trách của nàng ấy, chúng ta đixem
một chút ~"

Lúc Vân Tuyết Phi tới đến cửa Đông Lâm viện, mộttrận tiếng cười



duyên truyền đến: "Phong đại ca, lần này ở lâu thêm chút nữa nhé,
để chủ nhà tiểu muội chiêu đãi huynh thật tốt ~"

Giọngnói dễ nghe tựa như tiếng chim sơn ca, Vân Tuyết Phi vô cùng
quen thuộc, nàng bất giác buồn cười, hai tháng vẫn không thông
mình hơn, còn tưởngmình là nữ chủ nhân, da mặt đủ dầy đấy!

Đợi sau khi Đông Hủy vàothông báo, Vân Tuyết Phi dẫn Ngũ Trà
bước vào, trước mắt chính là mộtchiếc bàn bạch ngọc, phía trên bày
biện rượu thịt thơm ngon, ba nam tửphong hoa tuyệt đại ngồi xung
quanh. Tư Nam Tuyệt mặc một bộ cẩm y thêuhoa văn màu tối bằng
tơ vàng, ở chỗ đó càng thêm nổi trội. Hai gã nam tử khác, một mặc
áo trắng, tóc dài xõa vai, mi tâm có một nốt ruồi son, im lặng uống
rượu, toát lên phong thái siêu phàm thoát tục; người còn lại, diện
mạo tương đối thô kệch, tóc dài dùng kim quan buột lên, áo
khoácmàu xanh thẫm, tràn đầy quý khí.

"Vương Gia ~" Sauk hi Vân Tuyết Phi cúi người hành lễ thì đứng lên,
tiếp nhận ánh mắt đánh giá xung quanh.

Tư Nam Tuyệt gật đầu một cái: "Ngồi đi!"

Vân Tuyết Phi không điếm xỉa tới ánh mắt hả hê của Tống Thi Linh,
trực tiếp tìm chỗ ngồi xuống, chẳng biết Tư Nam Tuyệt tìm nàng tới
đây làm gì.

"Tẩu tẩu dùng cơm chưa? Có muốn cùng nhau ăn chung không?"
Tống Thi Linh lộvẻ quan tâm, không đợi Vân Tuyết Phi trả lời, lặp tức
kêu nha hoàn Thính Tuyết của mình: "Còn không mau lấy bát đũa
cho tẩu tẩu!"

"Không cần, bổn vương phi ăn rồi!" Vân Tuyết Phi lạnh nhạt trả lời.



"Được, vậy thì không cần lấy nữa ~" Tống Thi Linh lúng túng cười
nói, vốn muốn thể hiện bản thân, không ngờ Vân Tuyết Phi chẳng nể
mặt như vậy, khiếncho hận ý của nàng với Vân Tuyết Phi càng sâu
thêm.

"Biểu tiểuthư khéo léo hiểu lòng người, vương gia có hồng nhan tri
kỷ như vậy, quả thật là phúc của vương gia!" Ánh mắt thanh y nam
tử dịu dàng nhìn chămchú vào Tống Thi Linh.

"Phong đại ca nghiêm trọng rồi, có thể lấy được tẩu tẩu là phúc của
vương gia~" Tống Thi Linh ngượng ngùng cúiđầu, len lén nhìn Tư
Nam Tuyệt.

"Muội muội quá khen, muội muộiđáng yêu như thế, sau này ai có
phúc lắm mới cưới được muội!" Vân TuyếtPhi nhìn ngụ ý người
trước mắt gọi là Phong đại ca này, thì ra hắn thích Tống Thi Linh.

Rồi sau đó như nghĩ đến cái gì, tiếp tục bổ sung thêm một câu:
"Vương gia, chàng nói đúng không?"

"Linh Nhi cũng đến tuổi thành hôn rồi, Tuyết Nhi giúp nàng ấy tìm một
mốilương duyên tốt đi." Mặt Tư Nam Tuyệt không chút thay đổi đáp
lời.

Tống Thi Linh chợt ngẩng đầu lên, nàng không tin vào tai của mình,
biểu camuốn gả mình ra ngoài sao? Nghĩ tới đây, lặp tức đỏ cả mắt.

Đối với phản ứng của Tư Nam Tuyệt, Vân Tuyết Phi rất hài lòng: "Nô
tì biết rồi."

Phong Cực không vui cau mày, cực kỳ không thích vị vương phi này,
sao nàng ta có thể so với Linh Nhi được chứ? Không biết Tư Nam
Tuyệt nghĩ như thếnào!



Tâm trạng Tống Thi Linh vốn đang rất vui sướng bỗng dưng trở
thành hư không, nàng cho rằng Phong Cực trở lại, phần thắng mình
sẽ lớn hơn, không ngờ lần đầu tiên giao chiến, vương gia cũng đã
nghiêng vềphe Vân Tuyết Phi.

Sau một lúc yên lặng, Tư Nam Tuyệt lạnh lùng mở miệng: "Tần Lan,
ngươi xem mạch cho Tuyết Nhi, cơ thể nàng không được khỏe lắm."

Người này gọi là Tần Lan, quỷ y Tần Lan, Vân Tuyết Phi không biết
nên nhìn thêm mấy lần.

Vân Tuyết Phi không ngờ Tư Nam Tuyệt kêu nàng tới đây là vì xem
bệnh chonàng, quỷ y Tần Lan, trước đây nàng từng nghe nói qua,
nghe đâu tínhtình người này vô cùng cổ quái, không dễ dàng xem
bệnh cho người ta,chẳng ngờ người ở trước mắt này lại là quỷ y,
ánh mắt nàng lóe lên, nóichẳng cảm động là gạt người.

Tần Lan ngồi ở đối diện nghe thấy mệnh lệnh của Tư Nam Tuyệt,
lạnh nhạt gật đầu một cái, tiếp tục uống rượu của hắn.

Phong Cực cũng không nghĩ tới Tư Nam Tuyệt kêu Tần Lan đến đây
là để xem bệnh cho nữ nhân này, bình thường nếu muốn điều động
quỷ y, phải là bệnh cực kỳ khó giải quyết, nhìn sắc mặt nàng ta đỏ
thắm, hoàn toản chẳng códáng vẻ bị bệnh, bất giác liền cho rằng nữ
nhân này đang làm kiêu đâymà.

Tống Thi Linh càng thêm tức giận vụng trộm vò nát khăn lụatrên tay,
Vân Tuyết Phi quả thật chính là khắc tinh của mình, kể từ khinàng ta
vào phủ, ánh mắt biểu ca đã không còn dừng lại trên người mình.

"Thì ra trên thế gian này còn có nữ tử khiến Nam Tuyệt huynh để ý
như thế?"



Giọng nói trêu ghẹo quen thuộc từ phía sau lưng truyền đến, Vân
Tuyết Phi cảm thấy toàn thân chấn động, tim đập bình bịch, tay khẽ
run, sao hắn lạixuất hiện ở đây?



Chương 20: Thiếu niên dưới
tàn cây Lê năm ấy

Gió nhẹ nhàng phất qua, mang đến từng trận lạnh lẽo, đêm yên tĩnh,
trongvườn Đông Lâm từng dãy đèn đuốc chiếu sáng như ban ngày.

VânTuyết Phi ôm ngực, thất thần nghe tiếng bước chân càng ngày
càng gần,nàng cảm giác cả trái tim đang khẽ run, dường như muốn
nhảy ra khỏi cổhọng.

Suy nghĩ bồng bềnh, nàng giống như một lần nữa được nhìnthấy
vào mùa hạ năm đó, thiếu niên xấu hổ dưới tàn cây lê lôi kéo taycủa
nàng: "Phỉ nhi, ta thích nàng, chúng ta mãi mãi ở bên nhau
đượckhông?" Dè dặt cẩn trọng như thế, trong mắt tràn đầy mong đợi
và tìnhyêu say đắm như thế.

Thiếu nữ hốt hoảng rút tay ra, lớn tiếng ra lệnh: "Ta thích Hạ Hầu
Huyền, không cho ngươi thích ta!"

Sau đó không để ý ánh mắt thương tâm của thiếu niên, nàng cuống
quít chạy đi, như tránh ôn dịch.

Hôm nay sau nhiều năm, nàng không ngờ sẽ nhìn thấy hắn ở chỗ
này, ngườithiếu niên mà nàng vẫn luôn cảm thấy mắc nợ trong lòng,
hắn đã cho nàngthời gian tốt đẹp nhất, nàng làm hắn bị thương khắp
người!

"Nam Tuyệt huynh đã lâu không gặp!"

Một giọng nam mang theo nồng đậm hài hước vang lên, tiếng nói



trong trẻo dễ nghe.

Vân Tuyết Phi ngẩng đầu nhìn cổ nhân sau nhiều năm xa cách này,
trường sambằng gấm màu xanh ngọc, đai ngọc thắt eo, bên hông
treo một cái ngọc bội xanh biếc, dáng đi nhàn nhã thong dong, ngọc
bội theo bước chân của hắn đong đưa qua lại, gương mặt rõ ràng
đang mỉm cười, nhưng nụ cười kiakhông chạm tới đáy mắt.

Lúc hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, hơi thở vừa quen thuộc vừa xa
lạ bao phủ xung quanh, nàng như đứng trên đốnglửa, áy náy vọt tới
như thủy triều.

"Sao Cảnh vương gia có côngđến chỗ của ta vậy?" Tư Nam Tuyệt
nhìn lướt qua Hạ Hầu Cảnh, lạnh lùnghỏi, vẻ mặt không chút nào là
mừng rỡ.

"Thế nào, không hoannghênh?" Hạ Hầu cảnh nghịch ly rượu trong
tay, không chút để ý: "Tới nơi này nhất định là có chuyện tìm ngươi!"

"Nếu muốn thứ đó, ngươichết tâm đi, ta sẽ không đồng ý!" Lời nói Tư
Nam Tuyệt lành lạnh, nhìnkhông ra bất kì cảm xúc nào, nhưng lại làm
cho người ta cảm giác áp bứcmãnh liệt.

Sau khi nam tử nghe đến câu này, nụ cười dừng lại, ánh mắt bỗng
nhiên tối đen như mực: "Vật kia, ta nhất định phải lấy!"

Lặp tức áp suất xung quanh tụt xuống hết cỡ, không khí giương cung
bạt kiếm, giống như sau một khắc là có thể đánh nhau.

Vân Tuyết Phi nhìn Tư Nam Tuyệt, đồng thời ngó Hạ Hầu cảnh,
không thể phủnhận hai người đều xuất chúng như nhau, mỗi người
mỗi vẻ, từ cách mímmôi có thể thấy được, vật kia vô cùng quan trọng
với bọn họ, xem ra aicũng không nhượng bộ ai, xuất phát từ áy náy



đối với Hạ Hầu Cảnh kiếptrước, nếu như có thể, trong lòng nàng hi
vọng Tư Nam Tuyệt tặng nó choHạ Hầu Cảnh.

"Đều là huynh đệ, đến, đến, uống rượu. . . . . ."Phong Cực cầm bầu
rượu lên, phá vỡ sự im lặng đáng sợ này, hắn rót đầycho Hạ Hầu
Cảnh: "Đây là rượu ngon, Nữ Nhi Hồng mười năm, năm đó chúngta
cùng nhau chôn, hiện tại chính là thời điểm thưởng thức, đến,
vươngphi cũng tới uống một ly nào! Đồ tốt như vậy, đừng để tên Tần
tiểu tửmột mình uống sạch ~"

Vân Tuyết Phi nhận lấy rượu Phong Cực đưatới, đang chuẩn bị nếm
thử, áp suất thấp như vậy, nàng cũng cảm thấy rất bị đè nén, có câu
nói Nhất Túy Giải Thiên Sầu, chỉ mong cơn say kéo dài mãi mãi.

Không ngờ vừa mới đặt ở bờ môi, ly rượu đã bị một cái tay chặn lại,
cưỡng chế lấy đi.

Tư Nam Tuyệt khẽ cau mày: "Cơ thể nàng không được tốt, chớ uống
rượu!"

Vân Tuyết Phi không nghĩ tới vào lúc này Tư Nam Tuyệt còn có thể
chú ý tớimình, mặc dù hai tháng nay cơ thể tốt lên không ít, nhưng
bên trong vẫnkém một chút, càng ít dính đến rượu càng tốt. Vậy mà
hắn lại nhớ tớiđiểm này. Lặp tức, sự bi thương, áy náy lẫn oán hận
do Hạ Hầu Cảnh đưatới từ từ lắng đọng bình phục lại.

Nàng khẽ mỉm cười: "Uống một ly, sẽ không sao đâu!"

"Một ly cũng không được!"

Tư Nam Tuyệt không chút khách khí cự tuyệt, rõ ràng rất độc tài,
nhưng lại làm cho trong lòng người ta ấm áp. Vân Tuyết Phi không
khỏi khinh bỉbản thân: nhìn đi, người ta đối xử tốt với ngươi như vậy,



thế nhưng vừarồi ngươi lại vì mình, hi vọng hắn nhường bước, cũng
không suy tính vậtđó rất quan trọng với hắn thì sao.

Tống Thi Linh linh hoạt pháthiện ra, lúc nãy nàng để ý ánh mắt Vân
Tuyết Phi khi nhìn Cảnh vươnggia, đầy ắp tình cảm, nàng chứng
kiến rõ ràng, nữ nhân này cứ gặp ngườinào thì yêu người đó, tính
tình lẳng lơ, không hiểu sao biểu ca lại tốtvới nàng ta như vậy nhỉ?

Càng nghĩ càng căm giận, nàng sâu kínhỏi thăm: "Ban nãy tỷ tỷ nhìn
Cảnh vương gia rất lâu, hai người trướcđây có quen biết sao?"

Vân Tuyết Phi hơi hồi hộp một chút, nàng có thể cảm thấy ánh mắt
kinh ngạc từ bốn phía đang đánh giá mình.

Rất nhanh bình phục lại trạng thái bất an, Vân Tuyết Phi cười một
tiếng:"Cảnh vương gia phong lưu phóng khoáng, diện mạo hơn cả
Phan An, lòngthích cái đẹp mọi người đều có! Nhìn lâu thêm mấy lần
chắc cúng khôngquá đáng đi ~"

Tống Thi Linh không ngờ Vân Tuyết Phi có thể bìnhtĩnh thong dong
như thế, rất giỏi che giấu, hôm nay nàng nhất định phảixé rách mặt
nạ dối trá của Vân Tuyết Phi, để biểu ca thấy rõ bộ mặt thật của nàng
ta, nàng tiếp tục chưa từ bỏ ý định hỏi tới: "Nhưng ánh mắtvừa rồi
của tẩu tẩu dường như không phải là thưởng thức, ngược lại giống
như đang nhìn tình nhân đấy!"

Vị biểu muội này thật không biếtsống chết, cũng không nhìn hoàn
cảnh một chút, khi nãy nàng đã thấy được tròng mắt Tư Nam Tuyệt
hiện lên vẻ không vui.

Hừ! Muốn hãm hại nàng, chưa đủ kinh nghiệm!

Vân Tuyết Phi ái muội chớp chớp mắt nhìn Tống Thi Linh: "Muội



muội ghensao? Yên tâm đi, tẩu tẩu sẽ không dành Cảnh vương gia
với muội, tronglòng tẩu tẩu chỉ có một mình vương gia nhà ta thôi!"

Tư Nam Tuyệt cầm ly rượu lên tay hơi ngừng lại, khóe môi nâng lên
một đường cong cónhư không. Ngay sau đó, ngẩng đầu uống một
hơi cạn sạch.

Thấykhông thể vặn ngã được Vân Tuyết Phi, ngược lại còn bị trả
đũa, sợ TưNam Tuyệt hiểu lầm, Tống Thi Linh gấp đến đỏ mặt:
"Ngươi nói bậy! Ngườita thích là biểu ca, chứ không phải Cảnh
vương gia!"

Sau khi hôto những lời này, bốn phương một mảnh yên tĩnh, khi
chứng kiến Vân Tuyết Phi châm chọc nhìn nàng, Tống Thi Linh rốt
cuộc ý thức được mình đã nói lời không nên nói, nàng khẩn trương
cà lăm, đỏ mặt muốn giải thích:"Ta...ta không phải, ta chỉ là . . . . ."



Chương 21: Một đêm mê hoặc

"Ngươi chỉ là cái gì?" Vân Tuyết Phi buồn cười nhìn người vừa rồi
còn vênhváo, hiện tại lại là bộ dạng của một biểu muội nhỏ bé.

"Biểu ca,muội... muội..." Đôi mắt Tống Thi Linh đẫm lệ, không biết
làm sao nhìnTư Nam Tuyệt, hi vọng người nam nhân này sau khi
nghe mình tỏ tình, cóthể đứng ra bảo hộ mình, nói chuyện vì mình,
nhưng nàng đã thất vọng,con mắt của Tư Nam Tuyệt hoàn toàn bỏ
qua nàng, vẫn không ngừng uốngrượu của mình.

"Vương phi sao lại hùng hổ dọa người như vậy!"Phong Cực nhìn
không được, khi nhìn thấy bộ dạng điềm đạm đáng yêu củaTống Thi
Linh, ủy khuất đứng một bên rơi lệ, tấm lòng thiện lương củahắn
giống như bị dao cắt, vô cùng khó chịu.

" Phong đại ca..." Tống Thi Linh như bắt được một cây cỏ cứu mạng,
chuyển ánh mắt cảm kích sùng bái đến trên người Phong Cực.

Cảm nhận được ánh mắt ỷ lại của Tống Thi Linh, chủ nghĩa Đại Nam
Tử củaPhong Cực lại càng bành trướng, làm Tướng quân rong ruổi
trên chiếntrường đã lâu, hắn rất hưởng thụ ánh mắt như vậy, huống
chi ánh mắt lạitừ nữ thần hắn luôn ngưỡng mộ.

" Linh Nhi nói chuyện khiến vươngphi không thích, nhưng là quý ở có
lời dám nói, cũng coi là thẳng thắn,mong vương phi thông cảm, đừng
làm khó một cô gái yếu đuối như vậy!" Lời nói của Phong Cực vô
cùng chuẩn xác, nhìn nữ thần trong lòng ở một bênâm thầm gạt lệ,
không nhìn hắn, hắn càng cảm thấy Vân Tuyết Phi khiếnngười khác
chán ghét, ánh mắt nhìn về phía Vân Tuyết Phi càng thêm khinh



thường và lạnh lùng.

Vân Tuyết Phi không nghĩ tới Phong Cực lạikhông biết phải trái như
vậy, nàng cười lạnh chất vấn: "Bổn vương phihùng hổ dọa người thế
nào? Ngươi nói xem bổn vương phi ép nàng thế nào?Từ lúc nãy đến
giờ, vẫn luôn là nàng tìm đến bổn vương phi gây phiềnphức! Bổn
vương phi chẳng qua nhìn Cảnh vương gia vài lần, nàng liềncứng
rắn nói là tình nhân, bổn vương phi có phu quân, ngươi để mặt
mũihai vị vương gia ở đâu? Trước mặt nhiều người như vậy, nói xấu
bổn vương phi hồng hạnh xuất tường, hơn nữa còn tư tưởng phu
quân bổn vương phi,người thông minh vừa nhìn cũng biết mục đích
của nàng ở đâu!"

Phong Cực không nghĩ tới Vân Tuyết Phi phản biện như thế, một
phen chất vấn,hắn không còn lời nào để nói, gương mặt từ tức giận
chuyển thành lúngtúng. 

"Phong huynh dẫn binh đánh giặc nhiều năm như vậy, Bổnvương
vẫn cho rằng Phong huynh gặp chuyện sẽ lý trí, không nghĩ tới
hômnay cũng khiến cho bổn vương thật thất vọng!" Hạ Hầu Cảnh
Nãy giờ khôngnói gì đột nhiên lên tiếng, sau khi ngừng lại một chút,
hắn cười mà nhưkhông cười: "Anh hùng khó qua ải mỹ nhân!"

Anh chuyển ánh mắt tán thưởng lên người Vân Tuyết Phi, quả là một
nữ tử thông minh, không tựti cũng không kiêu ngạo! Vừa rồi nàng
nhìn ánh mắt của hắn, khiến hắn có một loại ảo giác, từng có lúc
cũng có một người như vậy như vậy nhìnmình. Nghĩ đến người kia,
ánh mắt khiến hắn ám ảnh, đồ vật đó hắn ắtphải lấy được!

Phong Cực vừa nghe ngay cả Hạ Hầu Cảnh cũng nóigiúp nữ nhân
trước mắt này, vừa nghĩ tới trên dưới có khác biệt, dù saonàng cũng
là hộ quốc vương phi, nghĩ đến vừa rồi Tư Nam Tuyệt quan tâmnữ
nhân này, mình quả thật hành động thiếu suy nghĩ, hắn xấu hổ đáp



lại: "Vương phi tha lỗi, là mạt tướng vượt qua khuôn phép!"

Tống ThiLinh không nghĩ tới cuối cùng là kết quả như vậy, nàng biết
Phong Cựcthích mình, cho là mình giả bộ đáng thương, Phong Cực
nhất định ra mặtvì mình, không nghĩ tới Cảnh vương gia lại ra mặt
giúp Vân Tuyết Phi,nghĩ tới đây, nàng vô cùng tức giận! Tại sao
chuyện gì tốt cũng chỉ mộtmình Vân Tuyết Phi chiếm lấy?

Hạ Hầu Cảnh che giấu ám quang chợtlóe lên trong mắt, nói tiếp:
"Bổn vương hiểu Phong huynh thích cái đẹp,quân tử không đoạt cái
người thích, ta tin Nam Tuyệt huynh có thể hiểuđược! Nam Tuyệt
huynh, huynh nói xem có đúng hay không?"

Lần nàyTư Nam Tuyệt ngược lại cũng không bỏ qua mặt mũi của Hạ
Hầu Cảnh, gậtđầu một cái: "Nếu như Linh Nhi có thể đến với Phong
Tướng quân, Bổnvương thân là huynh trưởng ngược lại là có thể!"

Tống Thi Linhkhông thể tin trợn to mắt nhìn Tư Nam Tuyệt ở phía
trước, hắn không giúp mình cũng không sao, tại sao nhất định phải
đẩy mình cho nam nhân khác? Hắn thật lòng với Vân Tuyết Phi sao?
Nếu vậy, tại sao lại vương vấnkhông dứt với nhiều nữ nhân trong
phủ như vậy? Tại sao chỉ có mình nàngla không được? Nàng không
muốn làm muội muội của hắn, nàng muốn làmchính thất của hắn!

Phong Cực không nghĩ tới Tư Nam Tuyệt khôngtrách tội mình, còn
nguyện ý gả Linh Nhi cho mình, xem ra Vương Gia thật sự không có
tình yêu nam nữ với Linh Nhi, nghĩ tới đây, mặc dù là hắncảm thấy
vậy là không đáng với Linh Nhi, nhưng nội tâm vẫn rất cao hứng, ít
nhất mình vẫn có cơ hội, hắn có cả đời, hắn tin Linh Nhi sẽ yêumình!

Phong Cực thâm tình nhìn sang Tống Thi Linh, không nghĩ tới thấy
Tống Thi Linh hồn tiêu phách lạc nhìn chằm chằm Tư Nam
Tuyệt,trong lòng hắn nhất thời cảm thấy khổ sở!



" Thời gian cũng không còn sớm, nên nghỉ ngơi!" Hạ Hầu Cảnh đứng
dậy nhìn Tư Nam Tuyệt một cái thật sâu: "Bổn vương đi trước!"

Không đợi mọi người phản ứng, hắn đã thi triển khinh công, nhanh
chóng biến mất trước mặt mọi người!

...

Vân Tuyết Phi trước lúc rời đi, xoay người lại liếc nhìn bóng dáng cô
đơn dưới ánh trăng, nhất thời đau lòng.

Nàng phảng phất trở lại buổi tối muộn đó, thiếu niên tuyệt vọng chất
vấn: "Vì sao? Tại sao ngươi muốn gạt ta?"

Nàng cho nha hoàn lui ra, đóng cổng phòng, đang lúc nàng còn chưa
ra khỏiquá khứ, một lực bên ngoài kéo lấy nàng, hung hăng đặt nàng
lên ván cửa, nắm lấy cằm nàng, giọng nói nguy hiểm quen thuộc
truyền đến, khí tứcphái nam ấm áp xẹt qua bên tai: "Đang nghĩ đến
hắn?"

Sau lưng Vân Tuyết Phi bị va chạm đau đớn, nàng giận dữ trừng mắt
nhìn đầu sỏ gây nên một cái: "Ngươi điên rồi! Rất đau!"

Tư Nam Tuyệt không quan tâm, tiếp tục cố chấp hỏi tới: "Ngươi đang
ở đây nhớ hắn đúng hay không?"

Đợi thoáng hiểu được Tư Nam Tuyệt nói tới ai? Ánh mắt Vân Tuyết
Phi nétránh, bất an nhìn về phía khác: "Ta không biết ngươi nói gì?"

"Ngươi và Hạ Hầu Cảnh trước đây từng quen biết?" Rõ ràng là giọng
điệu hỏi thăm, nhưng lại đã có đáp án xác định.



"Không biết!" Câu trả lời này của Vân Tuyết Phi không do dự, dù sao
thân thểnày đúng là không biết, linh hồn bây giờ lại biết, nhưng
chuyện này nóira ai cũng không tin, hơn nữa còn sẽ coi nàng là quái
vật! Nhìn Tư NamTuyệt lộ ra vẻ không tin, nàng đắc ý bổ sung một
câu: "Không tin ngươicó thể đi tra?"

Nhìn cái miệng nhỏ nhắn mê người trước mắt, có lẽ cũng là bóng
đêm mê người, hắn uống quá nhiều rượu, từng đợt hương thơm nữ
nhân truyền vào mũi hắn, hắn cảm thấy say, cúi người xuống,
dướitình huống Vân Tuyết Phi đang không biết gì, ngậm đôi môi
mềm mại kia.



Chương 22: Tư hội? Phá vỡ?

Cánh môi chạm vào nhau, xúc cảm mát mẻ trong nháy mắt đánh
thẳng đến tim.

Thân thể Vân Tuyết Phi run lên, đầu óc cảm giác trống rỗng, đôi mắt
của nàng mở to, đợi phản ứng kịp, xấu hổ và ủy khuất cùng nhau
phát ra, giãygiụa muốn đẩy nam nhân trước mắt ra, nhưng là bất đắc
dĩ, hai tay bị kìm sau lưng, nàng như con thú bị nhốt giữa lồng ngực
của hắn và cánh cửa,bất lực chịu đựng lửa nóng hắn cấp cho.

Khi từng trận mùi hươngtruyền đến, đầu óc của hắn lại càng hỗn
loạn, chỉ có thể dựa vào bảnnăng, đầu lưỡi của hắn cạy mở đôi môi
đóng chặt của nàng, muốn đoạt lấynhiều điều tốt đẹp hơn.

Vân Tuyết Phi giận dữ, mặc dù nàng biếtmỗi đêm cùng các thị thiếp
điên loan đảo phượng là một người khác, nhưng bị một người mình
không thương cưỡng hôn, nàng cảm thấy vô cùng buồnnôn, khi hắn
không biết thoả mãn tiếp tục dùng đầu lưỡi dò vào trongmiệng nàng,
nàng hung hăng cắn một cái.

Nhất thời mùi máu tươitràn ngập cả khoang miệng, sương mù trong
đầu Tư Nam Tuyệt dần dần tiêután, mê mang trong mắt biến mất, lý
trí thu hồi, hắn khẽ mím môi, khóemiệng còn có chỉ bạc mập mờ,
nhìn đôi môi sưng đỏ trước mắt, cùng vớitức giận và ủy khuất trong
mắt Vân Tuyết Phi, hắn cảm thấy kinh ngạc,mình vậy là thế nào?

Thấy hắn còn muốn ôm Vân Tuyết Phi vào trong ngực, nhìn đôi mắt
đẹp trợn trừng của nữ nhân trước mắt, trong lòng hắn căng thẳng,
lập tức buông lỏng tay ra.



Hai tay vừa được tự do, Vân Tuyết Phi lập tức hung hăng tát một cái.

' Bốp' một tiếng, âm thanh chói tai phá vỡ sự yên lặng ban đêm.

Dấu năm ngón tay đỏ tươi nhất thời xuất hiện trên gương mặt trắng
nõn nhưngọc Tư Nam Tuyệt, hắn vẫn trầm mặc như cũ, an tĩnh dị
thường đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, như là không cảm giác
được chút đau đớn nào.

Vân Tuyết Phi không quan tâm, trực tiếp mở cửa chỉ ra bên ngoài,
nghiêm giọng đuổi người: "Ngươi đi ra ngoài cho ta!"

Tư Nam Tuyệt nhìn nữ nhân trước mắt lần đầu tiên nổi giận, mắt đỏ,
kìm nén nước mắt, như một con sư tử nhỏ nổi giận, hắn cảm giác
trong lòng mộtloại cảm giác lạ lẫm dâng lên, cụ thể cảm giác gì hẵn
cũng không thể nói ra, chỉ biết là không nắm bắt được cảm giác của
mình như vậy thật không tốt, hắn chậm chạp phun ra mấy chữ: "Thật
xin lỗi!" Sau đó cũng khôngquay đầu lại đi ra ngoài, biến mất vào
bóng đêm.

Vân Tuyết Phihung hăng đóng cửa lại lần nữa, ngã lên giường, hung
hăng nhéo chăn mềm, hận không thể làm gì được Tư Nam Tuyệt,
đáng chết! Mặc dù mình quyếtđịnh, đời này tuyệt không động tình,
tuyệt không ở cùng nam nhân! Trungtrinh hay không trung trinh cũng
không có vấn đề! Nhưng bị người cưỡnghôn và bắt nạt như vậy,
cảm giác không phản kháng được thật không tốt,nàng hung hăng lau
đôi môi sưng đỏ của mình, như dính bệnh dịch, đồngthời trong lòng
âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải trở nên mạnh mẽ!

Trước kia cảm thấy cái tên kia không đáng ghét, đặc biệt là tối hôm
nay hắnnhư có như không bảo vệ và lo lắng, lại mở ra cánh cửa nơi
trái tim nàng khâu lại, khiến trong lòng nàng ấm áp, không nghĩ đến



toàn bộ là giả.Chờ mình có năng lực, tất cả chuẩn bị xong, nhất định
phải lập tức rờinơi này, cách xa hắn. Vân Tuyết Phi nghĩ như vậy,
suy nghĩ trong đêm đen phiêu đãng, nàng từ từ nhắm mắt lại, nặng
nề ngủ, trên mắt còn chưa khô vệt nước mắt.

Một bóng dáng trong lúc hoảng hốt nhanh chóng chạy vào, hất màn
trướng ra, nương theo ánh trăng nhìn xuống thân thể co ronhư con
mèo con trước mắt, tiểu nữ nhân dùng tư thế ngủ vô cùng không an
toàn.

Thời gian ban đêm luôn trôi qua vô cùng nhanh, đợi đến lúc Vân
Tuyết Phi mở mắt ra, cả căn phòng đã bị ánh mặt trời bao phủ,
mộtmảnh ấm áp.

Vân Tuyết Phi dụi dụi mắt, sau khi tỉnh lại, nhépnhép miệng, đợi đến
lúc trên môi truyền đến cảm giác phỏng nhẹ, nàngnghĩ tới chuyện
không vui tối qua, nhất thời trong lòng bị một đám mâyđen bao phủ.
Thật muốn xem tối qua là một cơn ác mộng, nàng và Tư NamTuyệt
vẫn còn tương kính như tân (tôn trngj nhau như khách), nhưng
trênmôi truyền đến cảm giác hơi nhói, trong miệng còn lưu lại mùi
máu tươinói cho nàng biết, chuyện tối qua là thật, nàng thật sự bị
cưỡng hôn!

Nghĩ một chút đã cảm thấy buồn nôn, nàng lập tức gọi Ngũ Trà tới
rót nước,súc miệng vài chục lần, mãi cho đến trong miệng hoàn toàn
không cảm giác được mùi lạ mới dừng lại.

Ngũ Trà nhìn thấy đôi môi sưng đỏ của tiểu thư nhà mình, kinh ngạc
nói: "Tiểu thư, người người sao vậy? Sưng thật lớn!"

Vừa nghe đến cái này, Vân Tuyết Phi lạnh mặt, vốn muốn nói là chó
cắn,nhưng lo lắng bị nghi ngờ, chỉ có thể không cam lòng nói ra vài
chữ:"Muỗi chích!"



" Nhất định là một con muỗi thật lớn!" Ngũ Trà cũng không nghi ngờ,
hiểu biết gật đầu: "Lát nữa nô tì đi lấy chút hươngliệu xông muỗi, để
trong phòng tiểu thư là được rồi!"

Vân Tuyết Phi gật gật đầu, trong lòng có một cỗ tức giận không thể
phát tác.

Sau khi ăn sáng xong, Vân Tuyết Phi vì làm dịu tâm tình uất ức trong
lòng,một người đi vào Cẩm viên, nơi này là hậu hoa viên trong
vương phủ,phong cảnh tươi đẹp, không khí trong lành.

Đứng trong biển hoa đủ mọi màu sắc, ngửi ngửi hương hoa thấm
vào lòng người, Vân Tuyết Phithoải mái vươn tay vặn eo. Nếu như
không có kẻ đáng ghét đó, nơi đâycũng coi là một nơi ở tốt, đáng
tiếc...

"Vân tiểu thư, khéo như vậy!" Một giọng nam êm tai vang lên từ phía
sau.

Vân Tuyết Phi ngừng động tác lại, xoay người, nhìn thấy người trong
thời gian ngắn vô cùng không muốn gặp lại - Hạ Hầu Cảnh.

Một thân áo choàng Nguyệt Nha màu xanh ngọc sợi tóc được vén
lên rải rác ởtrên vai, khẽ phiêu động. Hắn đứng cách đó không xa
cười nhìn nàng, ngũquan xinh xắn dưới ánh mặt trời, một thân bao
quanh màu vàng kim, càngthêm tuấn mỹ mê người. Chẳng qua nhìn
kỹ mà nói, có thể thấy nụ cười kia không tới đáy mắt khiến người ta
một loại cảm giác lạnh lùng.

Vừa thấy được hắn, tâm tình phức tạp lại dần dần dâng lên trong
lòng, nàngchần chừ nhìn hắn: "Cảnh vương gia cũng tới ngắm hoa?"



Hạ Hầu Cảnh gật đầu một cái, có thâm ý nhìn nàng: "Sao Vân tiểu
thư không ở cùng Nam Tuyệt huynh?"

Hạ Hầu Cảnh cảm thấy phản ứng của nữ nhân này rất kỳ quái, mỗi
lần nhìnthấy mình, như có tình cảm không nói rõ được, như đã biết
mình nhiềunăm, nhưng trước kia mình chưa từng thấy nàng. Nhất là
tối hôm qua, nàng nhìn mình thật lâu, không phải là mình không có
cảm giác, chỉ là ánhmắt nàng không giống những nữ nhân háo sắc
khác, ánh mắt nàng mang mộtloại đau buồn, khiến lòng người không
chán ghét, ngược lại có mấy phầnkích động.

Hơn nữa đêm qua sau khi trở về, ánh mắt kia của nàngvẫn liên tục
xuất hiện trong đầu mình, khiến cho hắn nhớ đến Phỉ Nhi của hắn.

Vân Tuyết Phi vừa nghe Tư Nam Tuyệt, sắc mặt mất tự nhiêntrầm
xuống, sau khi ý thức được thế này không ổn, nàng hơi mỉm cười
nói: "Hắn bận rộn!" Nàng trực tiếp trả lời bằng hai chữ ngắn gọn .

Hạ Hầu Cảnh tất nhiên nghe ra giọng điệu này không ổn, hắn cũng
không lậttẩy, cười nói: "Nam Tuyệt huynh rất yêu mến Vân tiểu thư!"

Vừanghe đến yêu mến, Vân Tuyết Phi có khổ không thể nói, mặc dù
tên hỗn đản Tư Nam Tuyệt ngày hôm qua đối với chính mình, nhưng
mình cũng không thể vạch trần hắn, ngoài mặt lại giữ vẻ vui vẻ, nàng
thẹn thùng cười mộttiếng: "Khiến Cảnh vương gia chê cười rồi!"

Hạ Hầu Cảnh nhìn nữnhân trước mắt, không phải đặc biệt đẹp, lại
giống như Phỉ nhi, có mộtđôi con ngươi trong suốt, lúc nói chuyện,
ánh mắt như điểm đầy ánh saosáng chói, linh khí động lòng người.
Khẽ mỉm cười, phảng phất chiếu sáng cả hoa viên.

Nhưng nàng không phải là Phỉ Nhi, Phỉ Nhi đã không còn ở đây,
nghĩ đến đây, ngực hắn đau nhức, tan nát.



Vân Tuyết Phi phát hiện bộ dáng thống khổ của Hạ Hầu Cảnh, hoảng
sợ tiến lên phía trước: "Ngươi làm sao vậy?"

Đang lúc Vân Tuyết Phi còn chưa kịp phản ứng, thình lình bị một
cánh taymạnh mẽ kéo một cái, nàng bị Hạ Hầu Cảnh ôm vào trong
ngực, mũi đụngphải lồng ngực cứng rắn của hắn.

Nàng theo bản năng muốn giãygiụa, lại bị hắn ôm chặt lấy, bên tai
truyền đến giọng nói yếu ớt củahắn: "Đừng nhúc nhích! Để một
chút..."

Nàng không khỏi yên tĩnhlại, trong lòng vốn là áy náy hay lưu luyến,
nàng cũng không nói rõđược, chỉ muốn một lần này xem như tạm
biệt đi.



Chương 23: Ghen?

Nghe được âm thanhquen thuộc, nàng thầm kêu không được, sao
không nghĩ đến nơi này là nơicông chúng, nàng cũng đã có phu
quân trên danh nghĩa. Nhất là còn gặp Tư Nam Tuyệt và Quan Tâm
Liên ở chỗ này, nàng thật sự muốn kẽ đất để chuivào.

Cảm thấy người trong ngực co rúm lại, Hạ Hầu Cảnh khẽ cười,hơi
thở phun ở khuôn mặt của nàng, âm ấm lành lạnh, hắn nhẹ nhàng
buôngnàng ra, hướng về phía Tư Nam Tuyệt hả hê nhíu mày: "Nam
Tuyệt huynhcũng tới thưởng hoa hả?" Hơn nữa có điều ngụ ý: "Còn
có mỹ nhân làm bạn, tự tại biết bao!"

Ánh mắt Vân Tuyết Phi đông lại, đối mặt với dung nhan như thơ như
tranh vẽ và vẻ cười nhạo trong mắt của Tư Nam Tuyệt.

Dưới tình huống này thấy Tư Nam Tuyệt, tức giận ngưng tụ trong
lòng tối hômqua của Vân Tuyết Phi dần dần không còn nữa, thay vào
đó là khẩn trương, giống như bị bắt gian tại chỗ.

Quan Tâm Liên cảm thấy tế bàotoàn thân đều nhảy lên, ông trời thật
sự không tệ đối với nàng, lại đểcho nàng và vương gia thấy được
tiện nhân Vân Tuyết Phi kia hồng hạnhxuất tường, hiện tại nhìn thấy
sắc mặt âm trầm của vương gia, tiểu tiệnnhân này rất giảo hoạt, cũng
không còn biện pháp che giấu. Nàng hơi dờiánh mắt, đợi nhìn đến
nam tử bên cạnh Vân Tuyết Phi, ánh mắt sáng lên,nhưng chỉ là ngắn
ngủi. Ánh mắt tiểu tiện nhân này không tệ, nếu tìm nam tử tuấn dật
giống như Cảnh vương gia, mặc dù so sánh với vương gia hộquốc
thì kém hơn chút, nhưng coi như là lựa chọn tốt nhất.



Trongthời gian ngắn, Quan Tâm Liên suy nghĩ vòng vo tầm vài vòng,
nàng độtnhiên cười duyên: "Vương phi và Cảnh vương gia thật sự là
thật khéo,cũng tới ngắm hoa!"

Ý lời này của Quan Tâm Liên, làm sao VânTuyết Phi lại nghe không
hiểu, nàng đang nói mình và Hạ Hầu Cảnh âm thầm gặp riêng, thật là
buồn cười! Nếu như gặp riêng, nàng sẽ tìm chỗ trắngtrợn như vậy
sao? Nhìn thấy Quan Tâm Liên nhu nhược khéo léo đứng ở bêncạnh
Tư Nam Tuyệt, Vân Tuyết Phi cũng chỉ phiền não trong lòng.
Trongmấy thị thiếp, nàng ghét nhất chính là Quan Tâm Liên, giả vờ
yếu ớt giảvờ vô tội! Nhìn thấy nàng ta, nàng liền nghĩ đến Mộ Dung
Thanh Y, cóphải nam nhân đều thích kiểu như vậy hay không?

Trong thời gianthật ngắn, Vân Tuyết Phi đã bình tĩnh lại, mặc dù vừa
rồi nàng và Hạ Hầu Cảnh ôm nhau, nhưng không có hành động gì
quá mức, hơn nữa giữa bọn họcũng không có tình yêu nam nữ, cũng
không tồn tại hồng hạnh xuất tườnggì đó. Nghĩ thông suốt điểm này,
ánh mắt nàng thản nhiên, nhìn thẳng TưNam Tuyệt, gật đầu thừa
nhận: "Nô tì và Cảnh vương gia vô tình gặp được, không ngờ gặp
Vương gia và Quan thị thiếp ở chỗ này!"

Quan TâmLiên không ngờ Vân Tuyết Phi to gan thừa nhận như vậy,
nhưng nghe đượcchuyện đương nhiên phía sau nàng, không chột dạ
một chút nào, cũng không vui lòng nữa, nàng không có ý tốt: "Không
biết có phải mắt nô tỳ vụngvề hay không, sao vừa rồi vương phi và
Cảnh vương gia lại ôm nhau?"

Chất vấn âm dương quái khí như vậy, Vân Tuyết Phi không vui nhíu
mày mộtcái, cố nén nội tâm không vui: "Xem ra chuyện lần trước vẫn
không khiếnQuan thị thiếp nhận rõ thân phận của mình!"

Nhìn thấy trong khiVân Tuyết Phi liếc mắt chợt lóe lên ánh sáng lạnh,
trong lòng Quan TâmLiên hồi hộp, nghĩ đến cảnh tượng lần trước bị



Vân Tuyết Phi khi dễ, một trận sợ, thêm oán hận. Cuối cùng oán hận
chiến thắng sợ, Vân Tuyết Phichỉ là một dòng chính nữ Thất Phẩm,
đâu có tư cách tranh cùng nàng,chuyện hôm nay, vương gia tận mắt
nhìn thấy, lần này tiện nhân Vân Tuyết Phi đừng nghĩ thoát thân,
nàng nhất định phải làm cho nàng ta trả nợgấp bội uất ức mà nàng
chịu lần trước.

Nàng khinh thường hừ nhẹgiễu cợt: "Mặc dù ta là thị thiếp, nhưng
mà biểu tỷ ta lại là Hoàng quýphi Mộ Dung Thanh Y! Hoàng quý phi
tôn quý hơn rất nhiều so với vươngphi!"

Nghe được Mộ Dung Thanh Y, ánh sáng sắc bén trong mắt HạHầu
Cảnh chợt lóe lên, hắn buông tha kế hoạch ban đầu trong nháy
mắt,chê cười: "Một thị thiếp dám cả gan làm càn ở trước mặt chính
phi, hộquốc vương phủ thật là gia giáo tốt, hôm nay cuối cùng Bổn
vương cũngthấy được!"

Hạ Hầu Cảnh ra mặt vì Vân Tuyết Phi, càng thêm khiếnQuan Tâm
Liên cho rằng: Vân Tuyết Phi hồng hạnh vượt tường là sự
thật!Nhưng nàng cũng không dám đắc tội Cảnh vương gia, dù sao
vương gia nàycũng là đệ đệ ruột của hoàng đế, lại nói vận khí của
tiện nhân này thậttốt, quyến rũ vương gia hộ quốc, lại tới mê hoặc
Cảnh vương gia.

Nàng uất ức nhìn Tư Nam Tuyệt, duyên dáng kêu to một tiếng:
"Vương gia ~"nàng cũng không tin lúc này vương gia còn có thể
vững vàng.

VânTuyết Phi nổi hết cả da gà, theo bản năng nàng cho rằng Tư
Nam Tuyệttuyệt đối sẽ không tin tưởng lời như vậy, cũng sẽ không
nói chuyện thayQuan Tâm Liên, khi nàng chuyển ánh mắt về phía Tư
Nam Tuyệt, chỉ nhìnthấy, con ngươi trong trẻo lạnh lùng thường
ngày càng thêm sâu khôngthấy đáy, trong ánh mắt lộ ra vẻ tối tăm,



trong tối tăm ẩn giấu một chút nguy hiểm.

"Trở về phòng của ngươi đi!" Tư Nam Tuyệt lạnh lùngra lệnh, ánh
mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Vân Tuyết Phi, không liếc mắtnhìn
Quan Tâm Liên một cái.

Quan Tâm Liên cho rằng vương gia nói chuyện thay mình, cực kỳ
cao hứng, hài lòng nhìn Vân Tuyết Phi: "Nghekhông, vương gia bảo
ngươi trở về phòng đóng cửa suy nghĩ!"

"Bổn vương bảo ngươi đi xuống!" Ngôn ngữ không lưu tình, cắt đứt
lời phía sau của Quan Tâm Liên.

Quan Tâm Liên không thể tin nhìn Tư Nam Tuyệt, cả trái tim chìm
vào đáy cốc, nàng cho là vương gia không thích Vân Tuyết Phi, bằng
không cũng sẽkhông ân huệ cùng hưởng, để cho mấy thị thiếp các
nàng thay phiên thịtẩm. Phải biết thời điểm ở trên giường, vương gia
cũng rất để ý nàng ta!

Vân Tuyết Phi nghe Tư Nam Tuyệt tuyệt tình, sung sướng trong lòng:
Cho ngươi nhảy lên!

Quan Tâm Liên giống như có thể cảm nhận được sự hả hê của Vân
Tuyết Phi, mặc dù nàng vô cùng không tình nguyện, nhưng cũng
không dám ở lâu, nànghiểu rõ thủ đoạn của vương gia.

Đợi sau khi Quan Tâm Liên đi,xung quanh rốt cuộc an tĩnh, chỉ còn
lại ba người bọn họ, Vân Tuyết Phicảm thấy không khí đặc biệt, trong
lòng khẩn trương không dứt.

Cuối cùng Tư Nam Tuyệt di chuyển bước chân, từ từ đi về phía
nàng.



Vân Tuyết Phi tính phản xạ lui về phía sau, ở thời điểm nàng không
thể luiđược nữa thì muốn tránh cũng không được, Tư Nam Tuyệt
hung hăng níu cánh tay của nàng lại, kéo nàng đến trong ngực của
hắn, nắm cả eo của nàng,nàng cảm thấy cánh tay bên hông như bàn
ủi nóng, nàng muốn trốn tránh,lại bị cố định thật chặt ở trong ngực
hắn.

Hạ Hầu Cảnh thấy động tác Tư Nam Tuyệt bá đạo biểu thị công khai
chủ quyền, khóe miệng cong lên: "Nam Tuyệt huynh, lại ghen?"

Vừa dứt lời, cũng không thấy rõ Tư Nam Tuyệt ra tay lúc nào, chỉ
thấy mộtcây ngân châm bay về hướng mi tâm của Hạ Hầu Cảnh,
nhanh như tia chớp.

Khi ngân châm cách Hạ Hầu Cảnh ba cm thì trốn phía trước một
chút, vừa hàilòng, chân trái đau nhói một hồi, trong nháy mắt đau
đớn truyền khắptoàn thân, tiếp theo tê dại nhỏ, không tới một khắc,
hắn cảm giác toànthân đột nhiên không thể nhúc nhích.

Sắc mặt hắn cực kỳ khó coi: "Ngươi đùa thật!"

Nhìn thấy Hạ Hầu Cảnh khác thường, Vân Tuyết Phi khẩn trương hỏi
thăm, tình cảm quan tâm mà không lời nào có thể miêu tả được:
"Ngươi làm sao vậy?"

Không đợi Hạ Hầu Cảnh hồi phục, bàn tay bên hông đột nhiên mang
theo nàng đạp đất lên, bay theo phương hướng về phía Lâm
Phượng viên.

Dọc theo đường đi yên lặng không nói gì.

Khi trở lại Lâm Phượng viên, Tư Nam Tuyệt mới buông lỏng bàn tay
trên eo nàng ra.



Vừa được tự do, nàng vội vàng xông ra ngoài, muốn nhìn Hạ Hầu
Cảnh rốt cuộc thế nào.

"Yên tâm đi, không chết được!" Ngôn ngữ lạnh lùng vô tình chọc Vân
Tuyết Phi toát ra một luồng khí nóng.

Nàng xoay người lại hung tợn nhìn chằm chằm hắn chỉ trích: "Ngươi
không cảm thấy mình rất quá đáng sao?"

Tư Nam Tuyệt nâng mí mắt nhìn Vân Tuyết Phi sâu xa một cái, lại rũ
mắt xuống.

Thấy Tư Nam Tuyệt không để ý chính mình, trong lòng Vân Tuyết Phi
càng thêmtức giận, nhưng đột nhiên ý tưởng lóe lên, nàng lại gần
mặt của Tư NamTuyệt, hơi thở phun ở trên mặt hắn, hơi nóng rực,
âm thanh như nỉ non,có chứa kiều mỵ của tiểu nữ nhân: "Ngươi sẽ
không thật sự ghen chứ?"

Hương thơm nữ nhân nhàn nhạt quanh quẩn ở xung quanh, con
ngươi trong suốtnhư lưu ly lộ ra vẻ giảo hoạt, ánh mắt Tư Nam Tuyệt
khẽ lóe lóe, bên tai lộ ra đỏ ửng bé nhỏ đến mức không thể nhìn
thấy.

Vân Tuyết Phikhông nhìn thấy, nhưng nụ cười trên mặt càng sâu, nụ
cười xinh đẹp nhưhoa đào tháng ba, nàng tiếp tục truy vấn: "Sẽ
không phải thật sự thíchta chứ?"



Chương 24: Đêm khuya gặp
chuyện

Tư Nam Tuyệt lạnh lùng liếc nàng một cái: "Ngươi nghĩ nhiều! Ta chỉ
muốn nhắc nhở ngươi một câu, chú ý thân phận của mình!"

Lưu lại một câu nói như vậy, Tư Nam Tuyệt cũng không quay đầu lại
rời đi.

Nhìn cả phòng vắng lạnh, thần kinh cẳng thẳng của Vân Tuyết Phi
mới chậm rãi tỉnh táo lại, nghĩ lại tất cả mọi chuyện vừa xảy ra ở Tự
Cẩm viên, nhất thời chua chát một hồi, nàng không phải đứa ngốc, dĩ
nhiên cảm thấymình bị hắn thiết kế. Hẳn là Hạ Hầu Cảnh nhìn thấy
Tư Nam Tuyệt và QuanTâm Liên đi tới chỗ bọn họ, mới có thể làm ra
vẻ không thoải mái, thừadịp nàng khẩn trương tiến lên hỏi thăm, ôm
nàng vào lòng! Mục đích làmnhư vậy, đơn giản là vì đả kích Tư Nam
Tuyệt.

Hận sao? Vân TuyếtPhi tự hỏi mình, đáp án dĩ nhiên là phủ định, cho
dù Hạ Hầu Cảnh thiếtkế nàng thế nào, cũng so không được hung ác
mà nàng đối với hắn lúctrước!

Hắn thành thục, cho dù không tình nguyện, nhưng vẫn khôngthể
không thừa nhận, từ biệt mấy năm, thiếu niên trẻ trung xấu hổ chỉ có
thể dừng lại ở trong ký ức, người và vật không còn, hiện tại đứng
ởtrước mặt nàng, là Cảnh vương gia tôn quý của Đại Hạ Vương
Triều.

Vào đêm, ánh sao thưa thớt, gió lớn nổi lên, nhánh cây bị gió thổi
đung đưa kẽo kẹt vang dội, còn có thể nghe loáng thoáng tiếng lá cây



bị cuốnlên, là điềm báo một đêm mưa to.

Vân Tuyết Phi nằm ở trên giường, trong lòng xao động lo lắng, không
ngủ được, chỉ có thể trợn tròn mắt,nhìn bầu trời đen nhánh, dạ minh
châu phát ra ánh sáng mơ hồ, buổi tốigió lớn đột nhiên nổi lên cũng
có vẻ có mấy phần cảm giác khủng bố.

Kể từ ngày hôm qua sau khi ồn ào mâu thuẫn với Tư Nam Tuyệt,
buổi tối hắnsẽ không tới, không biết bây giờ hắn đang ngây ngô ở
trong phòng mỹ nhân nào nữa, nghĩ tới đây, Vân Tuyết Phi hết buồn
ngủ.

Đột nhiên cửa “kẽo kẹt” một tiếng, cho dù là động tĩnh rất nhỏ, Vân
Tuyết Phi vẫnthính tai nghe được, ngay sau đó có tiếng bước chân
nhỏ nhẹ vang lên.

Trong bóng tối, nàng nhìn sang nơi phát ra âm thanh, có thể nhìn
thấy loángthoáng một bóng dáng màu đen đi về phía nàng! Trong
không khí dần dầntràn ngập một cảm giác bị đè nén, bức người
chẳng dám thở mạnh.

Có sát khí!

Vân Tuyết Phi đưa tay nhẹ nhàng mò tới phía dưới gối đầu, nắm một
bọc bột phấn đặt ở đấy, trầm ngâm bế khí!

Đợi một nháy mắt màn trướng bị nâng lên, mượn ánh sáng của dạ
minh châu,một tia sáng chói mắt thoáng qua, trong nháy mắt đó, kiếm
lên, kiếm rơi!

Ngay giữa thời gian lên xuống, Vân Tuyết Phi nhanh chóng rút tay
dưới gốiđầu ra, hung hăng ném vẩy bột trong tay về phía người bịt
mặt này, đồngthời đạp một cước lên người hắn.



“A. . . . . .” Âm thanh phái nam khàn khàn rõ ràng cực kỳ cao vút ở
ban đêm.

Thích khách đưa tay dụi dụi con mắt, sao mắt đau nhói, nhìn cái gì
cũng không thấy được, nhất thời giận dữ, vung kiếm trong tay lên,
đâm loạn trêngiường.

Kiếp trước nàng quen hành động ban đêm, đã sớm dưỡngthành
năng lực nhìn ban đêm, nàng nhanh nhẹn tránh kiếm đâm tới,
lợidụng khe hở, nhảy lên, nhảy xuống giường.

Người áo đen nhận ra được, kiếm chuyển hướng, tấn công tới phía
Vân Tuyết Phi.

Ngoài cửa sổ cuồng phong gào thét, không lâu sau, giọt mưa lớn
như hạt đậu đánh lộp bộp xuống mặt đất.

Có lẽ qua một khắc đồng hồ, thể lực Vân Tuyết Phi cạn kiệt, dần dần
bắtđầu bị vây ở yếu thế, mặc dù kiếp trước nàng là tướng quân, đối
phó tênthích khách dư dả, nhưng hiện tại thân thể này thật sự không
chịu nổi,mới một hồi, cũng đã là cực hạn, hơn nữa võ công của
người áo đen nàykhông yếu, nếu như không phải vừa rồi nàng thừa
dịp hắn khinh thường ném bột phấn ra, phá hủy tầm mắt của hắn, sợ
rằng bây giờ nàng đã là vonghồn dưới kiếm của hắn rồi.

Vẫn phải tìm người giúp một tay, tiếp tục như vậy rất bất lợi đối với
nàng! Nội tâm Vân Tuyết Phi bắt đầu nôn nóng!

Trong lúc vội vã phòng thủ đáp trả, nàng liếc mắt nhìn đến một bình
hoa caongang người chỗ không xa, lập tức có chủ ý trong lòng.

Nàng nhắmngay gần cái bàn, mượn hơi sức mình toàn lực đá tới,



két. . . . . . Cáibàn ma sát mặt đất, người áo đen nhanh chóng né
tránh.

Thừa dịptrong chớp nhoáng này, Vân Tuyết chạy vội đến trước bình
hoa, đợi khingười áo đen cũng chạy tới, Vân Tuyết Phi đá vòng lại
một cái, một cướcđạp bể bình hoa từ trung tâm, âm thanh thanh thúy
chói tai lập tức phávỡ đêm trầm tĩnh.

Mảnh vụn phân tán xung quanh, hoặc nhiều hoặcít đâm vào trong da
thịt người áo đen, khi hắn mệt mỏi ứng đối, VânTuyết Phi kéo cửa
phòng ngủ chạy ra ngoài, vừa chạy vừa hô to: "Bắtthích khách!"

. . . . . .

Hôm sau, tin tức vương phi bị ám sát truyền ra, các thị thiếp cũng vui
mừng một phen, đợi biết vương phi bình an vô sự, mặt tất cả trắng
hơn quả cà.

Vì không để hoài nghi đến trên người mình, các thị thiếp thay nhau
an ủi, náo loạn ở Lâm Phượng viên cho tới trưa.

Đợi sau khi giải quyết hết những thị thiếp kia, Vân Tuyết Phi vô cùng
mệt mỏi.

Ngũ Trà đau lòng xoa bả vai cho tiểu thư, trong lòng rất tự trách:
"Đều do Ngũ Trà không tốt, nên ở cùng với tiểu thư." 

Vân Tuyết Phi vỗ vỗ tay Ngũ Trà an ủi: "Ngươi cũng không biết võ
công, ởcùng với ta chỉ sẽ thêm người gặp nguy hiểm, hơn nữa,
ngươi xem hiện tại ta cũng không có chuyện!"

"Nhưng, nhưng. . . . . . Nếu như tiểuthư gặp chuyện không may, nô tỳ
cũng không sống!" Ngũ Trà nói xong liềnlập tức đỏ mắt, nghĩ đến



ngày hôm qua tiểu thư gặp chuyện, trong lòng co rút nhanh một trận,
cũng may ông trời phù hộ tiểu thư không có việc gì!

Vân Tuyết Phi đứng lên, xoay người, nhìn nha đầu trước mắt đỏ mắt,
làm ravẻ đáng thương như con thỏ nhỏ, nội tâm rất cảm động, một
tay nàng ômlấy Ngũ Trà, vỗ vỗ lưng Ngũ Trà thủ thỉ thù thì: "Đừng
khóc, không phảitiểu thư ta không có chuyện gì sao?"

Tư Nam Tuyệt xông vào thấy chỗ này chính là một hình ảnh ấm áp,
hắn sững sờ đứng ở nơi đó nhìn người trước mắt.

Vân Tuyết Phi ngẩng đầu lên, bất ngờ giao nhau với ánh mắt quan
tâm của Tư Nam Tuyệt.

Nàng buông Ngũ Trà ra, cúi người hành lễ: "Vương gia cát tường!"

Ngũ Trà thấy vương gia đến thăm tiểu thư, liền lui ra ngoài, khép
cửa, cho tiểu thư và vương gia thời gian đơn độc ở chung.

Đối với việc hiện tại Tư Nam Tuyệt mới đến thăm nàng, Vân Tuyết
Phi mấthứng, dù gì nàng cũng là vương phi, hắn hoàn toàn không coi
trọng nàngnhư vậy, mặc dù hữu danh vô thực, nhưng ít nhất cũng là
quan hệ đồngminh, thế nào cũng phải quan tâm mình một chút!

Tư Nam Tuyệt nhìn người trước mắt từ đầu đến chân một lần, sau
khi xác định không có việc gì, hắn đi lên trước, khi Vân Tuyết Phi còn
chưa kịp phản ứng, một taykéo Vân Tuyết Phi vào trong ngực, cảm
giác ôm người trong ngực rất chânthật, trái tim thấp thỏm của hắn rốt
cuộc trở về chỗ cũ, cũng may khôngcó việc gì! Vừa rồi nghe Bạch
Phong tự nói với hắn nàng bị ám sát, hắnchỉ cảm thấy huyết dịch
toàn thân đều chảy ngược, một loại khủng hoảngchưa bao giờ có
cuốn lấy hắn, sợ mất đi nàng!





Chương 25: Tra thích khách

Thời tiết tháng năm hay thay đổi , tối ngày hôm qua còn là cuồng
phong nổilên bốn phía, mưa to tầm tã, hôm nay lại ánh nắng cao rực
rỡ, chim hóthoa thơm.

Ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua cửa sổ khắc hoa bắnthẳng đến
trong phòng, làm cho bên trong phòng mạ một tầng màu vàng kim,
phòng ngủ vốn hoa lệ càng thêm xa hoa.

Hơi thở phái nam bất ngờbao vây nàng, nàng ngơ ngẩn, hai tầng vật
liệu may mặc thật mỏng, mềmmại của nàng dán dương cương của
hắn, nàng có thể nghe rõ ràng nhịp timkhông có quy luật, cánh tay
mạnh mẽ bên hông vòng chắc nàng thật chặt,trong nháy mắt, nàng
cảm thấy vòng tay ôm ấp này rất an toàn, luôn nhưvậy cũng không
tồi.

Nhưng rất nhanh ý nghĩ như vậy liền bị nàngbác bỏ, sau khi mất hồn
ngắn ngủi, nàng khôi phục lý trí như cũ, đẩy đẩy nam nhân đang ôm
chặt mình: "Hôm nay ngươi lại uống rượu?"

Giọng nói phái nam thuần hậu dễ nghe vang lên ở bên tai nàng, hắn
nhéo thịtmềm trên eo nàng, thở ra một luồng khí nóng chế nhạo:
"Ngửi đi, trênngười ta có mùi rượu hay không?"

Giọng nói cưng chiều như thế,Vân Tuyết Phi chưa từng nghe được,
nàng chỉ biết tối ngày hôm qua bị ámsát, khẳng định không thoát khỏi
quan hệ với hắn, dù sao nàng cũng không ra khỏi hộ quốc vương
phủ, chưa từng đắc tội với người khác, chỉ sợ đắc tội duy nhất chính
là đám tiểu thiếp trong phủ.



Nghĩ tới đây,nàng giãy giụa đẩy Tư Nam Tuyệt ra: "Vương gia, mời
tự trọng! Ban đầuchúng ta đã thương lượng, chỉ làm phu thê trên
danh nghĩa, hơn nữa takhông muốn chết sớm!"

Ôm ấp đột nhiên không còn, trong lòng TưNam Tuyệt có mất mác
nhàn nhạt, hắn hiểu ý tứ trong lời nói của VânTuyết Phi, hắn nửa thật
nửa giả cười nói: "Tuyết Nhi có muốn làm phu thê hữu danh hữu
chân thật với ta hay không?"

Vân Tuyết Phi ngheđược hắn cố ý nhấn mạnh chân thật, trên mặt
xuất hiện sắc phấn hồng nhàn nhạt, nàng quay đầu nói thầm: "Không
đứng đắn!"

Về phần ý tứ phía sau lời nói của Vân Tuyết Phi, hắn cũng biết đến,
giống như hắn đang nghĩ 

Bốn bề Đông Nam Tây Bắc của Hộ quốc vương phủ đều có ám vệ
canh giữ, ngườibên ngoài không được cho phép thì rất khó tiến vào.
Nếu như tối ngày hôm qua thích khách từ bên ngoài tiến vào, như
vậy sau khi thất thủ lạithần không biết quỷ không hay tránh thoát ám
vệ đi ra ngoài, đây vốn làkhông thể nào, huống chi mắt của thích
khách kia bị thương, nếu như cũng có thể thoát thân đi ra ngoài, vậy
chỉ có thể nói ám vệ của hắn ăn cơmtrắng. Hơn nữa theo ám vệ báo
lại, mấy ngày nay người trong phủ hoàntoàn không mang người xa lạ
trở về, cũng không tồn tại thuê thích kháchtừ bên ngoài. Như vậy duy
nhất có thể là, thích khách này là nội tặc của vương phủ, kể từ sau
khi nàng chưởng gia, mặc dù thời gian ngắn, nhưngdanh tiếng rất
tốt, sợ rằng mâu thuẫn duy nhất là ở trên người của hắn.

Hắn trịnh trọng bảo đảm: "Ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi một cái
công đạo!"



Vân Tuyết Phi lắc đầu một cái cự tuyệt: "Không, lần này ta muốn tự
mìnhtra!" Nàng không phải người yếu, sẽ không run rẩy núp ở sau
lưng namnhân, nếu dám mua hung giết nàng, thì phải chịu đựng hậu
quả!

Vương phi bị ám sát, cả vương phủ lòng người bàng hoàng, khi Vân
Tuyết Phitập trung tất cả mọi người ở phía trước, năm vị thị thiếp và
biểu tiểuthư Tống Thi Linh cũng bị mời trình diện.

Kiểm lại số lượng nhahoàn, gã sai vặt, hộ vệ, trong thời gian này,
người phía dưới không dámthở mạnh, chỉ sợ bị xếp vào phạm vi
hung thủ.

Rất nhanh đã bắt được thích khách, thích khách là một gã hộ vệ,
nhưng khi tìm được hắn, người thị vệ này đã trúng độc chết.

Vân Tuyết Phi ngồi trên thượng vị, đưa ly trà trên tay cho nha hoàn,
thongthả ung dung: "Mọi người cũng biết thường ngày bổn vương
phi đối với mọi người không tệ, không có nghĩa là bản phi không có
phát cáu, bổn vươngphi luôn luôn thưởng phạt phân minh, dám can
đảm giấu giếm người khôngbáo, coi như là đồng mưu, tra được,
nghiêm trị không tha! Nếu như cungcấp tin tức đáng tin, giúp đỡ bổn
vương phi tìm ra hung thủ, về sau bạctháng sẽ tăng gấp hai!"

Giọng nói uy nghiêm vang dội quanh quẩn ở trong đại sảnh, người
phía dưới rối rít cúi đầu.

Hộ quốc vương phủ là chỗ tập trung quyền lợi cả nước, trừ Hoàng
đế, mộtngười khác nắm trong tay quyền lợi quốc gia không phải
huynh đệ hoàngđế, mà là vị vương gia khác phái này. Người làm
việc ở đây đi ra ngoàicũng sẽ cao hơn mấy cấp so với người bình
thường, tiền tháng càng khôngcần phải nói, so với chỉ ban thưởng,
bọn họ càng thích vương phi cho hấp dẫn, tiền tháng tăng gấp hai,



mọi người đều biết đây là một phúc lợirất lớn, về sau mỗi tháng cũng
có thể lĩnh nhiều bạc, khẳng định cuộcsống càng thêm dễ chịu có
bảo đảm! Đồng thời nói ra, cũng là một loạitượng trưng thân phận.

Vân Tuyết Phi đi qua trước mặt mỗi ngườibọn họ, điều tra mỗi một
người, ánh mắt nghiêm nghị. Trước kia nhóm thịthiếp líu ríu, tranh
giành ghen tuông, lúc này tất cả đều ngậm kínmiệng, câm như hến.
Chỉ lo lắng vương phi không vui, quy định sẵn ngườiđồng mưu, đến
lúc đó nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch, dù sao hiệntại họ
cực kỳ có hiềm nghi!

Khi Vân Tuyết Phi đột nhiên dừng lại ở trước mặt một tên hộ vệ, ánh
mắt tựa như lưỡi dao đặt trên người hắn: "Ngươi!"

Hộ vệ bị điểm đến run lẩy bẩy, đột nhiên té quỵ xuống đất, hung hăng
dậpđầu trên đất mặt: "Vương phi tha mạng, không phải nô tài cố ý
giấugiếm!"

"Nói điều ngươi biết ra, bản phi nhất định sẽ không bạcđãi ngươi!"
Vân Tuyết Phi cũng không nhiều lời, trực tiếp dụ dỗ, hiệntại nàng cần
chính là lập tức tìm được hung thủ.

"Vâng, vâng!" Hộ vệ khẩn trương sợ hãi, nói không thành lời: "Nô tài
và Vương Khải đếnvương phủ làm việc cùng lúc, quan hệ tương đối
tốt, nô tài biết đượcVương Khải vẫn cảm mến, cảm mến. . . . . ."

"Nói, có chuyện xảy ra thì bổn vương phi sẽ làm chủ!"

Lấy được đặc xá, hộ vệ vội vàng lên tiếng: "Dạ, hắn vẫn cảm mến
nha hoàn Sơ Thất bên cạnh mến đại phu nhân! Một ngày trước khi
xảy ra chuyện khôngmay, nha hoàn này còn từng tìm hắn!"

"Nô tì oan uổng, xin vương phi minh xét!" Sơ Thất đứng ra từ trong



rất nhiều nha hoàn, cung kính quỳ trên mặt đất!

Nhận thấy tầm mắt của mọi người đều rơi vào trên người nàng, trong
nội tâmTần Hương Quân hồi hộp một phen, nàng vội vàng đứng ra
thanh minh chomình: "Vương phi minh xét, coi như nô tỳ mượn mười
hai lá gan, nô tỳcũng không dám làm chuyện thương thiên hại lí như
thế! Vương phi ngànvạn lần đừng tin lời nói của tiểu nhân, oan uổng
nô tỳ!"

"Ngày đó ngươi tìm Vương Khải có chuyện gì?" Vân Tuyết Phi bình
tĩnh hỏi, khiếnngười ta không cảm thấy được tức giận, lại có cảm
giác áp bức mãnh liệt.

"Ngày đó nô tỳ. . . . . Là tới cự tuyệt Vương Khải, người nhà nô tỳ đã
tìmmột mối hôn sự cho nô tỳ, chỉ chờ nô tỳ trữ đủ tiền chuộc thân liền
vềnhà thành thân! Nô tỳ không muốn để cho Vương Khải tiếp tục đặt
lực chú ý ở trên người nô tỳ! Không đáng giá ~ nhưng không ngờ ~"
Sơ Thất khóckhông thành tiếng: "Nô tỳ nên nhận ra được, đều do nô
tỳ ~"

"Ngươi nói bậy, lúc ta làm ở ngoài cửa nghe, nữ nhân ngươi ác độc,
để VươngKhải đi hủy trong sạch của vương phi, Vương Khải không
muốn, ngươi nóimuốn chia tay!" Hộ vệ vừa nghe nữ nhân này làm
bộ, nhất thời vẻ mặt kích động, lên tiếng chỉ trích, vì bằng hữu tốt của
mình thig gì cũng đánggiá. Hộ vệ hung hăng dập đầu: "Vương phi
minh giám, lúc ấy Vương Khải cự tuyệt, nô tài không ngờ hắn thật sự
sẽ làm như vậy, mới không kịp thờibáo lại, không phải nô tài cố ý
giấu giếm!"

Phá hủy trong sạch!Lòng dạ nữ nhân này quá độc! Đối với phụ nữ
mà nói, phá hủy trong sạchthì đồng nghĩa với phá hủy cả đời người
nữ nhân này!



Sơ Thất vừanghe, nhất thời ngừng tiếng khóc, hung hăng dập đầu,
trên đầu lập tứcthấy màu đỏ, nàng cũng liều mạng, vẫn thì thầm: "Nô
tỳ không có, hắn vuoan cho nô tỳ, xin vương phi làm chủ cho nô tỳ!"

"Vương phi, nôtài nói là sự thật, nếu như có một câu nói láo, sẽ để
cho nô tài chếtkhông tử tế được!" Hộ vệ ngẩng đầu lên, chỉ trời thề
thốt.

Nhìn hộ vệ trước mắt, ánh mắt thản nhiên, Vân Tuyết Phi sống hai
đời, phương diện nhìn người này vẫn có thể nắm chắc!

Ánh mắt nàng chuyển dời đến trên người nha hoàn đang quỳ, nhìn
chằm chằm.

Tiểu nha hoàn trước mắt lo lắng, trên trán thấm ra lấm tấm mồ hôi
hột, mộtdáng vẻ làm việc trái với lương tâm, trong lòng Vân Tuyết Phi
đã có đápán.

"Ngươi có biết tội của ngươi không?"

Vân Tuyết Phi đi đến trước mặt Sơ Thất, lạnh lùng nhìn nha hoàn
quỳ trước mặt, bằng chừng ấy tuổi, lòng dạ ác độc như thế này.

Sơ Thất vẫn khăng khăng vô tội, khi tiếp nhận Vân Tuyết Phi quan
sát cũngđã sợ hãi hối hận, bây giờ bị Vân Tuyết Phi hỏi khẳng định
như thế, nhất thời tê liệt trên mặt đất như không có xương: "Nô tỳ,
không phải nô tỳcố ý, là đại phu nhân ép buộc nô tỳ, cầu xin vương
phi thứ tội!"



Chương 26: Hạ Hầu Cảnh lấy
lòng

"Ngươi nói bậy! Bảnphu nhân ép buộc ngươi lúc nào chứ?" Tần
Hương Quân khẩn trương đứng racãi lại: "Tiện tỳ lớn mật, bản phu
nhân đối đãi ngươi không tệ, vậy màngươi dám vu oan bản phu
nhân!"

Sơ Thất sợ sệt co rút cơ thể lại, giống như nghĩ đến điều gì đó, cây
ngay không sợ chết đứng hét to: "Làđại phu nhân ép buộc nô tỳ, nô
tỳ có chứng cớ!"

Nói năng hùnghồn, lập tức khiến Vân Tuyết Phi càng thêm không
thích Tần Hương Quân,trong chuyện sắp đặt thị tẩm, nàng vẫn cho
Tần Hương Quân một chút mặtmũi. Tuy nam nhân cùng nàng ta điên
loan đảo phượng không phải Tư NamTuyệt, nhưng do trước đó nàng
cũng không biết mà? Sau này nếu biết, thìđầu sỏ bị truy cứu là Tư
Nam Tuyệt, chứ đâu phải nàng!

Tần HươngQuân cảm thấy ánh mắt Vân Tuyết Phi nhìn mình càng
ngày càng lạnh, trong lòng tức muốn chết với nha hoàn Sơ Thất này,
nếu không phải sợ đỗ thêmdầu vào lửa, nàng đã sớm xông lên cho
nó hai bạt tai rồi.

"Chứng cớ ở đâu?" Vân Tuyết Phi thu hồi tầm mắt, tiếp tục truy vấn.

"Mấy thứ này chính là chứng cứ!"

Sơ Thất lấy từ trên người một cái khăn tay, sau đó mở nó ra, phía
trên đểmột cây trâm cài mã não, còn có một vòng tay bằng vàng,



nàng giải thích: "Những thứ này là do đại phu nhân cho nô tỳ, đại phu
nhân nói, đợi saukhi chuyện thành công, sẽ còn ban thưởng hậu
hĩnh hơn nữa, chỉ làchuyện. . . . . . Chuyện thất bại. . . . . ."

Sơ Thất né tránhánh mắt muốn ăn thịt người của Tần Hương Quân,
đem những thứ trên trìnhlên cho Vân Tuyết Phi kiểm tra: "Thỉnh
vương phi xem qua!"

Tớigiờ phút này mà Tần Hương Quân còn không hiểu thì chính là kẻ
ngu, xemra nha hoàn này quyết cắn chết mình đây mà, tiện nhân!
Nàng ta rốt cuộcnhịn không được nữa muốn nhào tới dạy dỗ đứa
nha hoàn phản bội này.

Chẳng qua vừa nảy sinh ý đồ, Vân Tuyết Phi đã hạ lệnh, cho hai nha
hoàn ma ma bắt nàng ta lại, bẻ hai tay nàng ta ra phía sau giữ chặt.

Cổ tay Tần Hương Quân chợt đau buốt, ngoan độc trừng mắt nhìn
nhóm người đangchế trụ mình, phải biết vương phủ này trước khi
chưa có vương phi, những người này a dua nịnh hót mình, hết lời
ngon ngọt, không ngờ đợi đến lúc mình vướng vào phiền toái, một
chút cũng không nương tay.

Kể từlúc gặp Tư Nam Tuyệt, nàng đã vạn kiếp bất phục, nàng, dòng
chính nữ phủ Thừa Tướng, uất ức làm thiếp cho người ta, chịu hết
mọi sự khinh bỉ,cũng tính kế rất nhiều người, chỉ vì để vương gia có
thể nhìn mình mộtlần, nhưng kết quả lại thua ở trên tay nha hoàn
này, nàng không phục,cho dù chết nàng cũng muốn mọi chuyện phải
rõ ràng: "Ta không có làm tại sao phải nhận, nếu vương phi kiên
quyết muốn đỗ tội danh này lên đầu nô tỳ, nô tỳ không lời nào để nói,
chỉ cầu vương phi. . . . . ."

Thời khắc nói đến câu sau cùng, Tần Hương Quân ném ánh mắt oán
độc lên trênngười nha hoàn đã phản bội mình, cắn răng nghiến lợi:



"Chỉ cầu vương phi trước khi xử trí ta, thì hãy thay nô tỳ giải quyết
con tiện tỳ này đã!"

Vân Tuyết Phi xoa xoa trán, khoát tay áo: "Chuyện hôm nay cũng đã
qua mộtkhoản thời gian rồi, trước nhốt đại phu nhân và nha hoàn này
lại, dặn dò phòng bếp chuẩn bị thức ăn ngon cho bọn họ, sau khi ăn
xong, trưa ngàymai loạn côn đánh chết!"

"Dạ!"

Đợi Vân Tuyết Phi về đến Lâm Phượng viên, Ngũ Trà ân cần châm
trà rót nước, đấm vai cho Vân Tuyết Phi.

"Tiểu thư, sao người không trực tiếp xử trí hai người kia?" Ngũ Trà
bất bình, bọn họ chết một ngàn lần vạn lần vẫn không làm tiêu tan
mối hận tronglòng nàng, dám ám sát tiểu thư, đừng nói đánh chết,
cho dù ngũ mã phanhthây cũng không có gì quá đáng.

"Tử tù trước khi chết không phảiđược một bữa cơm cuối cùng sao?
Dù gì cũng sống không bao lâu nữa, chocác nàng ăn một bữa no,
miễn cho xuống Âm Tào Địa Phủ làm ác quỷ, cáotrạng ta với Diêm
Vương!" Vân Tuyết Phi thưởng thức ly trà trong tay,thản nhiên nói.

"Tiểu thư, người đối xử tốt với bọn họ quá!" Ngũ Trà cảm thán.

"Không cần đấm, em đi làm cho ta một chuyện!" Vân Tuyết Phi đặt ly
trà xuống,nhìn Ngũ Trà: "Đi thăm dò hành tung gần đây của nha hoàn
Sơ Thất đó, còn có tình trạng gia đình nàng ta nữa!"

"Tiểu thư, người hoài nghi. . . . . ." Ngũ Trà trợn to hai mắt.

"Ừ, có chút nghi vấn, em điều tra kĩ vào, mau sớm trả lời ta!" Vân
TuyếtPhi cắt đứt lời muốn nói kế tiếp của Ngũ Trà, nghiêm túc dặn



dò.

"Dạ!" Ngũ Trà nhận được nhiệm vụ liền vội vàng lui ra ngoài.

"Ở trên xà ngang có thoải mái không?" Vân Tuyết Phi chờ sau khi
Ngũ Trà rời khỏi, đột nhiên đặt câu hỏi.

"Vân tiểu thư, nhĩ lực thật tốt!"

Giọng nam hùng hậu dịu dàng vang lên, ngay sau đó, trong phòng
đột nhiên nhiều hơn một mỹ nam tử tuấn dật phi phàm.

Hạ Hầu Cảnh sửa sang lại trường sam, đong đưa cây quạt trong tay,
tự nhiên đi tới trước bàn ngồi xuống, rót cho mình một ly nước.

"Khôngngờ đường đường Cảnh vương gia nước Đại Hạ, vậy mà lại
làm đầu trộm đuôi cướp, có phải tiểu nữ tử nên cảm thấy vô cùng
vinh hạnh hay không!" Vân Tuyết Phi nhìn thẳng Hạ Hầu Cảnh, môi
hơi cong một cái, mặt tràn đầy hả hê.

Hạ Hầu Cảnh nghe vậy cũng không tức giận, hắn lấy từ trong trường
sam ra một cái hộp gấm nhỏ, giao cho Vân Tuyết Phi.

"Đây là cái gì?" Vân Tuyết Phi nhìn cái hộp trên bàn, nghi ngờ hỏi.

"Đây là quà tặng cho ngươi, thay cho lời xin lỗi vì hành vi lỗ mãng
hôm quacủa ta! Mở ra coi có thích không!" Hạ Hầu Cảnh chỉ chỉ cái
hộp trên bàn.

Trong hộp là một đôi khuyên tai xinh xắn hình hoa Lê, đơn giản thanh
nhã, vô cùng hợp với bộ quần áo nàng đang mặc.

"Đây chính là trang sức trong Tụ Bảo Các, ta không biết ngươi thích



gì nêntùy tiện chọn một đôi khuyên tai này cho ngươi!" Hạ Hầu Cảnh
giải thích, mong mỏi nhìn, giống như một đứa bé muốn được khen
ngợi: "Thế nào? Ánhmắt của ta không tệ chứ!"

Vân Tuyết Phi cũng không từ chối, có quà mà không lấy mới là là kẻ
ngu, nàng gật đầu một cái: "Cũng không tệ lắm!"

"Tất nhiên rồi, cái này là trang sức do Tụ Bảo Các chế tạo đấy, chẳng
nhữngxinh đẹp tao nhã, hơn nữa còn độc nhất vô nhị nữa, nói cách
khác ngươiđeo cái này đi ra ngoài, cũng sẽ không lo lắng có người
giống ngươi!" Hạ Hầu Cảnh giải thích cặn kẽ.

Vân Tuyết Phi kinh ngạc nhìn người nam nhân trước mắt này, hôm
nay sao đổi tính nhỉ?

Bị Vân Tuyết Phi nhìn chằm chằm, Hạ Hầu Cảnh xấu hổ: "Tại sao
nhìn ta nhưvậy? Có phải đã bị dung mạo tuấn dật ta làm cho hấp dẫn
không!"

"Không phải, chỉ là cảm giác hôm nay ngươi vô cùng tốt!" Vân Tuyết
Phi cười nói.

"Nếu đồ đã được tặng, ta không tiện quấy rầy thêm, buổi tối còn có
việc, đitrước!" Hạ Hầu Cảnh lưu lại những lời này, lặp tức vội vàng đi
ngay.

Nhìn khuyên tai trên tay, Vân Tuyết Phi không có bất kỳ cảm giác vui
mừngnào, trước kia hắn cũng tặng mình rất nhiều đồ, khi đó mình rất
vui vẻ,nhưng hiện tại. . . . . .



Chương 27: Thế thân

Đêm đen gió lớn, một bóng đen lẻn vào Hi Phong viện.

Quan Tâm Liên đắm chìm trong vui sướng, Tần Hương Quân chết,
mình sẽ là đạiphu nhân, cách vị trí Vương phi càng gần hơn, nghĩ tới
đây, nàng ta lặptức cảm thấy vô cùng hả hê.

Đột nhiên Thiên Thủy vội vã chạy vào, thì thầm mấy câu ở bên tai
nàng, sắc mặt nàng thay đổi dần, hỏi to: "Nàng ta ở đâu?"

"Ngoài cửa!" Thiên Thủy nhìn xung quanh một chút, khẽ hỏi thăm,
mắt lộ hungác: "Có muốn hay không. . . . . ." Sau đó làm một động tác
cắt cổ.

"Ngươi điều nha hoàn ở cửa sang chỗ khác, sau đó cho tiện tỳ kia đi
vào, để ta nhìn xem nàng ta muốn làm gì?" Quan Tâm Liên ổn định
lai tâm trạng,hiện tại không thể luống cuống, nàng lấy từ trong hộp
dưới cái gối mộtbọc bột phấn đưa cho Thiên Thủy, căn dặn: "Ta sẽ
an ủi nàng ta trước,ngươi đi lấy một ít thức ăn, thêm cái này vào bên
trong, lát nữa bưngvào!"

Lấy được ám hiệu, Thiên Thủy cất mấy món đồ tốt vào, đi ra ngoài.

Chỉ chốc lát sau, một người nha hoàn quần áo tả tơi bước vào, tóc
rối loạn, dính đầy rơm rạ, trên mặt bẩn thỉu dơ dáy, cả người lộ ra
mùi vị ẩmmốc.

Nhìn thấy Quan Tâm Liên, nàng gấp giọng nói: "Phu nhân, người
phải cứu ta, nô tỳ không muốn chết!"



Một mùi lạ truyền đến, Quan Tâm Liên che giấu sự ghét bỏ trong
mắt, dịudàng cười một tiếng: "Yên tâm đi, ta đồng ý ngươi, ngày mai
ngươi khôngsao đâu, sau đó ngươi có thể về nhà đoàn tụ với phụ
mẫu ngươi, và ta sẽcho ngươi một khoản tiền lớn đủ để ngươi sống
sung túc cả đời này!"

Lấy được bảo đảm, đáy lòng nóng nảy đầy ắp sợ sệt của Sơ Thất
cuối cùngcũng được xoa dịu đôi chút, nhưng nàng vẫn cảm thấy
không an tâm nên hỏi lại: "Ngày mai nô tỳ thật sự sẽ không chết
sao?"

Quan Tâm Liênkiềm nén gật đầu một cái, kéo Sơ Thất ngồi xuống, vỗ
vỗ bàn tay nhỏ bébẩn thiểu của Sơ Thất: "Ngươi trung thành với bản
phu nhân như vậy, saobản phu nhân có thể cam lòng để ngươi chịu
chết chứ?"

"Ừ ừ!" Đạtđược sự cam đoan lần nữa, rốt cuộc Sơ Thất cũng yên
lòng, nàng tiếp tụcvan xin: "Bây giờ phu nhân đưa nô tỳ đi thôi, nô tỳ
không muốn trở lạiđại lao đâu, nơi đó rất âm u, nô tỳ sợ!"

Quan Tâm Liên sửa sanglại quần áo Sơ Thất, lấy lược ra, chải đầu
cho nàng ấy, trấn an nói:"Yên tâm đi, ta kêu Thiên Thủy làm cho
ngươi một chút thức ăn, đợi ănxong, sẽ đưa ngươi rời đi!"

Sơ Thất nghe được ăn, bụng hăng háikêu ừng ực liên tục, nàng
ngượng ngùng cười nói: "Phu nhân thật tốt, nôtỳ đã một ngày chưa
ăn gì, bọn họ đưa đồ nô tỳ không dám ăn!"

"Ừ, vậy thì phải ăn nhiều hơn, xong rồi ta sẽ đưa ngươi rời khỏi
vươngphủ!" Quan Tâm Liên tiếp tục dỗ ngọt, chẳng qua ở chỗ Sơ
Thất không nhìn thấy, sự ác độc chợt lóe lên trong mắt nàng ta.



Cốc cốc ~ theo tiếng gõ cửa, Thiên Thủy bưng mấy món ăn đầy đủ
hương vị đi vào.

Ngửi thấy mùi thơm mê người, Sơ Thất nuốt nuốt nước miếng, bụng
càng thêm không có quy tắc phát ra tiếng đói bụng kêu gào.

Quan Tâm Liên nhận lấy thức ăn từ trong tay Thiên Thủy, bày biện
lên bàn:"Ăn đi, ăn xong bữa cơm cuối cùng này ta sẽ đưa ngươi lên
đường!"

Sơ Thất không nghe được sự khác thường trong lời nói của Quan
Tâm Liên,nàng vội vàng nhận lấy chén, nhưng lúc thức ăn đưa đến
bên miệng.

Ầm một tiếng, cửa chính bị người đá văng.

Vân Tuyết Phi và mọi người bước vào, đứng phía sau là tiểu thiếp
của bốn phòng.

"Thì ra là con tiện nhân này hại ta!" Tần Hương Quân tức giận chỉ
trích, mắt đỏ ngầu: "Ngươi thật độc ác!"

Vân Tuyết Phi ngước nhìn nữ nhân ác độc trước mặt, lạnh lùng hỏi
"Hiện tại ngươi giải thích sao đây?"

Quan Tâm Liên không ngờ Vân Tuyết Phi xuất hiện ở đây, vội vàng
giải thích:"Nô tỳ chỉ là nhìn thấy nha hoàn này đáng thương chưa
được ăn cơm, mớigiữ nàng ấy lại ăn cơm, tính toán sau khi cơm
nước xong, sẽ đưa nàng trở về trong lao! Chuyện không liên quan
đến nô tỳ!"

"Đến bây giờ mà ngươi còn ngụy biện! Thật đúng là chưa thấy quan
tài chưa đổ lệ!"



Vân Tuyết Phi bước đến nha hoàn đang run lẩy bẩy trước mặt, lấy ra
một câyngân châm đặt vào trong thức ăn, lúc lấy ra, quả nhiên ngân
châm giốngnhư nàng dự đoán biến thành màu xanh lá cây.

Nàng cầm ngân châm tới trước mặt Quan Tâm Liên: "Ngươi còn gì
để nói?"

Sơ Thất ngốc đi nữa cũng biết, trong cơm này có độc, nếu không
phải vươngphi xuất hiện kịp thời, thì bây giờ nó đã vào miệng mình
rồi, nghĩ tớiđây, bụng nàng thắt chặt lại, sắc mặt nháy mắt trắng
bệch, không thể tin nhìn chủ tử mình trung thành.

Từ không tin biến thành thoải mái, đúng là ác giả ác báo, nàng mạnh
mẽ dập đầu nhận tội: "Nô tỳ nhận tội,là nhị phu nhân sai khiến nô tỳ,
xin vương phi minh xét!"

"Không, không phải ta, tiện tỳ này vòi tiền ta, ta không cho, nên nàng
ta vuoan ta đấy!" Quan Tâm Liên vội vàng lắc đầu phủ nhận.

Vân TuyếtPhi không ngờ đến bây giờ, Quan Tâm Liên còn có thể
không thừa nhận nhưvậy, nàng chỉ vào đôi khuyên tai trên lỗ tai Sơ
Thất: "Khuyên tai đó,nếu ta nhớ không lầm, trước kia ngươi đã từng
đeo qua!"

Quan TâmThương nhìn thấy vật quen thuộc, trong lòng càng thêm
lạnh, nàng tanhanh chóng bác bỏ: "Đúng là nô tỳ có một đôi khuyên
tai như vậy, nhưngđồ trong thiên hạ nhiều vô số kể, chuyện giống
nhau như đúc là đươngnhiên, nếu vương phi vì cái này định tội ta, ta
không phục!"

"Haha ~" Vân Tuyết Phi cười lạnh: "Lúc ngươi mua, chẳng lẽ không
biết trang sức của Tụ Bảo Các là độc nhất vô nhị, trên đời không có



cái thứ haisao?"

Quan Tâm Liên như bị sét đánh trúng, tê liệt ngã xuống đất.

"Nhân chứng vật chứng đều đủ, người tới, kéo nhị phu nhân ra
ngoài! Trưa mailoạn côn đánh chết!" Vân Tuyết Phi nghiêm giọng hạ
lệnh.

Lập tức hai ma ma đi lên, nhấc Quan Tâm Liên ra ngoài.

Loạn côn đánh chết? Không, mình không thể chết, biểu tỷ của mình
là Quý phi, họ không có tư cách trừng trị mình, nàng lớn giọng hét:
"Vân Tuyết Phi, tiện nhân nhà ngươi, ngươi không thể xử trí ta... biểu
tỷ ta là Quýphi, sau khi nàng ấy biết sẽ không tha cho ngươi đâu!"

Tiếng mắng chửi bén nhọn quanh quẩn thật lâu trong không khí, Vân
Tuyết Phi cườigiận dữ: "Đáng tiếc ngươi không đợi được tới ngày
đó!"

Thấy VânTuyết Phi vẫn muốn đưa mình vào chỗ chết, nếu tránh
không khỏi, nàngcũng không để nàng ta được thoải mái, nàng ác độc
cười nói: "Ngươi chorằng vương gia thật sự yêu ngươi sao? Nằm
mơ đi, hắn chỉ coi ngươi làthế thân, cái hắn thích chỉ là đôi mắt đẹp
của ngươi thôi!"

Sắc mặt Vân Tuyết Phi khẽ đổi, lạnh giọng: "Còn không mau kéo
xuống cho ta!"

"Ngươi chính là vật thay thế, chờ sau khi Bạch Tuyết Nhu trở lại,
ngươi cũng sẽ bị hung hăng vứt bỏ, chờ xem, ha ha ~"



Chương 28: Chơi xấu

Ánh tà dương ngã sang hướng Tây, nước chảy vạn dặm, xa xa khói
bếp lượn lờ, một lục y thiếunữ khoảng mười lăm mười sáu tuổi ngồi
trên bờ sông nhìn về phương xa.

"Phỉ nhi, cái này tặng cho nàng!" Thiếu niên chìa quả đấm, từng ngón
tay dần dần duỗi ra, lặp tức một chiếc nhẫn xinh xắn màu bạc xuất
hiện trướcmắt Tiết Phỉ. diễn>đàn^lê*quý*đôn

Ở giữa được khảm đá quý màu đỏ dưới ánh nắng chiều sáng chói
rực rỡ.

"Đây là?" Trong lòng thiếu nữ mơ hồ biết, nhưng vẫn đỏ mặt hồi hợp
hỏi.

"Đây là chiếc nhẫn đính ước, ta muốn sống trọn đời cùng nàng, Phỉ
nhi, gảcho ta!" Thiếu niên bá đạo tuyên thệ, ngừng thở, khẩn trương
chờ thiếunữ trả lời.

Chờ đợi đúng là dày vò người khác, nhìn thiếu niênngày thường rất
tự tin giờ đây vì căng thẳng mà trán đã lấm tấm mồ hôi,thiếu nữ cười
khẽ một tiếng, vươn tay, nũng nịu nói: "Huyền ca ca, đeocho ta đi!"

Thiếu niên không thể tin, đợi phản ứng kịp, mừng nhưđiên không lời
nào có thể miêu tả hết được, vụng về đeo nhẫn vào taythiếu nữ.

Sau đó hai người ôm chặt nhau, thời gian giống như ngừng ở trong
giây phút này. diễn&đàn%lê$quý,đôn



Nháy mắt lại biến thành một cảnh tượng khác, nữ tử mặc phượng
bào, đầu độimũ phượng, nhưng chỉ có thể bi thương nhìn phu quân
của mình nói cườiríu rít cưới thê tử mới, ôm nàng ta vào trong ngực,
thốt ra những lờithề non hẹn biển mà hắn đã từng nói nàng, nàng
muốn mở miệng ngăn cản,đột nhiên ánh sáng lạnh lóe lên, một thanh
kiếm sắc bén cắm sâu vào ngực của mình.

A. . . . . .

Vân Tuyết Phi từ trong mộng giậtmình ngồi dậy, mặt không còn chút
máu, cả người toát mồ hôi lạnh, nàngsờ sờ ngực, cũng may, chỉ là
mộng, hết thảy đã qua rồi!

"Nàng làm sao vậy, gặp ác mộng à?" Tư Nam Tuyệt bên cạnh ngồi
dậy vươn tay, sờ trán Vân Tuyết Phi, quan tâm hỏi.

Vân Tuyết Phi ngơ ngác nhìn người chỉ mặc mỗi cái áo lót trước mặt,
hé racảnh tượng nam nhân tuấn mỹ vô hạn: "Sao ngươi ở chỗ này?"

"Ta là phu quân nàng, thì ngủ chung với nàng là đúng rồi ?" Tư Nam
Tuyệt tiếp tục chẳng biết xấu hổ. diễn*đàn&lê*quý.đôn

Ngươi chỉ là thế thân, ngươi cho rằng vương gia thật sự yêu ngươi
sao, ha ha ~ hắn thích ngươi bởi vì ngươi có đôi mắt rất giống nàng
ta mà thôi, chờBạch Tuyết Nhu trở lại, ngươi cũng sẽ bị hắn nhẫn
tâm vứt bỏ!

Lời nguyền rủa của Quan Tâm Liên vang rõ bên tai, mặc dù hiện tại
mình cũng không thích người nam nhân trước mắt này, nhưng
chứng kiến cái kiểuquan tâm như có như không của hắn, nàng không
khỏi cảm thấy lạnh cảngười.

Nàng hất bàn tay trên trán ra, lạnh lùng lên tiếng: "Ta không sao, ngủ



đi ~"

Chẳng quan tâm đến vẻ mặt Tư Nam Tuyệt sẽ ra sao, nằm xuống
liền nhắm hai mắt lại, đưa lưng về phía Tư Nam Tuyệt không nói câu
nào.

Tư NamTuyệt nhìn bàn tay bị đánh rớt xuống, khó hiểu nhìn tiểu nữ
nhân nọ,phản ứng chẳng bình thường tí nào, lẽ ra phải đối chọi, cảnh
cáo mìnhchớ bò lên giường mới đúng chứ, sao lại yên ổn như vậy
nhỉ?

Chỉchốc lát sau, tiếng hít thở đến đều đều truyền đến, giống như
người vừathấy ác mộng khi nãy không phải là nàng, nhanh như vậy
đã ngủ mất rồi.Tư Nam Tuyệt bất đắc dĩ cười khổ, lẳng lặng nằm
xuống nhìn bóng lưngquật cường dưới ánh trăng.

Thời gian ban đêm luôn trôi qua rấtnhanh, khi Vân Tuyết Phi tỉnh lại,
bên cạnh đã sớm trống rỗng, trêngiường lạnh lẽo, có thể thấy được
người đã rời đi từ sớm.

Bên ngoài nắng tốt, nhưng trong lòng Vân Tuyết Phi thì rét như cắt,
không hề cảm thấy chút ấm áp nào.

Đứng dậy mặc quần áo tử tế, vén lên rèm lên, đập vào mắt là một
nam tử quầnáo rực rỡ, phong thái ưu nhã cao quý, một tay vuốt ve
đôi khuyên taingày hôm qua Hạ Hầu Cảnh tặng cho mình, một tay
cầm ly trà thưởng thức,Ngũ Trà cung kính hầu hạ ở phía sau.

Nghe được tiếng động, Tư Nam Tuyệt ngẩng đầu lên, thấy Vân
Tuyết Phi, trên mặt lập tức nở nụ cườisáng lạn, nụ cười này phải nói
là phong hoa tuyệt đại, ngày xuân ấm áp.

"Ngươi không đi?" Vân Tuyết Phi kinh ngạc, không phải mỗi khi vào



lúc này, hắn vì tránh bị người khác phát hiện, đều sẽ âm thầm rời đi,
sao hôm nay?

Đối với sự kinh ngạc của Vân Tuyết Phi, Tư Nam Tuyệt biết trong
lòng nàngnghĩ gì, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng: "Lại đây ngồi đi,
ngươi đi chuẩnbị một ít thức ăn cho vương phi!"

"Dạ!" Ngũ trà nhận lệnh, che giấu vui sướng trong mắt, hành lễ xong
thì cung kính lui ra ngoài!

Vân Tuyết Phi đi đến trước bàn, tìm chỗ ngồi xuống, nhìn thấy
khuyên taitrong tay Tư Nam Tuyệt, không vui nói: "Ai cho ngươi tùy
tiện đụng vàođồ của ta?"

Tư Nam Tuyệt thu hồi nụ cười, ánh mắt như vòng xoáy, vô cùng âm
trầm: "Nàng rất coi trọng đôi khuyên tai này?"

Không khí hơi lạnh xuống, Tư Nam Tuyệt thâm ý nhìn Vân Tuyết Phi,
giống nhưchỉ cần Vân Tuyết Phi nói phải, hắn sẽ lặp tức bóp nát nó.

"Hômqua Cảnh vương gia đã tặng nó cho ta, kiểu dáng đơn giản
thanh nhã, tarất thích!" Vân Tuyết Phi cũng không nghiên cứu lời nói
của Tư NamTuyệt, nàng biết dù nàng không nói, Tư Nam Tuyệt vẫn
có thể điều tra rađược.

Nghe được lời giải thích của Vân Tuyết Phi, báo cho hắnbiết sự thật,
trái tim Tư Nam Tuyệt treo lơ lửng rốt cuôc cũng bình tâmtrở lại,
chân mày hơi giãn ra, áp suất xung quanh từ từ tăng lên.

"Trả lại cho ta!" Vân Tuyết Phi cũng không nhiều lời, trực tiếp đưa tay
muốn lấy về.

Dung nhan Tư Nam Tuyệt như tranh vẽ lần nữa nở nụ cười, chỉ qua



nụ cười nàylại làm cho Vân Tuyết Phi cảm thấy hết sức lạnh, hình
như có chuyệnkhông may sắp xảy ra.

Quả nhiên, Tư Nam Tuyệt xòe tay ra, làm gìcòn bóng dáng của
khuyên tai, xuất hiện trong tay Tư Nam Tuyệt là mộtđống bột phấn
nhỏ màu trắng bạc, hắn tiếc hận: "Hazii, thật xin lỗi, tavừa đụng một
cái, không ngờ nó lại bể như vậy, chất lượng khuyên tai này kém
quá, nếu nàng thích, ngày mai ta sẽ tặng cái có chất lượng cũng như
kiểu dáng đẹp hơn cho nàng!"

Vẻ mặt thì làm bộ, bên ngoài nói xin lỗi, nhưng đáy mắt hắn rõ ràng
viết lên hai chữ hài lòng.

Vân Tuyết Phi kiềm chế tức giận trong lòng, cười lớn: "Không cần,
nếu bểcoi như xong, dù sao ta cũng có rất nhiều khuyên tai, thiếu
một cái vẫnchẳng ảnh hưởng gì!"

Trả lời như vậy không thể nghi ngờ khiến TưNam Tuyệt cực kỳ hài
lòng, không thèm để ý, hắn gật đầu tỏ vẻ đồng ý:"Khuyên tai này quả
thật rất bình thường!"

"Trưa hôm nay, Quan thị thiếp sẽ bị hành hình, vương gia có muốn đi
xem nàng ấy một lát không?" Vân Tuyết Phi thấp giọng hỏi.

Tư Nam Tuyệt uống gần hết nước trong tay thì đột nhiên dừng lại,
trong mắt không có bất kỳ dao động nào, mặt không biểu cảm phun
ra một câu: "Làmsai thì phải bị trừng phạt!"

Đơn giản tùy ý giống như nói hôm nay ăn món gì, không biết vì sao,
Vân Tuyết Phi chẳng hề cảm thấy vui mừng, ngược lại lạnh run, có
chút đồng tình với Quan Tâm Liên.



Chương 29: Biến cố phát sinh

Mặt trời bên ngoài càng lúc càng lớn, xem ra sắp tới buổi trưa rồi.

Vân Tuyết Phi vẫn như ngày thường, vẻ mặt bình tĩnh ngồi trước
bàn, cầmsách dạy đánh cờ nghiên cứu ván cờ, tiêu phí đến buổi
trưa.

NgũTrà ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ một chút, vài lần muốn nói
chuyện, nhưng lại cố gắng nuốt xuống, sau khi đấu tranh tư tưởng
kịch liệt, nàng mớiđi lên trước nhỏ giọng hỏi thăm: "Tiểu thư, sắp tới
buổi trưa, ngườikhông đi xem một chút sao?"

Vân Tuyết Phi cũng không ngẩng đầulên, quân cờ trên tay rơi lên
bàn, thản nhiên trả lời: "Ta cũng khôngmuốn nhìn cảnh máu tanh,
nếu không buổi tối sẽ ăn không ngon!"

Tiểu thư nói cũng có đạo lý, Ngũ Trà ngoan ngoãn im lặng, đứng
phía sau chuyên tâm hầu hạ.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đến buổi trưa, đợi đến không
phải là tin tức Quan Tâm Liên bị đánh chết, mà là Nhất Phẩm phu
nhân Quan BạchNguyệt tới, ngăn hình phạt lại.

Nghe Thính Tuyết thở dốc hồi báotình hình, cuối cùng Vân Tuyết Phi
hạ quân cờ cuối, để sách dạy đánh cờxuống, ánh mắt nhìn Thính
Tuyết: "Ngươi nói mẫu thân của Mộ Dung Thanh Y Quan Bạch
Nguyệt đến rồi?"

Thính Tuyết mạnh mẽ gật đầu, vội vãkhẩn cầu: "Vương phi, người



phải làm chủ cho Đại phu nhân, Nhị phu nhânác độc như vậy, Đại
phu nhân chịu oan khuất lớn như vậy, không thể đểthế được!"

Vân Tuyết Phi cười lạnh: "Nàng muốn cũng không có khảnăng, mẹ
vợ hoàng đế tại sao lại như vậy? Thiên Tử phạm pháp luận tộinhư
thứ dân, nàng còn muốn thoát khỏi quốc pháp?"

Quan BạchNguyệt, nàng hóa thành tro cũng biết, kiếp trước nàng
cứu Quan BạchNguyệt và Mộ Dung Thanh Y, nàng cũng không còn
giấu giếm thân phận củamình, không nghĩ tới Quan Bạch Nguyệt là
Tam di nương của Thái Phó MộDung Địch, sau này các nàng nhân
cơ hội mang danh nghĩa cảm kích tìmnàng nói chuyện giải sầu, Mộ
Dung Thanh Y lại thành Khuê Mật duy nhấtcủa nàng, chẳng qua là
Khuê Mật này lại coi trọng phu quân của nàng.

Thật sự là oan gia ngõ hẹp! Không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp!

Ngũ Trà lo lắng tiến lên: "Tiểu thư, làm thế nào bây giờ? Hay coi như
không có gì đi! Mộ Dung quý phi là đọc sủng của Hoàng Đế bệ hạ,
chúng ta chọc không nổi! Hơn nữa..."

Vân Tuyết Phi giơ tay lên ngăn Ngũ Tràlại, đột nhiên cười lớn, nét
cười nhẹ vô cùng, nếu như nhìn kỹ có thểnhìn ra nụ cười này không
chạm tới đáy mắt, nàng cất bước đi ra ngoài,bước chân nhẹ nhàng
tao nhã, sau khi đi hai bước, nàng quay đầu lại thúc giục: "Còn không
mau đi, chúng ta đi gặp vị Nhất Phẩm phu nhân này!"

Ngũ Trà Thính Tuyết nghe vậy, vội vàng chạy theo.

Vừa tới tiền sảnh, liền nghe được tiếng khóc thanh tú nhu nhược:
"Bác ngươi phải làm chủ cho Liên nhi! Liên nhi ở vương phủ này bị
bắt nạt, hôm nay nếu không phải bác kịp thời chạy tới, sợ rằng Liên
nhi đã bị loạn cônđánh chết!"



Ai oán nói xong câu, tiếp theo tỏ vẻ càng thêm đau lòng,, khiến cho
người lộ vẻ cảm động.

" Ngươi nói bậy! Ngươi nữ nhân ác độc này, kẻ xấu cáo trạng trước,
khôngsợ gặp báo ứng sao..." Tần Hương Quân tức giận quát lớn.

" Lãothân ở đây còn chưa tới phiên ngươi một thị thiếp có thể nói
chuyện!"Quan Bạch Nguyệt vỗ vỗ tay của Quan Tâm Liên, ánh mắt
lạnh lùng nhìn vềphía Tần Hương Quân.

Tần Hương Quân tức đỏ mặt, nhưng cũng không dám phản bác.

" Nếu như ta nhớ không lầm, trước kia Quan lão phu nhân cũng
mang thânphận thiếp thân!" Vân Tuyết Phi mặc một bộ áo trắng,
thanh nhã cao quý,nhấc chân bước về phía trước.

Tần Hương Quân mừng rỡ đi lên trước, cúi người hành lễ: "Vương
Phi Cát Tường!"

Vân Tuyết Phi gật đầu một cái, ra hiệu Thính Tuyết đỡ nàng dậy, sau
đó ánhmắt chuyển đến trên người Quan Bạch Nguyệt, một bộ đỏ
thẫm, trên đầu cắm sáu kim xoa, trên cổ tay đeo vòng vàng vừa thô
vừa lớn, vẻ mặt phì nộn, khuôn mặt không còn vẻ nhợt nhạt, thay
vào đó là trắng ngần nhẵn bóng,vô cùng phú thái, xem ra chính mình
ra, nàng và Mộ Dung Thanh Y sống tốt hơn rồi.

" Lão thân tốt xấu gĩ cũng là thê tử của Mộ Dung tháiphó, mẫu thân
của Mộ Dung Quý Phi, lại là mẹ vợ của Đương Kim Hoàng Đế,mong
Vương Phi nói chuyện chú ý dùng từ!" Quan Bạch Nguyệt ngoài
mặtcười cười, trong lòng lại hận đến nghiến răng nghiến lợi, lời nói
ramang theo áp bức, nàng hận nhất là người dám nhắc đến thân
phận thịthiếp trước kia của nàng.



Đây là một mặt trước kia Vân Tuyết Phichưa nhìn thấy qua, kiếp
trước ở trước mặt mình, bộ dạng nàng nhát gansợ phiền phức, lúc
tiến cung luôn mặc một bộ thuân xanh, tím, lúc ấynàng còn là Tiết
Phỉ, cho rằng một nữ nhân nhu nhược như vậy, nuôi congái đã
không dễ dàng, nhất định mỗi ngày đều nhận lấu ức hiếp và
ngượcđãi, cho nên nàng cho phép các nàng thường xuyên tiến cung
làm bạn vớimình, làm như vậy là để người trong phủ Thái Phó nhìn
một chút, các nàng là khách quý của nàng, như vậy sau này các
nàng cũng sẽ không bị bắtnạt nữa, quả nhiên, như dự kiến của nàng,
một tháng sau, Quan BạchNguyệt liền được Mộ Dung Địch dẫn về
làm bình thê.

Bây giờ suynghĩ một chút, lúc đó mình thật ngốc, chỉ sợ lúc ấy các
nàng cũng đãđánh chủ ý lên Hạ Hầu Huyền, vết thương trên người
này hẳn là bản thânmình tạo ra, vì để cho nàng xem, tranh thủ đồng
tình của nàng, đạt đượcmục đích tiến cung tiếp xúc với Hạ Hầu
Huyền. Hôm nay nữ nhi của nữ nhân này như nguyện làm nữ nhân
của Hạ Hầu Huyền, làm Quý Phi tôn quý nhất,nàng nhất định là nắm
chắc rồi.

Vân Tuyết Phi nhàn nhạt cười mộttiếng: "Nhưng điều bổn vương phi
nói là sự thật, theo ta được biết, nămđó Quan lão phu nhân chỉ là
một thị thiếp, nghe nói là nhờ phúc của Tiết hoàng hậu lúc còn tại
thế, mới được phong làm bình thê!"

Vừanghe đến Tiết Phỉ, trong lòng Quan Bạch Nguyệt sợ hãi, sắc mặt
cực kỳkhó coi, trừng mắt về phía Vân Tuyết Phi, ánh mắt như muốn
ăn thịtngười.

Vân Tuyết Phi không để ý tới, thong thả thở dài: "Ai...Tiết hoàng hậu
thật đúng là số khổ, phụng bồi Hoàng Đế đánh đông dẹptây, kết quả
chết trên chiến trường, ngược lại lại tiện nghi cho hảo tỷmuội của



nàng..."

Sắc mặt Quan Bạch Nguyệt đột nhiên trắng bệch,nàng ác liệt nhìn
Vân Tuyết Phi, cao giọng chất vấn: "Làm sao ngươi biết những
chuyện này?"

" Biết cái gì? Bổn vương phi cũng không biết, chỉ biết..." Vân Tuyết
Phi dừng lại, ánh mắt nhìn về phía người trốnsau lưng Quan Bạch
Nguyệt kia, lạnh lùng phun ra bốn chữ: "Giết ngườiđền mạng!"

Thân thể Quan Tâm Liên co rụt lại, lôi kéo cánh taycủa Quan Bạch
Nguyệt, nàng nhìn Vân Tuyết Phi, giọng nói run run: "Cóbác ở đây,
ngươi... Ngươi không thể động vào ta, biểu tỷ ta lại là...Lại là Mộ
Dung quý phi!"

Như muốn chứng minh cái gì, nàng đẩy Quan Bạch Nguyệt trước
mặt một cái.

Quan Bạch Nguyệt lập tức hồi phục tâm tình, nghĩ đến nữ nhi của
mình là QuýPhi, Quý Phi là cái gì? Đây chính là quốc mẫu tương lai,
nghĩ đến đây,nàng phấn khích, ưỡn ngực: "Có bà già này ở đây,
người nào cũng khôngthể động vào cháu gái ta!"



Chương 30: Không có nữ nhân
có thể so sánh với nàng!

Vân Tuyết Phi nhìn đôi cực phẩm trước mắt này, trầm mặc một lúc
sau lạilạnh lùng mở miệng: " Người đâu, kéo Quan Tâm Liên ra
ngoài loạn cônđánh chết cho bổn vương phi!"

Quan Tâm Liên run rẩy, càng thêmkéo chặt y phục Quan Bạch
Nguyệt, thân thể ở nơi không ai thấy run rẩy,nàng bất lực nhìn Quan
Bạch Nguyệt, trong mắt lộ vẻ cầu xin: "Bác, ta... ta..."

" Ai dám! Nữ nhi của ta chính là Hoàng quý phi! Dám đụng đến cháu
gái ta, tôi sẽ nói nữ nhi của ta tru di cửu tộc các ngươi!"

Nghe thấy giọng nói phách lối như vậy, nhìn nha hoàn nô bộc đứng
chung quanh sợ sệt không dám lên trước, Vân Tuyết Phi không vui
chau mày.

" Ai dám tru di cửu tộc Bổn vương?"

Giọng nói khí phách êm tai như vậy trong nháy mắt chấn động đến
lòng của VânTuyết Phi, Vân Tuyết Phi nhanh chóng hồi phục, ngẩng
đầu lên.

Đập vào mắt là cẩm bào trắng ngà, lịch sự phong nhã tài hoa, trong
nháy mắt mọi ánh mắt đều bị hấp dẫn.

Tư Nam Tuyệt không quan tâm, đi thẳng về phía Vân Tuyết Phi, đợi
đến lúcchỉ còn cách 30cm thì dừng lại, xoay người, liếc mắt nhìn
Quan BạchNguyệt phách lối vừa rồi.



Quan Tâm Liên phản ứng lại đầu tiên, vội vàng buông tay ra, đi lên
trước, thẹn thùng hành lễ: "Bái kiến Vương Gia!"

Vừa nghe Vương Gia, Quan Bạch Nguyệt lập tức hồi thần, thu hồi
ánh mắt simê, không nghĩ tới đây chính là hộ quốc Vương Gia trong
truyền thuyết,quả nhiên là phong thái Tiên Nhân, có phong thái rất
giống hoàng đế,trách không được Liên nhi lại vì hắn mà đòi sống đòi
chết.

Nàng ho khan vài tiếng, cũng quỳ xuống hành lễ: "Lão thân bái kiến
Vương Gia!"

Tư Nam Tuyệt như không nghe thấy, ánh mắt dịu dàng nhìn Vân
Tuyết Phi: "Người nào chọc Tuyết Nhi mất hứng?"

Vân Tuyết Phi liếc nam nhân làm bộ trước mặt một cái, trong nhà này
cónhiều người như vậy, hắn lại không nhìn thấy, cho ngươi giả bộ!
Đángghét!

Quan Tâm Liên vừa thấy sau khi Vương Gia đi vào chỉ để ýtiện nhân
Vân Tuyết Phi này, lập tức tức giận lại tủi thân, nàng nghẹnngào lên
tiếng: "Vương Gia, người phải làm chủ cho nô tỳ!"

Tư Nam Tuyệt nở nụ cười, giọng cười lại phát ra như nham thạch:
"Liên nhi có thể có ủy khuất gì?"

Quan Tâm Liên vừa nghe, lập tức kích động, không kịp nhìn vẻ mặt
của hắn,vội vàng bộc phát, nàng phẫn hận trách mắng: "Vương phi
ác độc, muốnloạn côn đánh chết nô tỳ, cũng may bác nô tỳ kịp thời
tới cứu, nếu không thì hiện tại nô tỳ đã không gặp được Vương
Gia..."



Vừa nói vừa đỏ mắt, nước mắt như châu sa lăn xuống theo gò má.

"Ồ? Có chuyện như vậy?" Giọng nói dễ nghe của Tư Nam Tuyệt khẽ
kéo dài.

Hắn nhìn về phía Vân Tuyết Phi, đầu ngón tay như ngọc vuốt ve mái
tóc VânTuyết Phi, thấp giọng hỏi thăm: "Tuyết Nhi, ngươi nói, việc
này phảigiải quyết thế nào mới tốt?"

Vân Tuyết Phi cười mà như không cười, nhìn nam tử này cưng chiều
với mình: "Không bằng..."

Nhìn sang Quan Tâm Liên một bên căng thẳng, ánh mắt oán độc,
nàng cười đắc ý nói, một tay khoác tay của Tư Nam Tuyệt, tựa
người lên vai hắn, ngóntay thanh tú vẽ nên các vòng tròn trên ngực
Tư Nam Tuyệt: "Nếu như thầnthiếp nói, tâm tình Quan thị thiếp bị
ảnh hưởng, Vương Gia ngươi sẽ làmthế nào?"

Hương thơm nữ nhi mê người truyền đến, thân thể mềm mại dán
chặt lên lồng ngực chính mình, còn có tay ngọc đang làm xằng
làmbậy trên người mình, Tư Nam Tuyệt đột nhiên cảm thấy cả người
khô nóng,hắn nhìn ánh mắt khiêu khích đắc ý của Vân Tuyết Phi, ôm
lấy eo thon của nàng, ép vào thân mình, ánh mắt âm trầm, trong mắt
như có chút sónggió, giọng nói hơi mờ ám: "Ái phi muốn làm thế
nào?"

Đùa mà thành thật, ánh mắt nàng không tự nhiên, có điều quay mắt
đi, nàng có thểnhìn thấy ánh mắt phun lửa của Quan Tâm Liên, một
chút không được tựnhiên kia lập tức tiêu đi hầu như không còn, thay
vào đó là một loại đắc ý sung sướng.

" Thần thiếp luôn luôn là người có thù tất báo, cả gan phái thích
khách ám sát bổn vương phi, thì phải chấp nhận hậu quả!" Vân Tuyết



Phi nói năng khí phách, nhìn về phía Quan Tâm Liên, hàn quang
chợt lóe lên: "Quan thị thiếp, ngươi đã chuẩn bị xong chưa?"

Vân Tuyết Phi thoát khỏi lồng ngực Tư Nam Tuyệt, đi đến bên cạnh
Quan TâmLiên và Quan Bạch Nguyệt, cúi thấp người: "Mẹ vợ của
Hoàng đế thì thếnào? Cho dù là Thiên Vương lão tử đến đây, cũng
đừng mong có thể cứungươi! Người đâu!"

" Ngươi không thể! Lão thân không cho phép!" Quan Bạch Nguyệt
nhận ra ý tứ của Vân Tuyết Phi, lập tức lên tiếng quát ngăn lại.

" Đây là hộ quốc Vương Phủ, lão nhân gia ngươi muốn ra vẻ ta đây
thì lộnchỗ rồi! Người đâu, trước tiên đánh Quan lão phu nhân 20 đại
bản, sau đó mời đi ra ngoài cho bổn vương phi!" Vân Tuyết Phi lười
phải nói nhảmvới lão nhân này, trực tiếp trừng phạt!

Hiện tại còn muốn đánhmình! Phản, thật sự phản rồi! Quan Bạch
Nguyệt tức giận hàm răng runlên, nhưng không nói ra được một câu.

Gã sai vặt vốn còn sợ hãikhông dám di chuyển, thế nhưng hiện tại
Vương Gia ở đây, lá gan cũng lớn lên, có Vương Gia ở đây, Quý Phi
thì tính là gì? Hai gã sai vặt trựctiếp tiến lên, ôm lấy Quan Bạch
Nguyệt trên đất đi ra ngoài.

Quan Bạch Nguyệt bừng tỉnh, nhưng hai tay bị khống chế, chỉ có thể
mở miệngchửi mắng: "Tiện nhân, ngươi sẽ không được chết tử tế, ta
muốn tru dicửu tộc nhà ngươi... tru di cửu tộc nhà ngươi!"

Theo tiếng mắngchửi càng ngày càng xa, Vân Tuyết Phi dời ánh mắt
đến trên người nhânvật chính của hôm nay, hôm nay nàng nhất định
phải trừng trị nữ nhânđáng giận này.

Quan Tâm Liên nhìn Quan Bạch Nguyệt bị kéo ra ngoài, ngay cả bác



nàng cũng không sợ, còn bị đánh 20 đại bản, vậy mình?

Trong ánh mắt u lãnh của Vân Tuyết Phi, nàng xụi lơ trên mặt đất,
ngơ ngácnhìn nam tử ngay đến một ánh mắt cũng lười cho mình
trước mặt, nam tửmình vẫn luôn yêu.

Nàng đột nhiên cười to, cười đến rơi nước mắt, ánh mắt nhìn về
phía Vân Tuyết Phi càng thêm oán hận, quay đầu lại vẻmặt đau
thương nhìn Tư Nam Tuyệt: "Tại sao? Tại sao lại đối với ta nhưvậy?
Không có Bạch Tuyết Nhu, vì sao không thể yêu ta?"

Vân Tuyết Phi ngẩn ra, Bạch Tuyết Nhu, lại là cái tên này? Nàng
không tự chủ quay đầu, muốn xem xem phản ứng của người đàn
ông khi nghe đến cái tên nàysẽ thành thế nào!

Tư Nam Tuyệt lạnh lùng nói một câu: "Không có nữ nhân có thể so
sánh với nàng!"



Chương 31: Nói xin lỗi!

"Ha ha ~ thật sao?"Quan Tâm Liên tuyệt vọng nhìn nam nhân không
có tâm này, nàng chậm rãilui về phía sau, lau nước mắt trên mặt, đột
nhiên cười quỷ dị một tiếng, hung hăng đụng tới trên cây cột hướng
đối diện.

Theo một tiếng ‘ bịch ’ rất lớn, nàng ta chậm rãi ngã xuống, máu tươi
lan tràn ra, nàngta nhìn nam nhân trước mắt không nhúc nhích,
khuôn mặt không biểu cảm,thì thầm tự nói: "Ta nguyền rủa ngươi
vĩnh viễn không chiếm được nữ nhân mình thích, giống như ta sống
trong khổ sở khi yêu mà không được đáplại, cả đời!"

Trời đất đang xoay tròn, tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, nàng ta
chậm rãi nhắm hai mắt lại, chảy xuống một giọt lệ cuối cùng!

Vân Tuyết Phi kinh hãi, nàng tuyệt đối không ngờ Quan Tâm Liên
quyết tuyệtnhư vậy, đầu nàng trống rỗng, trước mắt chỉ có máu tươi
đầy trời, nàngdựa vào bản năng đi lên trước,
DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn ngồi xổm xuống, đưatay dò hơi thở của
Quan Tâm Liên, đã không còn hơi thở, trong lòng nàngnói không ra
cảm giác gì, xoay đầu lại đi về phía Tư Nam Tuyệt nói:"Nàng chết ~"

Mặt Tư Nam Tuyệt không chút thay đổi, trong mắtkhông có bất kỳ
phập phồng gì, bình thản đáp một tiếng "Ừ, ta biết rõ!"Nhìn xuống
người hầu đứng cung kính xung quanh, phân phó: "Đưa di thểQuan
thị thiếp về nhà, đều lui đi!"

Tần Hương Quân không ngờ cánước thân mật nhiều ngày như vậy,
vương gia cũng không lưu lại một ánhmắt cho mình, trong lòng tức



giận, nhưng mà nghĩ đến Quan Tâm Liên chếtrồi, đối thủ của nàng ta
lại ít đi một, trong lòng vẫn vui mừng, nàng ta chậm rãi lui ra, khi ra
đến cửa thì nhìn thấy ánh mắt Tư Nam Tuyệt nhìn Vân Tuyết Phi,
nàng không khỏi siết chặt quả đấm: sớm hay muộn nàngcũng phải
trừ bỏ Vân Tuyết Phi, ngồi lên ngôi vị vương phi này!

Nếu như là trước kia, Vân Tuyết Phi sẽ nói chết thì chết, dám ám sát
nàngthì chết một ngàn lần cũng không đủ, nhưng hôm nay nàng cũng
rất khóchịu, nói cho cùng, đây là một nữ nhân ngốc, yêu một người
không cómình, nghĩ đến lời nói của Quan Tâm Liên, nàng là thế thân
của BạchTuyết Nhu, nàng nhắm mắt, điều chỉnh tình hình bên dưới,
rồi sau đó chậm rãi mở ra: "Ngươi không khó chịu sao? Một nữ nhân
si tình vì yêu ngươimà chết như vậy!"

Tư Nam Tuyệt nghe hỏi thế, cau mày một chút: "Nàng ta làm việc sai
nên tiếp nhận trừng phạt!"

Nàng đột nhiên đứng lên, DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn khóe miệng giật
giật, không có chút ý cười nào: "Có phải trong lòng ngươi trừ Bạch
Tuyết Nhu, ai cũngkhông quan tâm hay không?"

Sắc mặt Tư Nam Tuyệt buồn bã, lạnh lùng nói: "Ngươi và nàng
không giống nhau!"

Không giống nhau? Vân Tuyết Phi tự giễu nhếch miệng, đứng dậy, đi
ra cửa:"Nếu như ngươi thật sự yêu nàng, mặc kệ từ nguyên nhân
nào, ban đầu cũng không nên lấy ta!"

Lưu lại một câu nói như vậy, liền cất bước ra khỏi chỗ làm người ta
hít thở không thông.

Tháng năm trời sáng rõ trời xanh mây trắng, nhưng Quan phủ lại
mây đen ảm đạm, đông nghẹt, khiến người thở không thông.



Quý phụ mặc đồ bông hồng hồng thêu tơ bạc khóc thút thít ở một
bên: "Liên Nhi của ta, con chết thật thê thảm ~"

Cái mông Quan Bạch Nguyệt nằm ở trên giường, một tiểu nha hoàn
áo xám đứng ở bên cạnh bôi thuốc cho bà ta.

Nghe tiếng khóc, Quan Bạch Nguyệt không vui quát lớn: "Câm
miệng! Một ngườichết rồi, gào lên ở chỗ này làm gì?
dieendaanleequuydonn Có bản lãnhngươi đến trong hộ quốc vương
phủ gào đi, khiến những tiện nhân kia đềnmạng cho nữ nhi của
ngươi!"

Đoán chừng là dùng quá sức, đụng chạm đến vết thương trên mông,
sắc mặt bà ta đại biến, hung hăng tát nhahoàn đang bôi thuốc cho bà
ta một cái, giận dữ mắng mỏ: "Ngu xuẩn, nhẹmột chút! Ngươi biết bôi
thuốc hay không? Đau chết lão thân rồi, đauchết. . . . . ."

Nha hoàn áo xám kinh hoảng bụm mặt, gật đầu liên tục nhận sai:
"Đúng, đúng, nô tỳ sẽ chú ý. . . . . ."

"Nhanh chóng bôi thuốc cho lão thân, làm đau lão thân nữa, cẩn thận
lột da của ngươi ra!" Quan Bạch Nguyệt ác độc uy hiếp.

Nha hoàn sợ hãi thưa vâng, động tác càng cẩn thận kỹ hơn.

Quý phụ cầm khăn dụi dụi con mắt, nghĩ đến nữ nhi chết oan, nảy
sinh hận ýtrong lòng: "Tỷ tỷ, Thanh Y là hoàng quý phi, tỷ là mẫu thân
của quýphi, cha mẹ vợ của đương kim thánh thượng,
dieendaanleequuydonn bọn họdám giết Liên Nhi của ta, còn đánh tỷ
tỷ, nhất định không thể bỏ qua cho họ!" Nói xong lời cuối cùng, lời kia
là nặn ra từ trong kẽ răng.



Nghĩ đến mình bị uất ức và sỉ nhục ở hộ quốc vương phủ, Quan
Bạch Nguyệt cắn răng nghiến lợi, nắm thật chặt ga giường dưới
người trong tay, lộ vẻhung ác: "Bỏ qua cho? Hừ! Lão thân nhớ kỹ
chuyện ngày hôm nay, lão thântuyệt đối không để cho bọn họ tốt
hơn!"

Quý phụ ngừng tiếng khóc, dịu dàng cười một tiếng, tiếng nói chuyển
một cái, tiến lên lấy lòng:"Có tỷ tỷ ở đây, ta tin tưởng Liên Nhi của
chúng ta nhất định có thể rửa sạch oan ức, báo thù rửa hận!"

"Yên tâm đi, Liên Nhi là cháu gái của lão thân, nhất định sẽ không để
cho nàng chết vô ích! Lão thân nhất định phải làm cho những người
này biết kết quả đắc tội Quan phủ!" QuanBạch Nguyệt hừ lạnh một
tiếng.

Mắt của quý phụ đi lòng vòng, nhân cơ hội nói ra mục đích chủ yếu
của hôm nay: "Tỷ tỷ, an bài cho tướngcông một chức quan đi, dù gì
tướng công cũng là đệ đệ ruột của tỷ, baonhiêu cũng có thể giúp đỡ
tỷ tỷ một chút, về sau Thanh Y đứng vững trong cung cũng có nhà
mẹ dựa vào ~"

Nhìn dáng vẻ nữ nhân trước mắtnhư suy nghĩ mọi chuyện vì bà,
Quan Bạch Nguyệt cười lạnh trong lòng, dĩ nhiên bà biết ý định của
nữ nhân trước mặt, nhưng cảm thấy lời của bàta cũng có lý, gật đầu
một cái đồng ý.

"Ngươi đi điều tra VânTuyết Phi đó một chút! Chờ thời cơ đến, lão
thân nhất định phải diệt trừ nàng!" Quan Bạch Nguyệt khẩn trương,
bà không ngờ nữ nhân này hiểu rõchuyện của Tiết Phỉ như thế, giữa
bọn họ nhất định có một mối quan hệđặc biệt, dù gì,
dieendaanleequuydonn chỉ cần dính đến Tiết Phỉ, bà đềuphải hủy
diệt! Bất kể kẻ nào cũng không thể uy hiếp vị trí nữ nhi củabà!



Mặt trời đỏ rực từ từ dâng lên ở chân trời phía đông, ánh lửa bắn ra
bốn phía, cả vùng đất được chiếu sáng trong nháy mắt, khắp nơiđều
phủ lên một tầng màu vàng kim.

Vân Tuyết Phi nhìn vị trí bêncạnh trống rỗng, cả trái tim chìm đến đáy
cốc, lạnh lẽo như băng, ngàyhôm qua Tư Nam Tuyệt cũng không
đến, quả nhiên mình chọc giận hắn rồi!

Nhớ tới ngày hôm qua hắn nói như đinh chém sắt: "Bất kể kẻ nào
cũng không thể so sánh với nàng!"

Nàng thật sự tò mò, Bạch Tuyết Nhu là một nữ tử như thế nào, đi
đâu rồi? Có thể khiến cho hắn nhớ mãi không quên như vậy?

Nàng suy nghĩ một chút, cảm thấy ngày hôm qua cũng có chút quá
mức, nàngkhông nên chỉ trích Tư Nam Tuyệt lãnh huyết, mặc dù
Quan Tâm Liên đángthương, nhưng cũng đáng hận, nàng ta phải
chết, nếu không bất cứ lúc nào nàng cũng ở trong nguy hiểm, nàng
cũng không quên ánh mắt cuối cùngQuan Tâm Liên nhìn mình, nàng
nghĩ đến suốt đời, trừ phi Quan Tâm Liênkhông thương Tư Nam
Tuyệt, nếu không nàng ta không tiêu trừ được nỗi hận với mình!

Nghĩ tới đây, nàng từ từ cũng hiểu ý tứ của Tư NamTuyệt ngày hôm
qua, nhất thời có chút đau lòng, dieendaanleequuydonnnàng phân
phó Ngũ Trà: "Nghe ngóng xem vương gia nghỉ ngơi ở đâu cho ta,
đồng thời làm chút gì đấy ăn đi!"

Ngũ Trà lập tức sáng tỏ, đâylà lần đầu tiên tiểu thư chủ động quan
tâm vương gia, trong lòng vuimừng: "Vâng, nô tỳ lập tức đi ~"

Nha đầu Ngũ Trà này thẳng tính,trong lòng nghĩ cái gì vừa xem hiểu
ngay, Vân Tuyết Phi ngượng ngùng, gò má trắng nõn nhất thời nổi
lên màu hồng nhàn nhạt, nghiêm nghị giảithích: "Ta chỉ cảm thấy



ngày hôm qua hắn giúp ta, dù sao phải cám ơnhắn, cho nên. . . . . ."

"Nô tỳ hiểu, hiểu. . . . . ." Ngũ Trà gật đầu như gà con mổ thóc, mặt
mày giương nhẹ: "Nô tỳ đi ~"

Biết tiểu thư ngượng ngùng, Die nd da nl e q uu ydo n nàng cũng
không ở lâuthêm, bước chân nhẹ nhàng, nhanh như chớp đã không
thấy bóng rồi.

Ánh mặt trời vừa vặn, làm cho người ta cảm thấy ấm áp, không khí
mát mẻ dễchịu, làm cho toàn thân người ta thư thái, chim hót hoa
thơm, mùi thơmxông vào mũi.

Vân Tuyết Phi xuyên qua hành lang gấp khúc, đi tớingưỡng cửa thư
phòng gần sát với Đông Lâm viện của nàng, trong tay bưngthức ăn
bốc hơi nóng, ý bảo Đông Hủy canh giữ ở cửa mở cửa cho.

Đông Hủy cung kính đáp lại: "Vương phi, xin dừng bước, vương gia
nói hôm nay ai cũng không gặp!"

"Ngươi đi vào thông báo một tiếng cho bổn vương phi, nói ta muốn
gặp hắn!" Vân Tuyết Phi liều mạng, Die nd da nl e q uu ydo n lần đầu
nàng lớn mật đưa thức ăn cho hắn, cũng không thể thất bại mà về!

"Xin lỗi, vươngphi, vương gia đặc biệt nói qua, vương phi tới cũng
không gặp!" Đông Hủy không có chút ý tứ đi vào thông báo nào, tiếp
tục nói thật theo lời chủ tử giao phó.



Chương 32: Đi chơi

Nụ cười của Vân Tuyết Phi cứng lại ở miệng, chắc hẳn ngày hôm
qua chọc giận hắn, đã như vậy,nàng đưa khay trên tay cho Đông
Hủy: "Ngươi cầm vào đi, để cho hắn nhanh ăn lúc nóng, bổn vương
phi đi trước ~"

Đông Hủy chỉ đứng cung kính, không có đưa tay nhận khay: "Vương
gia đã ăn rồi, xin vương phi bưng trở về đi thôi!"

Vân Tuyết Phi nhìn nha hoàn đúng mực trước mắt, nhìn kỹ hồi lâu,
nàng cười lạnh nói: "Đã như vậy, ta cũng không phiền toái!"

Xoay người trở về đường cũ, lông mày như núi tản ra ưu sầu và tức
giận.

"Ai chọc Vân tiểu thư của chúng ta tức giận đây?"

Một vóc dáng cao gầy tao nhã, áo khoác màu trắng thêu hoa văn lá
trúc lịchsự tao nhã, đường viền tuyết trắng bọc người,
DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn mộtcây trâm ngọc thượng hạng buộc tóc
dài lên, phong lưu lười biếng, phephẩy quạt giấy, Hạ Hầu Cảnh bảnh
bao chạm mặt đi tới.

Vân TuyếtPhi không có tâm tình trêu đùa với hắn, không thèm để ý,
muốn bỏ đi từbên cạnh, bất đắc dĩ, người bảnh bao trước mắt vẫn
ngăn nàng.

"Quả nhiên có gì đó, thơm quá!" Hạ Hầu Cảnh kinh ngạc hỏi, trong
mắt không che giấu được tò mò!



"Cho ngươi!" Lười phải nói nhảm, bưng khay này cũng mệt người,
còn khôngbằng trực tiếp cho hắn giải quyết xong, coi như tạ lễ hắn
đưa mìnhkhuyên tai đi!

"Thì ra tiểu thư biết bổn vương chưa ăn cơm, đặcbiệt chuẩn bị cho
bổn vương, bổn vương rất cảm động!" Hạ Hầu Cảnh chengực cảm
động, tiếp theo giọng nói chuyển một cái, chỉ vào cách đó không xa:
"Đứng chỗ này không có cách nào ăn, chúng ta cùng đến đình đối
diện hưởng dụng đi ~"

Vân Tuyết Phi liếc mắt, làm ơn, nàng để cho hắn tự mình cầm lấy
qua ăn được không? Về phần đi đâu ăn, nàng g không xen vào!

Nhưng nhìn Hạ Hầu Cảnh mở to đôi mắt long lanh như nước kỳ vọng
nhìn mình,Vân Tuyết Phi không cự tuyệt được,
di@en*dyan(lee^qu.donnn) kiếp trướchắn vì nán lại với nàng lâu hơn
một chút, cũng nhìn nàng như vậy.

Không lâu lắm, một trận gió cuốn mây tan trên bàn, người nào đó vỗ
bụng nhènhẹ, trên khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ mang theo thỏa mãn
thật sâu ~

Vân Tuyết Phi im lặng nhìn mặt bàn bị càn quét sạch sẽ, lại nhìn
gương mặtthỏa mãn của người nào đó một chút, đến nỗi vậy sao?
Giống như quỷ đóiđầu thai, đường đường là vương gia, thế nhưng bị
đói thành như vậy!

Nhận thấy được ánh mắt khác thường của Vân Tuyết Phi, ở bên trên
mặt bạchngọc không khỏi nhiễm lên một tầng đỏ ửng, hắn mở quạt
ra khẽ lay động,che giấu cười nói: "Hôm nay thật sự nhờ phúc của
Nam Tuyệt huynh, để bổn vương ăn no nê một trận!"



Bị chọc phá, Vân Tuyết Phi cũng khôngthấy ngượng ngùng, nàng
khẽ mỉm cười: "Nếu như ngươi muốn thưởng thứcphong cảnh thì cứ
tiếp tục đi, quả thật phong cảnh nơi này đẹp, khôngkhí tốt, chẳng qua
ta nên về phòng nghỉ ngơi trước!"

Nắng ấmtháng năm chiếu vẩy vào trên mặt Vân Tuyết Phi, ánh sáng
êm dịu nhànnhạt, đôi mắt trong suốt không rảnh rỗi, như bảo thạch
tốt nhất trên thế giới, ánh mắt tương tự nàng ấy như thế, khiến cho
hắn thường xuyên cómột loại ảo giác, nàng không chết, chỉ đổi thân
xác mà thôi.

Thuhồi suy nghĩ rối rắm, Hạ Hầu Cảnh nhìn cảnh sắc bên ngoài thật
tốt, tuấn nhan tràn ra di@en*dyan(lee^qu.donnn): "Thời tiết, chúng ta
ra ngoàivương phủ đi dạo một chút đi, coi như theo ta vận động sau
khi ăn xong,đồng thời ngươi cũng có thể giải sầu!"

"Không có tâm tình! Ngươitự đi thôi, ta đi trước!" Vân Tuyết Phi
không chút nghĩ ngợi mà cựtuyệt, đứng dậy, muốn đi ra bên ngoài.

"Chẳng lẽ ngươi không muốn biết nữ nhân trong lòng Tư Nam Tuyệt
là ai?"

Trong lòngVân Tuyết Phi hơi chấn động một cái, dừng bước chân
muốn rời đilại, nghĩ đến vừa rồi bị ngăn ở cửa, tức giận trong lòng
liền bừng bừngđi lên trên, dĩ nhiên nàng muốn biết,
dieendaanleequuydonn nàng là vương phi do hắn cưới hỏi đàng
hoàng, thế nhưng vì một nữ nhân không danhkhông phận với hắn,
tức giận không nhìn nàng, nàng muốn xem rốt cuộcBạch Tuyết Nhu
là một nữ nhân như thế nào? Đi đâu? Thế nhưng có thểkhiến một
nam nhân quyến luyến không quên như thế!

Thấy cá đã cắn câu, Hạ Hầu Cảnh đứng lên, đi tới trước mặt Vân
Tuyết Phi, tiếp tục dẫn dụ: "Chỉ cần ngươi theo ta ra bên ngoài vận



động một chút, ta sẽ nóicho ngươi biết chuyện giữa hắn và Bạch
Tuyết Nhu!"

Cố ý kéo dàiphát âm từ vận động này, Vân Tuyết Phi nhìn Hạ Hầu
Cảnh liếc mắt đưatình với mình, dở khóc dở cười, cũng may nàng
biết tính tình vốn có củahắn, nếu người ngoài ở đây, còn không nhất
định nghĩ như thế!

Hình như lo lắng nàng không tin, Hạ Hầu Cảnh lên tiếng nhấn mạnh
lần nữa:"Ta và bọn họ cùng nhau lớn lên, giữa bọn họ, không có ai
biết rõ rànghơn ta! Bao gồm bây giờ Bạch Tuyết Nhu đi đâu rồi, ta
đều biết!"

Đôi mắt Vân Tuyết Phi y hệt thanh tuyền (dòng suối trong sạch) nhìn
thẳnghắn, dieendaanleequuydonn thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc cũng
không đùagiỡn, một lát sau, gật đầu một cái: "Đi ra ngoài dạo một
chút cũng không tồi!"

Ánh mắt trong sạch như vậy, giống như có thể nhìn thấu đáy lòng
người, khiến trong lòng Hạ Hầu Cảnh co rút đau đớn một hồi,
ngóntay nắm quạt giấy trắng bệch, giống như sau một khắc không
chịu nổi gánh nặng, sẽ bóp đứt cán quạt.

Cảm nhận được bi thương mãnh liệt,trong lòng Vân Tuyết Phi run
rẩy, nhìn khuôn mặt hắn trở nên trắng bệch, quan tâm nói: "Ngươi
làm sao vậy? Có phải thân thể không thoải mái haykhông?"

"Ta không sao, ngươi đi thay quần áo khác trước, ta ở nơi này chờ
ngươi!" Ánh mắt Hạ Hầu Cảnh bỗng chốc trở nên lạnh nhạt, khoáttay
áo, âm thanh trầm mà lạnh.

"Ừ ~" Vân Tuyết Phi gật đầu mộtcái, đi ra khỏi đình, đợi nghĩ đến cái
gì dừng bước quay đầu lại, nhìnthấy Hạ Hầu Cảnh ngẩn người nhìn



đồ vật lòng bàn tay, rõ ràng người hắnđắm chìm Die nd da nl e q uu
ydo n trong ánh mặt trời, lại không cảmthấy chút hơi ấm nào, hắn
chuyên chú nhìn như vậy, toàn thân bị cô tịchbao phủ, nhìn người
ánh mắt sinh đau, bộp bộp, có một cảm giác muốn rơilệ.

Nàng quay đầu lại, sờ sờ gò má, có cảm giác hơi ướt át, nànghi
vọng hắn giải thoát từ trong gông xiềng của Tiết Phỉ, Tiết Phỉ đãchết,
không bao giờ có khả năng với hắn nữa, nàng vì giảm bớt cảm
giáctội lỗi trong nội tâm của chính mình, ích kỷ cũng tốt, nàng hi vọng
hắnquên Tiết Phỉ, sống thật vui vẻ!



Chương 33: Là nàng sao?

Đô thành Đại Hạ, ở kinh thành, là địa phương phồn hoa nhất toàn
nước, bất kể là mặc, hay ăn, chơi, đều là tốt nhất.

Vân Tuyết Phi ăn mặc như tiểu công tử, nhìn nhìn bên này, sờ sờ
bên kia, giống như tên nhà quê chưa từng thấy qua chợ.

Hạ Hầu Cảnh cùng đi phía sau, phong lưu phóng khoáng phe phẩy
cây quạt,chọc cho từ đại mụ năm mươi tuổi tới đứa bé năm tuổi đều
mở to hai mắt,hoa si nhìn hắn.

Người này giống như không cảm thấy, trên khuônmặt vô cùng tuấn
mỹ mang theo nụ cười mê người, dinendian.lơqid]on chọccho trái tim
của sinh vật giống cái xung quanh tê dại, một hồi tiếng rút khí, hận
không được trực tiếp nhào tới, bới y phục của hắn.

VânTuyết Phi nhìn người bảnh bao trước mắt như nhìn kẻ thù, chu
mỏ oántrách: "Ra ngoài với ngươi chính là sai lầm lớn!" Ánh mắt căm
thù xungquanh làm cho toàn thân nàng không được tự nhiên!

Hạ Hầu Cảnh lại gần chớp chớp mắt cười đùa: "Có phải Vân huynh
đệ phát hiện tiểu gia ta anh tuấn phi phàm, không ai bằng hay
không?"

Cảm thấy ánh mắtxung quanh như mũi tên bắn về phía mình, Vân
Tuyết Phi bĩu môi, đưa tayđẩy đầu sỏ gây nên ở trước mặt một cái:
"Cách ta xa một chút!"

"Kẹo hồ lô, kẹo hồ lô vừa chua vừa ngọt, hai văn tiền một xâu~"



Tiếng raohàng của người bán hàng rong di chuyển lực chú ý của Vân
Tuyết Phi trong nháy mắt.

Kẹo hồ lô? Chua chua ngọt ngọt đấy! Nàng thích nhất, không để ý
hình tượng, nàng mở chân vội vàng chạy tới chỗ phát ra âm thanh!

"Cho hai xâu kẹo hồ lô!" Không để ý thở, đưa tay móc ra bốn văn tiền
từtrong túi, đưa cho đại thúc trung niên đang rao hàng trước mặt.

Hạ Hầu Cảnh từ phía sau đuổi tới, không ngờ chạy tới gấp gáp như
vậy lạilà vì mua kẹo hồ lô, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn tiểu
công tử trước mắt vui vẻ cầm kẹo hồ lô Die nd da nl e q uu ydo n:
"Nhìn ngươithèm ăn như vậy, xem ra là Tư Nam Tuyệt ăn bớt của
ngươi, vật như vậy mà ngươi cũng coi như bảo bối!"

Không nhìn Hạ Hầu Cảnh châm chọc, nàng đưa tay đưa tới một cây
kẹo hồ lô, híp mắt cười nói: "Cho ngươi! Ăn rất ngon đấy!"

"Lấy ra! Tiểu gia không cần, ăn thứ như vậy trên đường cái, giảm
thân phậncủa tiểu gia!" Hạ Hầu Cảnh chán ghét khoát khoát tay,
trong mắt thoángqua một ánh sáng không biết tên.

"Ngươi không cần cũng đừng hối hận, một mình ta ăn hết sạch!"

Không giống những người khác lấy tới tay liền vội vàng cắn rơi một
miếng, hận không thể lập tức nuốt vào trong bụng, Vân Tuyết Phi chỉ
lè lưỡi liếmliếm trái cây đỏ rực, rồi sau đó thu hồi đầu lưỡi, nhấm
nháp dư vị, khivị ngọt lan tràn toàn bộ nụ vị giác*, nàng hạnh phúc
nheo mắt lại, giống như ăn vào mỹ vị ngon nhất trên thế giới này! Khi
liếm không sai biệtlắm, nàng mới chậm rì rì mở miệng giải quyết, vị
ngọt đi qua, vị chuađột kích, kích thích nàng nhắm mắt, nàng lè lưỡi
cảm thán: "Quá chua!Chua đến nước mắt cũng sắp ra ngoài!"



* nụ vị giác: khí quan cảm thụ của vị giác, phân bố trên mặt lưỡi,
dùng để phân biệt mùi vị:

"Ai cho ngươi tham ăn như vậy!" Hạ Hầu Cảnh khinh thường nhìn nữ
tử trước mắt giống như con mèo.

"Nhưng sảng khoái!" Vân Tuyết Phi quay đầu,
DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn ánh mắt sáng trong nhìn hắn, đưa kẹo hồ
lô vừa rồi hắn không cần cho hắn lần thứhai: "Không tin ngươi nếm
thử một chút, ăn xong tâm tình khá tốt!"

Thích ăn kẹo hồ lô, dáng ăn giống nhau, đối thoại giống nhau. . . . . .
HạHầu Cảnh khắc chế hơi run rẩy trong lòng, hắn giơ tay lên nhận
lấy, cắnmột miếng ngậm trong miệng, quả thật rất ngọt!

"A Cảnh, ăn ngoncó đúng hay không, tâm tình có khá hơn chút hay
không?" Dưới trời chiều, ánh mắt của nữ tử mong đợi quan tâm nhìn
hắn, khi đó mẫu phi hắn vừamới qua đời, hắn mệt mỏi ứng phó tranh
đấu gay gắt giữa hoàng tử, khổnhiều hơn nữa mệt mỏi nhiều hơn
nữa cũng chỉ có thể nuốt vào trong bụng, trong lòng bơ vơ thì hắn
thường thường âm thầm gạt lệ, mặc dù kẹo hồ lô không bằng bất kỳ
một món quý giá nào mà hắn từng ăn, nhưng cũng ngọtvào trong
lòng của hắn, đó là vị ngon nhất mà hắn được ăn từ trước tớinay, từ
đó lòng hắn mở ra một cánh cửa, để một người tên là Tiết Phỉ đivào.

"Như thế nào? Ta không nói sai chứ! Ăn ngon lắm, tâm tìnhrất sảng
khoái rất vui vẻ đúng không?" Vân Tuyết Phi định nhướng nhướng
mày với hắn.

Hạ Hầu Cảnh cười gật đầu một cái, ánh mắt dịu dàngnhư nước nhìn
Vân Tuyết Phi, giây lát, hắn vươn cánh tay ôm thân thểmảnh khảnh
của Vân Tuyết Phi vào trong ngực, đầu tựa vào trên vai củanàng, nỉ
non thật thấp: "Là nàng có đúng hay không?DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn



Nhất định là nàng... nhất định là nàng biết khôngcó nàng thì ta sống
rất khổ sở, cho nên trở lại bên cạnh ta một lầnnữa."

Thình lình xảy ra ôm ấp, động tình nỉ non, Vân Tuyết Phihoảng sợ cả
người cứng ngắc, không khỏi run rẩy nhép nhép miệng
môi:"Ngươi...ngươi nhận lầm người! Ta không phải người ngươi
nói!"

Hạ Hầu Cảnh ngẩng đầu lên, con mắt màu đen không nhúc nhích
nhìn nàng,thấy lo lắng trong mắt nàng, ánh mắt chớp động, tay trắng
nõn như ngọccủa hắn lau khuôn mặt trẻ trung của nàng: "Phỉ Nhi,
nàng nhất định biếtngười kia trong lòng ta chính là ai, có đúng hay
không?"

Giọngđiệu xác định như vậy, trong lòng Vân Tuyết Phi dời sông lấp
biển mộthồi, nàng giãy giụa muốn thoát khỏi ôm ấp của hắn, nhưng
bất đắc dĩ hơisức không bằng người, nàng nhìn hắn chằm chằm:
"Ngươi nổi điên làm gì?Ngươi không nhìn thấy đây là ở trên đường
cái sao? Hai người nam nhânlôi lôi kéo kéo còn ra thể thống gì?"

Nghe xung quanh chỉ chỉ chõ chõ nghị luận, tất cả cảm xúc trên mặt
Hạ Hầu Cảnh rút đi toàn bộ, hắnbuông lỏng Vân Tuyết Phi ra, nói xin
lỗi: "Thật xin lỗi, là ta thất lễ!"

Hắn điều chỉnh giọng điệu, nhìn Vân Tuyết Phi, âm thanh khàn khàn:
"Tabiết, nàng đã chết, trên thế giới này không có hai người giống
nhau nhưđúc, cho dù ngươi giống như nàng ở phương diện khác,
nhưng ngươi vẫnkhông phải nàng!"

"Chỉ là giống nhau mà thôi ~ chỉ là giống nhaumà thôi ~" Hắn tự lẩm
bẩm, xoay người, không nhìn ánh mắt kinh dị xungquanh, giống như
mất hồn phách chậm rãi bước về trước.



Nhìn bónglưng cô tịch bi thương phía trước mặt, tâm Vân Tuyết Phi
giống như bịđao chém thành hai nửa từ giữa, máu tươi đầm đìa, dù
là một kiếm kiatrên chiến trường thì nàng cũng không đau thế này.

Trong nháymắt, nàng rất muốn gọi hắn, nói cho hắn biết, nàng chính
là Tiết Phỉ, là Tiết Phỉ thích ăn kẹo hồ lô, hung hăng tổn thương hắn.

Nước mắt chảy xuống từng giọt theo gương mặt, tầm mắt dần dần
mơ hồ, nàng hung hăng nói thật xin lỗi ở trong lòng. 

Nhìn bóng dáng càng chạy thì càng xa, nàng luống cuống, vội vàng
di chuyển bước chân, đuổi theo hắn.

Đợi khi đuổi kịp, nàng yên lặng đi ở bên người hắn, âm thầm, giống
như như vậy có thể giảm bớt một chút đau lòng và tội ác.

"Ngươi biết không? Trước kia ta từng hận nàng, bởi vì nàng không
yêu ta, vìnam nhân khác lừa gạt ta!" Giọng nói thâm trầm của hắn đột
nhiên vanglên, giống như lọt vào trong ký ức xa xôi: "Vì quên nàng,
ta ở cách xakinh thành, đến biên cảnh Man Hoang xa xôi, ở đó ta
sống rất yên tĩnh,cho rằng quên mất, nhưng trong một nháy mắt khi
tin tức nàng chết ởchiến trường truyền đến, lòng của ta cũng chết
theo rồi, Die nd da nl e q uu ydo n ta đột nhiên phát hiện, ta muốn
nàng sống thật tốt, lừa gạt ta cũng được, tổn thương ta cũng được,
ta không quan tâm, chỉ cần nàngsống thật tốt, sống hạnh phúc ở một
góc trên thế giới này, ta liền antâm, liền thỏa mãn! Nhưng!" Hắn đột
nhiên cất cao giọng nói, giống nhưbị đè nén khổ sở tột cùng, ánh mắt
cũng lộ ra cực kỳ đau thương tứcgiận: "Tại sao ông trời tàn nhẫn
như vậy? Ngay cả một nguyện vọng nhonhỏ như vậy cũng không thể
thỏa mãn ta, nhất định phải đoạt đi tánh mạng của nàng!"

Nhiều năm như vậy, nàng vẫn cho rằng hắn sẽ cực hậnnàng, hận
không thể giết nàng chết, nàng là xấu xa như vậy! Nhưng tạisao hắn



có thể ngốc như vậy. . . . . .

Nàng bước nhanh đi lên, đưa ra đôi tay, từ phía sau vòng chắc hông
của hắn, tựa đầu nhẹ nhàng dán trên lưng hắn.

Thân thể đột nhiên bị thân thể nữ tử mềm mại thơm tho ôm lấy từ
phía sau, có âm thanh giọng mũi của dinendian.lơqid]on nữ tử mang
theo rầu rĩ vanglên: "Đừng chà đạp mình như vậy, nàng sẽ khó chịu!
Nàng nhất định hivọng ngươi có thể sống thật vui vẻ!"

Hạ Hầu Cảnh cứng đờ, mặc cho Vân Tuyết Phi ôm mình như vậy,
cảm giác như thế thật sự rất tốt!

Nhưng hai người cũng không chú ý đến phương hướng khác, một
mũi tên sắc bénlóe ánh sáng lạnh, nhắm ngay Vân Tuyết Phi, vèo
một tiếng bay tới.



Chương 34: Mạng treo lơ lửng

Mặt trời lặn, ánh nắng chiều bao phủ cả chân trời, so với buổi trưa, ít
đi mấy phần nóng ran, nhiều hơn một ti lạnh lẽo.

Ngũ trà đi qua đi lại ở trước cửa phòng ngủ Vân Tuyết Phi, thỉnh
thoảng lại nhìn ra bên ngoài Lâm Phượng viên, nhưng vẫn không
nhìn thấy người,trong lòng nàng nóng nảy như kiến bò trên chảo
nóng, trong miệng khôngngừng nói thầm: "Trời sắp tối rồi, sao tiểu
thư còn chưa trở về nữa? Cóthể đã xảy ra chuyện gì rồi không?" 

Càng nghĩ càng căng thẳng, mặc dù cùng đi ra ngoài với Cảnh
vương gia, có thể đảm bảo an toàn, nhưng cô nam quả nữ, bây giờ
còn chưa trở về, nếu để vương gia biết, vậy làm sao bây giờ?

Có câu nói sợ điều gì sẽ gặp điều đó, Ngũ Trà vừa mới nhắc tới, lặp
tức nghiêng mắt nhìn thấy vương giavà Tam phu nhân đi qua bên
này.

Nàng lảo đảo một chút, vội vàng nghênh đón thỉnh an: "Bái kiến
vương gia, bái kiến Tam phu nhân!" 

Tư Nam Tuyệt gật đầu một cái, dẫn Bạch Nhiễm định bước vào cửa,
khônglường được Ngũ Trà đột nhiên chắn ngang cửa, hắn không vui
cau mày lại.

Nhận thấy được vương gia mất hứng, mồ hôi lớn chừng hạt đậu trên
trán NgũTrà rịn ra chảy dọc theo gương mặt, nàng cúi đầu khom
lưng cung kínhnói: "Vương phi đã ngủ, xin vương gia, vương gia
ngày khác lại đến ạ!"



Bạch Nhiễm liếc qua nam nhân trước mắt đang nhíu chặt chân mày
hiểu ra cườinói: "Tỷ tỷ đã ngủ rồi, Nam Tuyệt ca ca, ngày mai chúng
ta trở lại đi!"

Sau khi Ngũ Trà nghe xong, trong lòng thở phào một cái, nhưng vừa
mới hơibình tĩnh, Tư Nam Tuyệt chợt lạnh lùng nói: "Ngẩng đầu lên!"

NgũTrà cả kinh, theo bản năng ngẩng đầu lên, con ngươi còn chưa
kịp chegiấu đã cứ như vậy bại lộ ở trước mặt Tư Nam Tuyệt và Bạch
Nhiễm.

Tư Nam Tuyệt nhìn ánh mắt hơi chột dạ và hốt hoảng của nàng ấy,
lặp tứcsáng tỏ, hắn trầm giọng nói: "Tiểu thư nhà ngươi đi đâu rồi
hả?"

Giọng điệu khẳng đinh khiến Ngũ Trà sợ hết hồn, mắt bỗng chốc mở
to, vốn nghĩ mình đã lừa gạt trót lọt, nhất thời không còn lo lắng,
nàng vội vàngquỳ xuống thỉnh tội: "Hồi vương gia, vương phi, buổi
sáng vương phi đira ngoài, đến bây giờ vẫn chưa trở về!" 

Tư Nam Tuyệt lạnh lùng nói: "Một mình đi ra ngoài? Chẳng lẽ ngươi
không lo lắng chủ tử mình gặp chuyện không may, còn muốn giấu
giếm không báo!"

Nghe được sẽ gặp chuyện không may? Trong lòng Ngũ Trà run rẩy,
hiện tại chỉcó thể nói thật, trước tìm được tiểu thư rồi tính, nàng dập
đầu trên mặt đất: "Vương phi nàng, nàng và Cảnh vương gia cùng đi
ra ngoài dạo chợ,nói buổi chiều sẽ về kịp, không nghĩ tới, không
nghĩ tới. . . . . . XinVương Gia nhanh chóng phái người đi tìm vương
phi!"

"Cái gì? Nàng ấy và Hạ Hầu Cảnh cùng đi ra ngoài sao?" Sắc mặt



Bạch Nhiễm biến đổilớn, khẽ chất vấn: "Đường đường là một vương
phi, thế nhưng cùng nam tửkhác đi dạo phố, đến bây giờ còn chưa
trở về, còn ra thể thống gì nữa?"Nàng ta vội vàng quay đầu thúc
giục: "Nam Tuyệt ca ca, mau phải người đi tìm đi, ta không muốn
nàng ấy và Hạ Hầu Cảnh ở chung một chỗ đâu!"

Nghe được câu trả lời, gương mặt bình tĩnh của Tư Nam Tuyệt xuất
hiện một ít thâm trầm, giờ phút này trên người hắn ngưng tụ một cơn
bão táp, dườngnhư có thể bộc phát bất cứ lúc nào.

Bóng đêm như mực, tựa như một tấm lưới lớn, bao phủ toàn bộ thế
giới.

Trên đường phố yên tĩnh, Hạ Hầu Cảnh ôm Vân Tuyết Phi bị thương
nặng toànlực chạy lên phía trước, tiếng bước chân càng ngày càng
gần, hắn càngthêm ôm chặt tiểu nữ nhân trong ngực.

Sắc mặt Vân Tuyết Phi táinhợt, che ngực, y phục bị máu nhiễm đỏ,
đôi môi khô khốc của nàng giậtgiật: "Để ta xuống, ngươi đi trước đi!
Nếu không hôm nay chúng ta aicũng chạy không thoát!"

"Đừng nói chuyện! Ta mang ngươi đi tìmđại phu!" Hắn lớn tiếng quát
ngăn cản nàng tiếp tục nói, hai tay ôm nàng khẽ run tiết lộ hắn đang
rất sợ hãi.

Vân Tuyết Phi tóm quần áotrước ngực hắn, ánh mắt nghiêm túc khẩn
cầu: "Ta vốn muốn nói cho ngươibiết một chuyện, nhưng hiện tại
xem ra thôi vậy, ngươi đồng ý với ta,nếu muốn sống tốt, thì hãy quên
người kia đi, phải sống thật vui vẻ cóđược hay không?"

Nhìn con ngươi lóe sáng trước mắt, như pháo hoacháy sáng trong
đêm tối, trong lòng Hạ Hầu Cảnh chợt đau nhói, hắn khẽnhắm mắt
lại, bỗng chốc mở ra: "Đừng nói chuyện! Giữ lại hơi sức, chúngta đi



tìm đại phu, chờ ngươi bình phục, ta sẽ. . . . . ."

Một câu đền bù ngươi còn chưa kịp ra khỏi miệng, Hạ Hầu Cảnh đột
nhiên ngừng lại, ánh mắt đóng băng nhìn về phía trước.

Một đám người áo đen hung thần ác sát, kiếm trong tay toát lên sự
lạnh lẽo, ở trong bóng đêm tản ra ánh sáng quỷ dị.

Chưa đầy một lát, đám người áo đen ở phía sau cũng đã đuổi tới, hai
mặt công kích, bao vây bọn họ.

Người áo đen ngông cuồng cười to: "Lão tử cho các ngươi chạy,
chạy đi! Ha ha! Hôm nay chạy được hòa thượng chứ chạy không
được miếu, lão tử nhất định phải lấy đầu các ngươi trở về phục
mệnh!"

Nhìn bốn phương támhướng ước chừng hơn ngàn tên thích khách,
sự sợ chưa từng có từ trướcđến nay ập tới, Vân Tuyết Phi giãy khỏi
lồng ngực Hạ Hầu Cảnh: "Mau đểta xuống, ngươi chạy nhanh đi,
dùng khinh công mà chạy!" Nàng sợ, nàngchết không sao cả, nàng hi
vọng hắn sống sót thật tốt. Nàng vốn chính là một người chết, ông
trời rủ lòng thương xót, cho nàng sống lại lần nữa. Nếu sinh mệnh
thứ hai này phải trả giá bằng việc kết thúc mạng của hắn, nàng
không cần, nàng đã thiếu hắn quá nhiều rồi!

"Hôm nay cácngươi ai cũng không chạy thoát!" Người áo đen cầm
đầu hét lớn một tiếngra lệnh: "Toàn bộ lên cho ta, lấy được đầu
người ban thưởng lớn!" Hắn là người đầu tiên xông lên tấn công,
đám người áo đen theo sát sau lưng,từng đợt từng đợt đến gần bọn
họ, lặp tức sát khí bắn ra tung tóe, bắtđầu một cuộc ác chiến.

Hạ Hầu Cảnh nhẹ nhàng để Vân Tuyết Phi xuống, cười khổ nói:
"Thật xin lỗi, ta không nên dẫn ngươi ra ngoài!"



Hắn đột nhiên chuyển hướng, ánh mắt như kiếm, bắt đầu vung kiếm
trong tay,kiếm phong đến đâu máu chảy đầm đìa đến đó, một đám
thích khách ngãxuống trước mặt hắn, ngay sau đó tập kích bất ngờ
kéo tới càng lúc càngnhiều hơn.

Vân Tuyết Phi cũng gia nhập cuộc chiến, nếu đã khôngcách nào
tránh khỏi, chỉ có thể nén đau tiến lên, mặc kệ hi vọng mongmanh cỡ
nào, nàng nhất định phải mang theo hắn cùng nhau còn sống trởvề!

Hai người phối hợp ăn ý, hàn quang lóe lên, âm thanh đao kiếm
chạm vào nhau khiến đêm đen lộ ra cảm giác âm u quỷ dị.

Thời gian dần trôi, sự rét lạnh trong không khí càng thêm thấu
xương, động tác của Vân Tuyết Phi và Hạ Hầu Cảnh từ từ chậm lại.

Người áo đen không ngừng tấn công tới, chết một lớp lại tới hai ba
lớp mới,khiến Vân Tuyết Phi cảm giác giống như không có điểm cuối.

Độtnhiên một lưỡi kiếm bén nhọn tập kích sau lưng Hạ Hầu Cảnh,
Vân TuyếtPhi kinh hãi, vội vàng xông tới đẩy mạnh Hạ Hầu Cảnh ra.

Thanhgươm trong nháy mắt cắm phập vào bả vai Vân Tuyết Phi, Vân
Tuyết Phi tận dụng cơ hội lặp tức vung kiếm lên, máu tươi bắn tung
toé, người áo đenngã xuống.

Đau đớn từ ngực và vai lan tràn khắp toàn thân, trước mắt của nàng
dần dần mờ nhạt, rốt cuộc không cầm cự được nữa, ngã về sau.



Chương 35: Vì nàng, tất cả
đều đáng giá

Trong khoảnh khắc Vân Tuyết Phi ngã xuống Hạ Hầu Cảnh tiếp
được nàng, ôm trong ngực, mắt hắnẩm ướt, động tác trong tay
không chút dừng lại: "Tại sao? Tại sao chúngta quen biết chỉ có mấy
ngày, cái người ngu ngốc này lại đi che chắn cho ta những hai lần!" 

Vân Tuyết Phi muốn nói,hai lần sao? Còn chưa đủ, Tiết Phỉ nợ ngươi
quá nhiều, cho dù cái mạngnày có mất đi, cũng chưa đủ để trả sạch
sự áy náy của nàng với ngươi!

Nhưng nàng đột nhiên không thể mở miệng nói chuyện, chỉ có thể bi
thương nhìn hắn, trong lòng hi vọng ông trời nghe được lời khấn cầu
của nàng, đểcho hắn sống sót thật tốt! 

Bất chợt trênđường phố yên tĩnh xuất hiện tiếng vó ngựa cộc cộc,
Vân Tuyết Phi cảmthấy hơi thở quen thuộc khiến người ta an tâm
cách nàng càng ngày cànggần.

Tiếng vó ngựa vang dội trong đêm tối, lúc ngừng lại, mộtbóng đen
nhảy từ bên ngoài vào, chắn trước mặt Hạ Hầu Cảnh và Vân
TuyếtPhi, lập tức gia nhập chiến đấu kịch liệt.

Tóc dài bay phấp phớitheo công kích của hắn trong bầu trời đêm,
mỗi một chiêu xuất ra, giốngnhư Câu Hồn Sứ Giả dưới địa ngục, đến
chỗ nào, chỗ đó như địa ngục trầngian. 

Vân Tuyết Phi mơ hồ nhìn thấy một bóngdáng quen thuộc, thần kinh
nàng cẳng thẳng rốt cuộc vào giờ khắc nàycũng buông lỏng xuống,



từ từ nhắm hai mắt lại.

Hạ Hầu Cảnh kinh hãi: "Vân Tuyết Phi, ngươi không được ngủ!"

Nghe được tiếng thét, trong lòng Tư Nam Tuyệt thoáng hiện lên sợ
hãi, hắnrat ay nhanh hơn, giải quyết xong đám người áo đen xung
quanh, lúc phầncòn dư lại chần chừ không dám tiến lên, hắn đi tới
trước mặt Hạ Hầu Cảnh lạnh lùng nói: "Đưa nàng cho ta!"

Nhìn nữ tử tái nhợt trong ngực đóng chặt hai mắt, tuy rằng bản thân
rất không tình nguyện, nhưng HạHầu Cảnh biết chỉ có nam tử trước
mắt này mới có thể cứu nàng, hắn cẩnthận giao Vân Tuyết Phi, khẩn
cầu: "Nhất định phải cứu sống nàng!"

Một tiếng tín hiệu vang lên, đoàn người canh giữ ở bên ngoài như
gió lốcvọt tới, Tư Nam Tuyệt ôm Vân Tuyết Phi bay lên lung ngựa,
nắm chặt dâycương, thay đổi phương hướng, vội vã chạy về Hộ
quốc vương phủ.

Bóng đêm dày đặc, mây đen che kín ánh trăng, trong không khí tản
ra hơi thở âm u lạnh lẽo.

Ngũ Trà vẫn cứ đứng trước cửa chính Phượng Lâm viên nhìn
quanh, theo thờigian, màu đen dần dần bao trùm ở khắp nơi, tâm
nàng từ từ trầm xuống,chỉ mong vương gia có thể kịp thời tìm được
tiểu thư, tiểu thư nhất định phải bình an trở về!

Không biết bao lâu, một bóng đen xông vềphía bên này, hình dáng
trông rất quen thuộc, đợi tới gần, rốt cuộc NgũTrà cũng nhìn thấy
người đến là vương gia, đáng nhẽ đã thở phào nhẹnhõm, nhưng khi
nhìn thấy vương gia ôm trong ngực một người đầy máu, lặp tức vẻ
mặt trắng bệch, trong lòng run nhè nhẹ, vội vàng chạy lên trướckêu
lên: "Tiểu thư, tiểu thư người sao vậy?"



Tư Nam Tuyệt đá văng cửa phòng ngủ, vội vàng đi tới trước giường
nhẹ nhàng để Vân Tuyết Phixuống. Sau đó gấp giọng ra lệnh với Ngũ
Trà đang đứng ngây ra: "Mau đigọi Tần Lan đên đây cho ta!"

Ngũ Trà ngẩn ra, đúng, phải nhanh đi tìm đại phu! Tìm quỷ y Tần
Lan! Nàng vội vàng xoay người chạy ra ngoài cửa.

Tư Nam Tuyệt quay đầu lại nhìn xuống nữ nhân nằm trên giường,
mắt đóngchặt, hoàn toàn không hề có hơi thở của người sống, nếu
không phải mạchvẫn còn đập, hắn sẽ cho rằng nàng đã chết rồi.

Nghĩ đến chết, tim Tư Nam Tuyệt Tâm đau buốt, đây là cảm giác
chưa từng có, nàng không nên yên lặng như thế này, nàng cần phải
linh hoạt vui vẻ, quỷ kế đa đoan,tại sao có thể an tĩnh nằm ở trên
giường như vậy, không! Nhất định không thể để cho nàng gặp
chuyện!

Hắn nắm chặt lọn tóc đen của nàngtrong tay, nín thở tập trung suy
nghĩ, thúc giục nội lực của mình, không ngừng chuyển cho Vân
Tuyết Phi.

Cảm giác như rơi vào đầm sâulạnh như băng, toàn thân Vân Tuyết
Phi khó chịu, trong hôn mê chỉ cảmthấy thân thể đột nhiên có một
luồng khí nóng xông vào, lan tràn khắp tứ chi bách hài, nơi dòng
nhiệt đi qua cơ thể dần dần nở ra, nháy mắt tứgân bát mạch nàng
tràn đầy nội lực cường đại, toàn thân từ từ có nhiệtđộ, thời điểm sự
mệt mỏi ở đan điền bị dòng nội lực này lắp đầy, rốtcuộc chân mày
đang nhíu chặt chậm rãi mở ra, nàng rên rỉ một tiếng dễchịu.

Một tiếng này không thể nghi ngờ đã trấn an được nội tâmkhẩn
trương của Tư Nam Tuyệt, cảm giác nàng trở lại bình thường, hắn
nhẹ nhàng buông tay nàng xuống, cứ như vậy ngồi ở đầu giường



chuyên chúnhìn nàng, sợ mình mất hồn trong nháy mắt, nàng sẽ biến
mất ở trước mặtmình.

Lúc Tần Lan tiến vào, mượn ngọn đèn mờ nhạt, nhìn thấy mộtnam tử
si tình nhìn thê tử của mình trên giường. Cho dù nữ nhân kiangười
đầy vết máu, đã không nhìn rõ được dung mạo, còn hơi dọa
người.Quen Tư Nam Tuyệt lâu như vậy, hắn có thể khẳng định vị
huynh đệ này đãđộng tình, không thể so với Bạch Tuyết Nhu trước
kia, lần này hắn đãthật sự hãm sâu vào.

Nhận biết được có người đi vào, Tư Nam Tuyệt quay đầu, khi thấy
Tần Lan thì vội vàng đứng lên đi tới, kéo Tần Lanđến bên giường, lo
lắng thúc giục: "Nhanh kiểm tra cho nàng đi, dáng vẻnàng hình như
rất khó chịu!"

Mắt Tần Lan trợn trắng, hắn nghĩkhông khó chịu mới là lạ, trên
người bị thương nặng như vậy, hắn đưa tay lật xem mí mắt của Vân
Tuyết Phi, rồi bắt mạch, sau đó nói: "Yên tâm,không chết được!" Lúc
Tư Nam Tuyệt thở phào lại bổ sung thêm một câu:"Tương đương
hoạt tử nhân (người thực vật), sẽ mãi nằm như vậy!"

Tư Nam Tuyệt nghe câu sau cùng, sắc mặt đại biến, tóm chặt vạt áo
trướcngực Tần Lan, lạnh lùng cảnh cáo: "Ta mặc kệ ngươi dùng biện
pháp, nhấtđịnh phải cứu sống nàng cho ta, ta muốn nàng vui vẻ nhảy
nhót ở trướcmặt ta!"

"Ngươi nắm chặt ta như vậy, sao ta có thể trị thương cho nữ nhân
của ngươi, chú ý nếu cứ kéo dài thời gian, ngày nữ nhân ngươitrầu
trời sẽ sớm đó!" Tần Lan nhíu mày nhìn nam nhân làm loạn nọ,
cườikhổ nói, xem ra là thật sự thích rồi. Chẳng qua, như vậy cũng
tốt, xembộ nha đầu này tốt hơn nữ nhân Bạch Tuyết Nhu kia nhiều!

Tư Nam Tuyệt ấp úng buông tay ra, nhường chỗ, Tần Lan đi tới



trước giường, cau mày oán trách: "Bẩn thế này!"

Dưới ánh mắt uy hiếp của Tư Nam Tuyệt, hắn rốt cuộc cũng thu hồi
thái độ trêu chọc, nghiêm túc trị liệu.

Chân trời trắng bệch cuối cùng đã được màu đỏ che kín, xóa bỏ tăm
tối, sắc trời từ từ sáng lên.

Tần Lan lau mồ hôi rịn trên trán, dưới sự giúp đỡ của Ngũ Trà, trải
qua một đêm, rốt cuộc cũng kéo được Vân Tuyết Phi từ Quỷ Môn
quan trở về.

"Thật không sao nữa rồi hả?" Tư Nam Tuyệt vẫn còn không tin, tiếp
tục truy vấn.

Tần Lan mất hứng trả lời: "Ngươi đang hoài nghi năng lực y thuật
của ta,tạm thời ta chỉ có thể kéo dài thời gian chống cự cho nàng ấy!"

Tư Nam Tuyệt không để ý tới lời của hắn, trực tiếp cầm tay Vân
Tuyết Phi,đặt ở trên môi mình, dịu dàng hôn lên mu bàn tay trắng nõn
của nàng.

Tần Lan ghét bỏ cau mày, căn dặn Ngũ Trà đang đứng bên cạnh
chăm sóc:"Ngươi đem nước ấm lại đây, lau sạch sẽ cho tiểu thư nhà
ngươi, bẩn gầnchết!"

Ngũ Trà nghe xong, vội vàng lên tiếng trả lời, chạy ra cửa phòng, rốt
cuộc tiểu thư cũng vượt qua được một kiếp này, trái tim lơlửng trong
ngực cuối cùng có thể tạm thời trở về vị trí cũ rồi.

"Ngươi đừng vui mừng quá sớm, hiện tại cơ thể nàng tương đối
kém, lúc nào cũng có thể đi, đến lúc đó nếu như lại tái phát, Thần
Tiên cũng không cứuđược! Những ngày này cố gắng tránh để cho



người khác đến gần!" Tần Landặn dò.

"Thuốc kia chế xong chưa?" Tư Nam Tuyệt bất thình lìnhđặt câu hỏi,
không đợi Tần Lan trả lời: "Lấy cho nàng uống đi, có nhưvậy, nàng
mới có thể sớm một chút mở mắt nhìn ta!"

Tần Lan khôngngờ Tư Nam Tuyệt đột nhiên nhắc tới viên thuốc kia,
hoảng sợ ngăn cản:"Ngươi điên rồi! Hiện tại nội công của ngươi bị
kẹt ở tầng thứ tám, muốn vươn tới tầng cao nhất, nhất định phải có
thuốc đó hỗ trợ, ta vì nó màhao phí thời gian mười năm, vậy mà
ngươi lại dễ dàng nhường thuốc cho nữ nhân này!"

Nghĩ đến giọng điệu của mình có phần hơi kích động,Tần Lan bình
phục cảm xúc, xuống giọng khuyên lơn: "Ngươi yên tâm, không có
thuốc đó, ta cũng có thể làm cho nàng vui vẻ, chỉ là vấn đề thờigian
thôi! Không nhất định phải dùng đến nó! Ngươi nên biết. . . . . ."

"Ta nói lấy thì lấy đi! Ta không cần nữa, không có nó, ta vẫn có thể
độtphá cửa ải cuối cùng!" Tư Nam Tuyệt không chút do dự cắt lời
Tần Lan,ánh mắt nghiêm nghị, giọng nói lạnh lùng: "Ta muốn nàng
mau khỏe, sớm mở mắt nhìn ta!"

Nhìn ánh mắt Tư Nam Tuyệt kiên định, xem ra hắn đã thật sự quyết
định rồi, Tần Lan thở dài một tiếng: "Ngươi chắc chắnchứ? Thuốc đó
mười năm mới có thể luyện thành được một viên, mà ta thìkhông có
nhiều cái mười năm như vậy!"

Tư Nam Tuyệt kiên định gật đầu một cái: "Ta chắc chắn, thuốc là vật
chết, nếu có thể khiến nàng mau khỏe, vậy thì đáng giá!"



Chương 36: Giậu đổ bìm leo

Ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua cửa sổ chiếu rọi cả căn phòng,
hất vào trên người đôi nam nữ đang ngủ say, trong không khí phảng
phất hương hoa trôi lơ lửng như có như không.

Ngũ Trà bưng đồ ăn đi vào, nhìn thấy vương gia cầm chặt tay tiểu
thư trong tay, lúc ngủ vẫn không buông ra, tựa như nắm giữ bảo bối
trân quý nhất, nàng vui mừng thay cho tiểu thư. Rốt cuộc thì tiểu thư
cũng đã tìm được người thật lòng yêu nàng rồi.
diễn&đàn^lê%quý$đôn

Trước giờ Tư Nam Tuyệt luôn ngủ không sâu giấc, nghe được tiếng
động lạ, con ngươi mênh mông như nước mở ra. Ánh mắt ngày
thường trong veo giờ đây đầy ắp sự mệt mỏi.

"Vương gia, ăn một chút gì đi, người đã không nghỉ ngơi mấy ngày
rồi!" Ngũ Trà quan tâm nói: "Nếu tiểu thư tỉnh, nhìn thấy vương gia
như vậy người sẽ đau lòng tự trách cho xem!" diễn*đàn,lê%quý.đôn

"Đau lòng? Nàng sẽ sao?" Tư Nam Tuyệt nhìn nữ nhân vẫn còn
đang hôn mê ở trước mặt, qua nửa tháng, bệnh tình đã ổn định, vết
thương cũng kéo màn, hồi phục rất tốt, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu
tỉnh lại.

"Sẽ!" Ngũ Trà khẳng định gật đầu nói: "Tiểu thư rất quan tâm vương
gia, vào buổi sáng hôm gặp chuyện không may đó nàng căn dặn nô
tỳ chuẩn bị thức ăn cho vương gia, nàng muốn đích thân đưa qua,
chẳng qua không ngờ buổi sáng vẫn còn hoàn hảo. Không biết vì sao
lại đột nhiên muốn cùng Cảnh vương gia đi ra ngoài giải sầu, rồi, rồi



bị thương nặng như vậy, mê mang cho đến bây giờ!" Giọng nói từ từ
nghẹn ngào, Ngũ Trà nói xong thì viền mắt đã đỏ lên.

Rốt cuộc Tư Nam Tuyệt cũng bắt được điểm mấu chốt, ánh mắt hắn
cả kinh, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Ngũ Trà trầm giọng
hỏi: "Ngươi nói buổi sáng hôm đó nàng đi đưa thức ăn cho ta?"
diễn&đàn.lê@quý*đôn

Bị Tư Nam Tuyệt nhìn chăm chú, trong lòng Ngũ Trà lập tức căng
thẳng, cho rằng mình nói bậy chọc vương gia tức giận, nàng lắp bắp
nói: "Vâng, đúng vậy, ngày ấy. . . . . . Tiểu thư có dặn dò, nói. . . . . .
Nói phòng bếp chuẩn bị thức ăn, nàng sẽ đích thân đem qua!"

Tư Nam Tuyệt chợt cười một tiếng, âm thanh vô cùng rõ ràng, phát
ra từ tận đáy lòng, hắn đưa tay vuốt ve gương mặt hơi có chút huyết
sắc của Vân Tuyết Phi, nói khẽ: "Thì ra trong tâm nàng vẫn có ta!"

Chợt giống như nghĩ đến cái gì, mắt đông cứng nheo lại, lạnh lùng
nói: "Ta sẽ không để cho nàng chịu uất ức!"

Ngũ Trà chứng kiến mà run sợ trong lòng, vương gia thật là hỉ nộ vô
thường, lúc thì cười khi lại bực tức, khủng khiếp quá!

"Ngươi đi gọi Đông Hủy tới đây!" Tư Nam Tuyệt nguội lạnh nói, tiếp
tục đưa ánh mắt thâm tình nhìn người trên giường.

Ngũ Trà cũng không hỏi vì sao, không khí ở đây thật quỷ dị, nàng rất
sợ, nhận được mệnh lệnh, lập tức chạy ra ngoài, không dám nán lại
dù chỉ một giây.

"Chờ nàng tỉnh lại! Chúng ta lặp tức làm phu thê chân chính, từ nay
về sau ta chỉ đối xử tốt với một mình nàng!" Tư Nam Tuyệt cúi đầu
nở nụ cười, nhìn nữ nhân trước mắt, nghĩ đến sự tinh quái của



nàng, hắn đột nhiên cảm thấy cuộc sống sau này là đáng để mong
chờ.

Mặc dù trước mắt sắc mặt vẫn chưa được tốt lắm, nhưng miệng
ngược lại rất hồng hào, rất mê người. . . . . . Hắn bất thình lình cúi
người, đưa miệng mình ghé vào nơi mềm mại kia, lắp kín đôi môi
của nàng.

Vân Tuyết Phi vốn đã có dấu hiệu tỉnh lại, tự nhiên loáng thoáng
nghe thấy lời Tư Nam Tuyệt nói, nàng muốn trả lời, nhưng thân thể
không chịu sự sai khiến của mình, làm sao cũng không nhúc nhích
được.

Đột nhiên miệng truyền đến xúc cảm ấm nóng mát rượi và hơi thở
quen thuộc tràn đầy phổi của nàng. Đầu óc nàng nổ vang ầm ầm, tim
thiếu chút nữa đã ngừng đập. Tên cầm thú này, dưới tình huống cơ
thể nàng như vậy lại dám cưỡng hôn nàng! Nàng muốn mở mắt,
muốn cắn chết xú nam nhân này, mẹ nó, động dục cũng phải nhìn
trường hợp và thời gian chứ?

Tư Nam Tuyệt đương nhiên không biết suy nghĩ của Vân Tuyết Phi,
chỉ cảm thấy vô cùng tốt, không khỏi hôn sâu hơn.

Rèm che trên giường bị gió ngoài cửa sổ thổi vào khẽ bay phấp phới,
không biết qua bao lâu, Tư Nam Tuyệt rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên,
sóng ngầm bắt đầu khởi động con ngươi màu đen khóa chặt thiên hạ
bên dưới. Tuy rằng dáng vẻ không phải rất đẹp, nhưng khi ngắm kỹ,
kì thật đúng là càng xem càng hấp dẫn. Hắn giơ bàn tay trắng nõn
như ngọc lau cái trán của nàng, nhẹ nhàng đi xuống phát họa mặt
mũi nàng. Nếu không phải đang hôn mê nằm ở trên giường, dám
chắc đã sớm nhảy dựng lên phản kháng, nói không chừng lại cho
mình một cái tát, làm gì đến còn đến phiên mình muốn làm gì thì làm
với nàng. . . . . .



Hắn chợt nghĩ đến cái gì, cười khẽ, lần nữa cúi đầu xuống, hôn trán,
hôn mặt mũi và vành tai, theo một đường đi xuống, hôn môi của
nàng, xương quai xanh của nàng. . . . . . Tâm tình trải qua thời gian
dài mệt mỏi vào giờ khắc nhận được sự chuyển biến tốt.

Cảm giác trên người đụng chạm như có như không, sự mát mẻ mềm
mại khiến nàng khẽ run rẩy, bất động không có nghĩa là nàng không
cảm nhận được, không ngờ Tư Nam Tuyệt là một tên cầm thú lợi
dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hiện tại Vân Tuyết Phi hận không
được lập tức từ trên giường nhảy dựng lên, hung hăng cho tên cầm
thú này mấy bạt tai, tiếc rằng nàng không thể mắng cũng chẳng nhúc
nhích được, chỉ có thể làm cá nằm trên thớt mặc cho người ta ức
hiếp!

‘Rắc rắc ~’ Đột nhiên một tiếng cửa mở phá vỡ khung cảnh đẹp đẽ
nọ.

Ngũ Trà đứng như trời tròng ở cửa, đầu óc trống rỗng, nàng quả thật
không tin mình đã nhìn thấy cảnh tượng này, luôn nói vương gia tính
tình cẩu thả vậy mà lại nằm trên người tiểu thư làm ra loại chuyện
đáng xấu hổ như thế, hơn nữa tiểu thư vẫn còn đang hôn mê đó!



Chương 37: Trút giận vì nàng

Tư Nam Tuyệt khẽ nhíu mày, ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng quét
qua Ngũ Trà, vô cùng mấthứng mất hứng vì chuyện tốt của mình bị
cắt đứt.

Ngũ Trà bị ánhmắt lạnh lùng này thức tỉnh, vội vàng lấy hai tay che
mắt, căng thẳngnói: "Nô tỳ không nhìn thấy gì hết, không nhìn thấy gì
hết..." Lúc nàyNgũ Trà cực kỳ hối hận mình lỗ mãng, mình hẳn nên
gõ cửa trước, tiểu thư bây giờ còn đang nằm, chủ tử thật sự của
Vương Phủ này, lần trước Vương Gia nhẫn tâm với Quan thị thiếp
như vậy, nếu như mất hứng, vậy mình...Ngũ Trà càng nghĩ càng sợ
hãi. Thân thể khẽ run!

"Người đâu?"Giọng nói bình tĩnh mang đến cảm giác bị áp bách
mãnh liệt, không chútnào bởi vì chuyện mới vừa rồi mà cảm thấy
lúng túng.

Nghe được hỏi, Ngũ Trà vội vàng thả tay xuống, cúi đầu kính cẩn trả
lời: "Hồi vương gia, Đông Hủy đang ở bên ngoài chờ!"

Tư Nam Tuyệt đưa mắt nhìn về Vân Tuyết Phi, chỉnh lại chăn cho
nàng, sauđó, đứng lên đi đến bên cạnh Ngũ Trà phân phó: "Ngươi ở
lại chăm sóctiểu thư nhà ngươi, có chuyện gì kịp thời hồi báo với ta!"

NgũTrà tiếp tục kính cẩn cúi đầu lên tiếng trả lời: "Vâng, nô tỳ nhất
địnhsẽ chiếu cố tốt tiểu thư, có việc kịp thời hồi báo Vương Gia!"

Đợi tiếng đóng cửa vang lên, đợi tiếng bước chân càng đi càng xa,
Ngũ Tràmới dám ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng vỗ ngực, điều chỉnh hô



hấp, hù chếtmình, vương gia thật sự không phải là người mà người
bình thường có thểchống lại được.

Nàng đi đến trước giường, nhẹ nhàng vạch chăn kiểm tra, còn tốt, y
phục chỉnh tề!

Trước phòng tiếp khách của Phượng viên, Đông Hủy khẩn trương đi
tới đi lui,thỉnh thoảng ánh mắt nhìn về phía cửa, trong lòng nàng hiện
nay như cáihang không đáy, không biết Vương Gia tìm mình có
chuyện gì? Trong lòngnàng loáng thoáng cảm thấy chuyện này sẽ có
liên quan đến Vương Phi,chẳng lẽ là chuyện lần trước mình chặn
Vương Phi ngoài cửa? Nhưng VươngPhi cũng không có tỉnh, Vương
Gia không thể nào biết! Hơn nữa, lúc ấyđúng là Vương Gia nói
không muốn gặp bất luận kẻ nào, mình chẳng quatheo dặn dò, hẳn
nên không trách lên đầu mình được!

Đông Hủy thừa nhận, lúc ấy nàng có tư tâm, nàng thích Vương Gia,
trước kia lúc khôngcó Vương phi, trong phủ mặc dù có thị thiếp, thế
nhưng Vương Gia hoàntoàn không để tâm tới các nàng, mình là đại
nha hoàn bên cạnh Vương Giađược lão Vương phi nhắc tới, hơn
nữa Tằng Ma Ma bên cạnh lão Vương phitừng nói với mình, lão
Vương phi cố ý sắp xếp để mình làm thiếp củaVương Gia, chẳng
qua Vương Gia vẫn không tỏ thái độ. Có điều nàng cholà, nếu
Vương Gia không cự tuyệt, giữ mình ở bên người hầu hạ, cho dù là
nha hoàn, cũng chứng minh trong lòng Vương Gia có mình. Nàng
không nghĩ tới sẽ xuất hiện một Vân Tuyết Phi cướp đi chú ý của
Vương Gia, nàng vô cùng bài xích Vân Tuyết Phi, cho nên hôm đó cố
ý không thông báo, bởivì nàng biết mặc dù Vương Gia nói không gặp
bất luận kẻ nào, nhưng bấtluận kẻ nào này không bao gồm Vương
Phi, lúc ấy nếu mình thông báo, đểVương Phi đưa đồ ăn vào!

Đang lúc Đông Hủy nghĩ tới nhập thần,cửa lớn mở ra, Tư Nam
Tuyệt mang một áo bào màu đen, tay áo phiêu phiêu, cả người tản ra



hơi thở Âm Lệ!

Công tử Bạch y khí chất như thần, áo đen như Chúa Tể Ám Dạ âm
lãnh ngoan tuyệt, nam nhân như vậy thỏa mãn tất cả nguyện vọng
chọn bạn trăm năm của thiếu nữ, nam nhân như vậy sáo có thể
không khiến mình tham luyến si mê.

Nhận ra ánh mắt si mê càn rỡ, Tư Nam Tuyệt lạnh lùng nhếch khóe
môi, bước chân đi vào, cửa lớn sau lưng hắn từ từ khép lại.

Đợi đến lúc Vương Gia đến bên cạnh, Đông Hủy mới phát hiện sự
luống cuốngcủa mình, che giấu vẻ ửng đỏ trên mặt thật tốt, dịu dàng
cúi người hànhlễ: "Nô tỳ tham kiến Vương Gia!"

Đại nha hoàn xinh đẹp nhưnggiọng nói lại có chút không bình
thường, Tư Nam Tuyệt không nói tiếngnào ngồi lên ghế, ánh mắt
lạnh lùng nhìn nha hoàn theo bên người mộtthời gian dài này.

Hồi lâu không nghe thấy giọng nói cho mìnhđứng dậy, tâm tình Đông
Hủy do mừng rỡ ngượng ngùng vừa rồi từ từ chuyển thành khẩn
trương lo lắng, nàng thận trọng hỏi thăm: "Xin hỏi Vương Gia gọi nô
tỳ tới đây có chuyện gì phân phó?"

" Ngươi không có chuyện gì muốn báo với Bổn vương?" Ánh mắt Tư
Nam Tuyệt như kiếm, liếc nhìn Đông Hủy.

Đông Hủy ngẩn ra, chuyện gì? Chuyện gì? Ngoại trừ chuyện nàng
che giấu Vương Phi đưa đồ ăn đến cho Vương Gia, dường như
không có chuyện gì, nghĩ đến đây, toàn thân nàng toát một tầng mồ
hôi lạnh, chẳng lẽ Vương Gia đãbiết rồi? Không thể nào, đây nhất
định là trùng hợp, nàng giật giật khóe môi trấn định đáp: "Hồi vương
gia, nô tỳ không có chuyện gì phải báo!"



Tư Nam Tuyệt cúi đầu cười, nhưng tiếng cười kia cực kỳ âm trầm,
khiếnngười khác nghe mà rợn tóc gáy: "Tại sao ngươi muốn chuyện
vương phi tới gặp Bổn vương?"

Đông Hủy nghe đến tiếng chất vấn này, nét mặtcũng đổi thành lo
lắng, vội giải thích rõ: "Lúc đó Vương Gia hạ lệnhđóng cửa không
gặp bất luận kẻ nào, nô tỳ mới cản Vương Phi lại! Nô tỳvẫn luôn
trung thành, xin Vương Gia minh xét!"

Tư Nam Tuyệt cười mà như không cười: "Nói như vậy Bổn vương
còn phải khen thưởng ngươi?"

Đông Hủy hoảng sợ, ánh mắt bỗng chốc phóng to, vội vàng lên tiếng:
"Đây làchức trách của nô tỳ, nô tỳ không dám yêu cầu khen thưởng!"

Ánhmắt Tư Nam Tuyệt lóe lên không chút lưu tình nói: "Ý đồ đó của
ngươi còn muốn lừa gạt Bổn vương, thật coi Bổn vương là ngu
ngốc?"

ĐôngHủy đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tư Nam Tuyệt, lúc chạm
tới ánh mắtlạnh lùng ngoan tuyệt của Tư Nam Tuyệt, 'bịch' một tiếng
quỳ gối trướcmặt Tư Nam Tuyệt, mạnh mẽ dập đầu: "Vương Gia thứ
tội, nô tỳ không phảicố ý muốn ngăn Vương phi, chỉ là khi đó nô tỳ bị
ma quỷ ám ảnh, xinVương Gia thấy nô tỳ phạm lỗi lần đầu, tạm tha
nô tì lần này!"

Tư Nam Tuyệt cười lạnh một tiếng, phun ra một câu: "Bổn vương
không bao giờ dùng người tự cho là đúng!"

Môi mỏng khép mở, từng câu từng chữ trong lúc đó cũng lộ vẻ lãnh
khốc vôtình, tiếng nói vừa dứt, Đông Hủy như chìm vào đáy cốc, trên
mặt trắngbệch, nàng ngẩng đầu lên, cái trán sưng đỏ, nàng khẩn
cầu: "Vương Gia,nô tì thật sự không phải cố ý, chẳng qua nô tì yêu



mến Vương Gia, mới có thể bị ghen tỵ che mắt, cho nô tỳ một cơ hội
đi..." Biết rõ cơ hội đểmình được bỏ qua cực kỳ bé nhỏ nhưng nàng
vẫn không muốn buông tha muốnthử một chút, nàng không tin thời
gian dài như vậy, Vương Gia không cómột chút tình cảm với mình?

"Bỏ qua cho ngươi?" Tư Nam Tuyệt chậm rãi nói, đáy mắt thoáng
hiện một tia lạnh như băng làm cho người ta sợ hãi.

Lúc Đông Hủy lòng đầy mong đợi, một trận đau nhức từ ngực và bả
vai truyềnđến, giống như bị côn trùng gặm nuốt từng điểm từng điểm
xương cốt, thực cốt đau xót truyền khắp Tứ Chi, Đông Hủy đi theo
Tư Nam Tuyệt lâu nhưvậy dĩ nhiên biết đây là triệu chứng gì, nàng
không thể tin nhìn ngườimình vẫn luôn mê đắm, theo từng đợt từng
đợt đau đớn, sắc mặt nàng trắng hếu, co quắp trên mặt đất, bò đến
dưới chân Tư Nam Tuyệt: "Vương Gia,nô tỳ không dám, tha nô tỳ
đi!" Thực cốt phấn trúng loại độc này đau đớn sẽ lan ra toàn thân,
xương cốt sẽ từ từ bị ăn mòn, trong một phút đồnghồ nếu như không
kịp thời uống thuốc giải, cả người sẽ như một người tàn phế, hơn
nữa loại đau khổ này khiến tâm thần thanh tỉnh, càng thêmkhiến
người khác cảm thấy sống không bằng chết!

Tư Nam Tuyệtkhông liếc Đông Hủy lấy một cái, lạnh lùng để lại cho
nàng một bónglưng: "Bạch Phong, bán nàng cho dân buôn người,
đừng để Bổn vương gặplại nàng!"



Chương 38: Cái này là hôn
gián tiếp?

" A Cảnh, nếu ngươi từ bỏ quyền kế thừa ngôi vị hoàng đế, ta liền đi
với ngươi."

"A Cảnh, thật xin lỗi, ta lừa ngươi, ta yêu Huyền ca ca!"

"A Cảnh, ngươi đi đi, ta muốn làm tân nương của Huyền ca ca!"

...

Ngoài cửa sổ ánh trăng mông lung, ánh sáng bạc rơi đầy đất, trong
không khímột cỗ mát mẻ chạy qua, đây là điều tốt nhất vào buổi tối.

Nữ tửtrên giường nhỏ, ánh nến dịu dàng đang phủ lên gương mặt
nàng, đôi mắtnàng đóng chặt, lông mi dài như cánh bướm nhẹ bay,
trên trán có chút mồhôi, trong miệng vô thức nỉ non: "A Cảnh, thật xin
lỗi..."

Phátgiác nữ tử trong ngực khẽ động, Tư Nam Tuyệt đột nhiên tình
dậy, kinhngạc nhìn người nhiều ngày nay hầu như không còn sinh
khí nằm trêngiường này, cuối cùng nàng cũng nói chuyện, hắn kích
động ôm lấy khuônmặt hơi tái nhợt của nàng, khẽ gọi: "Tuyết Nhi,
nàng tỉnh!"

Nhưng nữ tử trong ngực vẫn như đang chìm trong ác mộng, không
ngừng kêu lên:"A Cảnh, A Cảnh..." Tóc liên tiếp dính lên má, ánh nến
ảm đạm, khiếnngười khác có một cảm giác thê lương.



CUối cùng cũng nghe đượctiếng nói nhỏ trong miệng Vân Tuyết Phi,
tâm tình cao hứng của Tư NamTuyệt trong nháy mắt như bị dội một
chậu nước lạnh, ánh mắt thâm thúy,nhìn một lúc, ngón tay thon dài
kẹp một cây châm nhỏ, ánh mắt lanh lẽo,trong nháy mắt cây châm
nhỏ đâm vào mu bàn tay Vân Tuyết Phi.

Đau nhức lập tức lan ra toàn thân, chấn động đến thần kinh của Vân
TuyếtPhi, sương mù trong đầu dần tiêu tán, ánh mắt bắn thẳng đến,
Vân TuyếtPhi chậm rãi mở mắt ra, nhưng gương mặt tuấn tú phóng
đại trước mặt,nàng đưa tay nhéo một cái, đợi đến lúc cảm xúc thật
sự truyền đến từ bàn tay ấm áp, con ngươi dần có tiêu cự, hai mắt
trừng lớn: "Đây không phải là mơ?"

Đột nhiên trên tay đau nhói, nàng 'a...' một tiếng, thấy một cây châm
nhỏ lấp lóe trên mu bàn tay, nàng lập tức rút ra, hít vàomột hơi, nàng
hoài nghi nhìn Tư Nam Tuyệt, ánh mắt hoài nghi: "Châm nàylà của
ngươi?" Nếu như cần thận nghe, có thể thấy trong đó có chútnghiến
răng nghiến lợi.

Nghĩ đến vừa rồi nàng động tình goi 'A Cảnh', khóe miệng Tư Nam
Tuyệt cong cong trêu chọc, lạnh lùng nói: "Cuối cùng cũng tỉnh!"

Thấy Tư Nam Tuyệt không phản bác, Vân Tuyết Phi nhất thời tức
giận, nhìn hắn chằm chằm chất vấn: "Cái gì gọi là cuối cùng cũng
tỉnh? Ngươi muốn tatỉnh thì cũng không thể dùng kim châm châm ta,
ngươi cố ý đúng không?"

Tư Nam Tuyệt mặt không đổi nhìn nữ nhân như con mèo xù lông
trước mặt,không thèm quan tâm, trực tiếp nghiêng người nằm xuống
bên cạnh nàng.

Chờ chút, hắn nói cuối cùng? Đây không phải nàng đã ngủ nhiều
ngày, nghĩđến ngày đó ban đêm lạnh như băng, sát thủ từng người



từng người, huyếtsắc lan tràn, trong lòng nàng đau nhói: A Cảnh,
hắn thế nào?

Nàng vội vàng đẩy Tư Nam Tuyệt một cái, gấp gáp hỏi: "Hạ Hầu
Cảnh đâu? Ta được cứu rồi, hắn đâu? Hắn có chuyện sao?"

Giọng nói lo lắng, như là thê tử lo lắng trượng phu, giọng nói như
một condao đánh mạnh vào lòng Tư Nam Tuyệt, anh nằm trên
giường cười lạnh: "Cứu ngươi trở về là ta, lời đầu tiên ngươi quan
tâm lại không phải là phuquân, mà là nam nhân khác, Vân Tuyết Phi,
ngươi thật giỏi, giỏi lắm!"

Hắn đột nhiên đứng dậy xuống giường, cầm áo lên tùy ý khoác lên
người, đưa tay mở cửa lớn, không quay đầu lại đi ra ngoài.

Nhìn cả phòng lạnh lẽo, Vân Tuyết Phi cười khổ, không phải nàng cố
ý, nhưngđêm hôm đó tình hình nguy hiểm như vậy, nàng thật sự
muốn biết Hạ HầuCảnh ra sao, có an toàn hay không?

Thân thể ngủ một thời giandài, có chút cứng ngắc, nàng khó chịu giật
giật bả vai, bất ngờ pháthiện bả vai và ngực không đau như dự tính,
trừ thân thể mệt mỏi, tất cảđều như bình thường, nàng đưa tay vào
trong áo kiểm tra, trừ việc bênngoài có chút sẹo, cũng không có cảm
giác đau đớn nào.

Đang lúc nàng ngẩn người, bên ngoài lại truyền đến âm thanh mở
cửa.

Vân Tuyết Phi nhìn sang, Tư Nam Tuyệt đang bưng một bàn đồ ăn
bốc hơi nóng đến, lạnh giọng ra lệnh: "Mau đến ăn!"

Nhìn một bàn toàn mỹ thực, đều là đồ nàng thích nhất, nhưng giờ
phút nàynàng lại không muốn ăn, nàng chỉ muốn biết Hạ Hầu Cảnh



ra sao?

Biết suy nghĩ của người trước mắt, dù trong lòng mất hứng, nhưng
Tư NamTuyệt vẫn lạnh lùng nhắc đến: "Sau khi ngươi thoát khỏi
nguy hiểm, hômsau Hạ Hầu Cảnh liền rời đi!"

Vân Tuyết Phi không tin ngẩng đầulên, nàng không nghĩ đến Tư
Nam Tuyệt ra ngoài lấy đồ ăn cho mình, cũngkhông nghĩ đến hắn lại
tốt bụng nói thẳng với nàng như vậy.

Không để ý đến ảnh mắt tò mò của nàng, Tư Nam Tuyệt đến trước
giường, đựng đồ ăn trong chén bạch ngọc đưa cho nàng, tiếp đó lại
lên giường nằm, lạnhgiọng dặn dò: "Ăn mau, đồ ăn lạnh thì không
thể ăn, ta không muốn làmlần thứ hai!"

Ầm! Hắn làm? Vân Tuyết Phi kinh dị quan sát bónglưng lạnh lùng
trước mặt, nhìn lại đồ trong chén một chút, không khốngchế được
đưa lên nếm: Quả nhiên là mỹ vị! Trong lòng vô cùng cảm động,đây
là lần đầu tiên về mặt ý nghĩa có một nam nhân thật sự xuống bếp
nấu cơm cho nàng! Vân Tuyết Phi biết, nàng lấy nam nhân đứng đầu
Đại HạQuốc, đừng nói tự mình xuống bếp, nam tử nấu ăn vĩ một nữ
tử có rất ít,huống chi lại là một nam tử tôn quý như Vương Gia vây!

"Cái đó,ngươi có muốn ăn chung không?" Vân Tuyết Phi do dự hồi
lâu, cuối cùngcũng nói ra câu hỏi trong lòng, một người ăn thì thật
không phải! Hơnnữa đã biết cái mạng này là do hắn cứu về, nàng
biết có ơn phải lo báođáp, dù cơm này là do hắn làm!

Tư Nam Tuyệt đưa lưng về phía nàng khóe miệng thoáng hiện một
vòng cung, hắn lạnh lùng ngồi dậy liếc nàngmột cái: "Coi như có chút
lương tâm!"

Nhưng chỉ có một đôi đũa và một bát, cái này ăn thế nào? Vân Tuyết



Phi khổ não, mình quả thật đóibụng, thức ăn thơm như vậy khiến cái
bụng trống không của nàng khó chịu, nếu như không phải Tư Nam
Tuyệt ở đây, có lẽ nàng đã không giữ hìnhtượng, ăn như lưng hổ rồi!

Người trước mắt cau mày, Tư Nam Tuyệtsao lại không biết trong
lòng nàng nghĩ gì, hắn nhanh nhẹn nhận lấy báttrong tay Vân Tuyết
Phi, gắp một cái, dịu dàng ra lệnh: "Há miệng..."

Vân Tuyết Phi vô thức há miệng ra, một miếng thức ăn được đưa
vào miệngnàng, suy nghĩ một chút, mặt nàng đỏ lên, Tư Nam Tuyệt
lại đùng lạichiếc đũa nàng ăn rồi, trên đó còn dính nước miếng của
nàng, cái nàychẳng phải hôn gián tiếp sao?

Tư Nam Tuyệt như hoàn toàn khôngbiết nàng ngượng ngùng, lại tiếp
tục đưa thức ăn đến miệng nàng, khônghề cảm thấy không ổn với
hành động này, giống như mất tự nhiên cũng chỉcó nàng, trong lòng
nàng khinh bỉ mình, cũng chỉ có buồn, không được tựnhiên hé
miệng, ăn từng miếng từng miếng.



Chương 39: Mộ dung thanh y

Chân trời hiện ra sắc trắng, từ từ bị một số ráng mây hồng che kín,
sắc trời dần dần sáng lên.

Cùng với tiếng con cờ rơi xuống đất, một giọng nữ vui mừng hả hê
vang lên: "Ngươi lại thua rồi!"

Ngay sau đó tiếng cười dịu dàng cưng chiều của phái nam xuyên
thấu qua khe cửa truyền đến.

Sắc mặt Tần Hương Quân khó coi đứng ở cửa, hôm nay nàng ta tới
nói cám ơnVân Tuyết Phi, nhưng không ngờ vừa tới cửa, liền nghe
được bên trong vừa nói vừa cười, nàng ta chưa từng nghe vương
gia cười như thế.

Nàng rũ mí mắt xuống, lông mi dài rậm cong cong khẽ giật giật, che
hận ýchợt lóe lên, nàng ta nhẹ giọng nói: "Bản phunhân tới nói cám
ơn vương phi, mời thông báo giúp ~"

Nha hoàn canh giữ ở cửa cung kính nói: "Xin đại phu nhân đợi chút,
nô tỳ đi ngay!"

Không lâu sau, nha hoàn ra ngoài trả lời: "Vương phi mời đại phu
nhân đi vào!"

Tần Hương Quân dịu dàng cười nói: "Làm phiền!"

Khi Tần Hương Quân đi tới, chỉ nhìn thấy một mình Vân Tuyết Phi ở
trước bàn cờ suy nghĩ một quyển sách dạy đánh cờ, nha hoàn hầu



hạ ở phía sau,nàng ta nhìn xung quanh một lần, hoàn toàn không
nhìn thấy bóng dángvương gia, giống như tiếng cười vừa rồi chỉ là
ảo giác, nhưng nàng takhẳng định vừa rồi vương gia nhất định ở chỗ
này.

"Tần thị thiếp tìm bản phi có chuyện gì?" Vân Tuyết Phi rốt cuộc
ngẩng đầu lên từ trong sách dạy đánh cờ nhìn Tần Hương Quân.

"Chuyện Quan thị thiếp lần trước nhờ có vương phi giúp một tay, nếu
không nô tỳ nhảy vào Hoàng Hà cũng không rửa sạch ~" Nàng ta
nhận lấy khay từ trong tay nha hoàn Thính Tuyết phía sau, phía
trênđể một bộ đầy đủ trâm cài vòng tay chế tạo từ hoàng kim, tắm
mình trongánh sáng lung linh của mặt trời, nàng ta thận trọng đưa
đến trước mặtVân Tuyết Phi: "Đây là một chút tâm ý của nô tỳ, xin
vương phi nhậnlấy!"

Vân Tuyết Phi cười nhạt, con ngươi như lưu ly trong suốtcàng thêm
xinh đẹp tự nhiên: "Sự kiện kia bổn vương phi cũng là vì mình, chưa
nói tới cố ý giúp ngươi, ngươi lấy lại những thứ đồ này đi!"

Nhìn nữ nhân trước mắt càng ngày càng hồng hào xinh đẹp hơn,
nhất là mới vừa rồi lơ đãng trực tiếp toát ra khí chất cao quý sẵn có,
Tần Hương Quânhận đến tận xương tủy, tại sao lúc trước nàng ta bị
thương nặng như vậymà không chết, nếu như nàng ta chết rồi, ghế
vương phi chính là củanàng.

Tần Hương Quân dịu dàng cười nói: "Tuy nói không phải cố ý,
nhưng đúng là giúp nô tỳ, xin vương phi nhận đi, nếu không nô tỳ
sẽluôn nhớ chuyện này, cho là thiếu nhân tình của vương phi!"

Đã nói đến mức này, Vân Tuyết Phi cũng không tiện kiên trì: "Đã như
vậy, đa tạ ~" Ý bảo Ngũ Trà nhận lấy khay.



"Hôm trước nghe nói vương phi bị đâm, nô tỳ rất lo lắng, hôm nay
nhìn thấythân thể vương phi tốt như vậy, cuối cùng nô tỳ có thể an
tâm rồi!" TầnHương Quân quan tâm nói.

Hồi lâu thấy Vân Tuyết Phi không có bấtkỳ phản ứng gì, Tần Hương
Quân lúng túng, tự nhiên nhìn ra Vân Tuyết Phi không thích mình,
cũng không muốn tiếp tục tìm khó chịu, nàng cúi người hành lễ:
"Không quấy rầy vương phi nữa, nô tỳ cáo lui!"

Vân Tuyết Phi gật đầu một cái.

Đợi sau khi Tần Hương Quân đi, Ngũ Trà sùng bái nói: "Từ chuyện
lần trước,thái độ của đại phu nhân đối với tiểu thư thay đổi rất nhiều!"

Vân Tuyết Phi để xuống sách dạy đánh cờ đứng lên: "Nhìn chuyện
cũng khôngthể chỉ nhìn hiện tượng mặt ngoài, nếu không chết thế
nào cũng khôngbiết!" 

Ở chỗ tôn quý nhất kinh thành —— hoàng cung, ngói lưu ly màu
vàng kim lóe tia sáng chói mắt dưới ánh mặt trời.

Trong Trữ Tú cung, khí ép lạnh lùng bao phủ, tỳ nữ quỳ gối phía dưới
khôngdám thở mạnh một tiếng, e sợ chọc giận chủnhân ngồi phía
trên.

Một tay Mộ Dung Thanh Y nắm ly trà, hai bênnàng ta có tỳ nữ cung
kính hầu hạ, cẩm bào hoa lệ thêu hoa phù dung lớnđể cho dung mạo
vốn diễm lệ của nàng ta càng thêm xuất sắc, trâm vàngtrên đầu theo
động tác của chủ nhân, vừa đong vừa đưa, càng thêm caoquý.

Đợi nghe tỳ nữ hồi báo xong, trên mặt Mộ Dung Thanh Y baophủ một
tầng sương lạnh, lông mày dựng thẳng lên, nàng ta nghiêm giọnghỏi
từng chữ từng câu "Ngươi nói hôm qua bệ hạ lại qua đêm trong



cungcủa hồ ly tinh kia?"

Trong lòng tỳ nữ run rẩy, nhưng vẫn cungkính trả lời chi tiết: "Hồi quý
phi nương nương, đúng, đúng , hoàng đếbệ hạ hoàn toàn không ở
thượng thư phòng xử lý chính sự, ngày hôm quakhi trời tối, đi ngay,
đi. . . . . . cung của Lữ mỹ nhân!"

MộDung Thanh Y cũng không khống chế nổi nữa, đập ly trà cầm
trong tayxuống đất, theo mảnh vụn chia năm xẻ bảy, trong lòng bọn
tỳ nữ run sợ,run lẩy bẩy.

Nàng ta chìm trong giận dữ đứng dậy, trong miệng tức giận mắng:
"Tiện nhân, tiện nhân. . . . . ." Sắc mặt dữ tợn, như ác quỷ địa ngục,
không có chút dịu dàng cao quý đáng nói nào.

Quan Bạch Nguyệt vào cung tìm nữ nhi ra mặt lại nhìn thấy nữ nhi
ghen tị như thế, đây cũng không phải chuyện tốt, nếu như bịngười
khác bắt được nhược điểm, e rằng địa vị của nữ nhi bị ảnh hưởng,bà
ta vội vàng đuổi tỳ nữ ra ngoài.

Đợi khi trong phòng chỉ cònlại hai người bọn họ, Quan Bạch Nguyệt
nhẹ nhàng an ủi: "Thanh Nhi, contỉnh táo lại, không phải chỉ là một
mỹ nhân sao? Nam nhân tam thê tứthiếp rất bình thường, huống chi
hiền tế còn là Hoàng đế!"

MộDung Thanh Y nghe mẫu thân nói như vậy, lửa tức giận càng
cháy mạnh hơn, nàng ta lạnh lùng phản bác: "Mẫu thân không hiểu,
mặc dù con là quýphi, nhưng kể từ khi tin tức con tiện nhân Tiết Phỉ
kia chết truyền tớitrong tai hắn thì hắn chưa từng tới cung của con,
mặc dù vinh hoa phúquý không thiếu phần con, nhưng mẫu thân
cũng biết, không có hắn sủngái, địa vị phú quý của con cũng sẽ bị
người khác thay thế, thời giantrước hắn lại mang về một mỹ nhân từ
ngoài cung, sau đó ngày ngày cưngchiều, nếu như là những người



khác thì con có thể cho rằng đó là nhấtthời ham mới mẻ, thời gian
qua cũng sẽ chán ghét, đến lúc đó tự sẽ trởlại bên cạnh con, nhưng
con đã thấy nữ nhân kia, dáng dấp có bảy phầntương tự Tiết Phỉ,
mẫu thân nói con có thể an tâm thế nào?"

QuanBạch Nguyệt nghe cái tên Tiết Phỉ này, trong lòng cả kinh, giọng
nói run run: "Giống như Tiết Phỉ? Vậy, vậy, nếu hiền tế điều tra, vậy
chúng ta, chúng ta. . . . . ."

Ánh mắt Mộ Dung Thanh Y căng thẳng, lóenhanh một chút kiên định,
mang theo hận, mang theo oán, âm trầm cười nói: "Con lại không lo
lắng tra ra, toàn bộ người biết chuyện năm đó đã không còn ở đây,
muốn tra ra trừ phi Tiết Phỉ bòra ngoài từ trong quan tài!"

Thật sự sẽ không bị tra ra sao? Quan Bạch Nguyệt chợt lóe lên suy
nghĩ, trong đầu đột nhiên hiện khuôn mặtkhiến bà ta hận đến cắn
răng nghiến lợi, chỉ cần nữ nhân kia ở đây,trong lòng bà ta luôn bất
an, bà ta trầm giọng nói: "Còn có một ngườibiết rất nhiều chuyện của
Tiết Phỉ và chúng ta, mặc dù hai người nàykhông thể nào có liên hệ,
nhưng thà giết lầm 1000 người, cũng không thểbỏ qua cho một
người!"

"Mẫu thân vừa nói đến hộ quốc vương phiVân Tuyết Phi?" Tuyết Phi,
Tiết Phỉ, Mộ Dung Thanh Y đột nhiên nheotròng mắt lại, ngược lại
tên rất giống, nếu như không phải tận mắt nhìnthấy thi thể Tiết Phỉ,
nàng ta thật sự lo lắng Tiết Phỉ còn sống ở mộtgóc nào đó của thế
giới này.

Quan Bạch Nguyệt vội vàng phụ họa:"Đúng, nàng ta biết rất nhiều
chuyện của Tiết Phỉ, mặc dù tra không rahọ có liên hệ, nhưng cũng
không thể bỏ qua mối nguy hiểm này!" Cho dù có lòng riêng hay vì
nữ nhi, bà đềumuốn diệt trừ nữ nhân kia, để cho nàng ta biết kết quả
chọc tới bà.



Mộ Dung Thanh Y gật đầu một cái, trong mắt chợt lóe lên tia sáng
lạnh, bất kể hộ quốc vương phi hay hồ ly tinh Lữ Lệ Hoa đó, uy hiếp
đến địa vịbổn cung, dám giành bệ hạ với bổn cung, bổn cung đều
không bỏ qua cho,nhất là con tiện nhân Lữ Lệ Hoa kia, bổn cung để
cho ngươi có mạng vàocung tranh thủ tình cảm nhưng không có
mạng hưởng thụ vinh hoa phú quý!



Chương 40: Tiểu tức phụ

Bóng đêm mông lung nhưng ở trong kinh thành từng dãy đèn lồng
treo lên, sáng như ban ngày.

Nhìn người bán hàng rong xung quanh ra sức thét, Vân Tuyết Phi
không khỏicảm thán: "Còn náo nhiệt hơn ban ngày!" Sau đó quay
đầu hỏi: "Nghĩ nhưthế nào lại dẫn ta ra ngoài dạo chợ đêm?"

Con ngươi lưu ly sáng trong vẫn không nhúc nhích nhìn hắn, như
một ao nước trong, nhìn vào lòng người, cực kỳ thoải mái.

Tư Nam Tuyệt nhẹ nhàng trả lời: "Mặc dù hai chúng ta là phu thê,
nhưngchưa từng cùng đi ra ngoài dạo chơi, đúng lúc hôm nay có thời
gian, vừađúng bù lại tiếc nuối này!"

Phu thê là không sai, nhưng chỉ làmặt ngoài, sao hắn có thể nói phu
thê thuận miệng tự nhiên như thế? VânTuyết Phi 囧, đối với người
ngoài người này là chính nhân quân tử, nhưng thực ra chính là vô lại
thêm lưu manh.

Liếc thấy đỏ ửng nhàn nhạt, Tư Nam Tuyệt cười nói: "Được được
theo sát ta...ta sẽ bảo vệ ngươi tốt!"

Vân Tuyết Phi kinh hãi ngẩng đầu lên sững sờ nhìn hắn, thì ra hắn
biết nàng sợ hãi trong lòng, khắp đêm lạnh như băng.

"Người ám sát đêm đó, ngươi điều tra chưa?" Mặc dù cực kỳ không
muốn nghĩ đến, nhưng vẫn muốn biết bàn tay đen phía sau màn, quy
mô ám sát lớn nhưvậy, thế lực của người sau lưng không thể không



khiến nàng kiêng kỵ, nếu không bắt được người này, sợ rằng nàng
và Hạ Hầu Cảnh đều cũng không an toàn.

"Lệnh bài trên người thích khách đến từ hoàng cung!" Tư Nam Tuyệt
đột nhiên nói.

Đầu ầm ầm hết sạch, nàng dừng bước lại, rõ ràng xung quanh rất
náo nhiệt,toàn thân nàng lại rét run, nếu như ám sát nàng, cực kỳ có
hiềm nghi làMộ Dung Thanh Y, dù sao lần trước nàng từng nhục nhã
mẫu thân nàng ta,sao nàng ta bỏ qua được? dfienddn lieqiudoon
Nhưng nếu như mục tiêu làHạ Hầu Cảnh thì sao? Như vậy muốn giết
hắn chính là? Nàng không dám nghĩ tiếp, trong tiềm thức không
muốn nghĩ người kia kinh khủng như vậy.

Tư Nam Tuyệt nhìn sắc mặt của nàng trắng bệch, đắm chìm trong
cảm xúc củamình, hắn đưa tay trắng nõn thon dài ra bao lấy tay nhỏ
bé của nàng ởlòng bàn tay.

Đột nhiên ấm áp từ trên tay truyền đến, kéo nàng từ suy nghĩ lạnh
lẽo ra ngoài.

Tư Nam Tuyệt nhẹ nhàng cười nói: "Nghĩ gì thế? Mọi chuyện đã có
ta, không cần lo lắng!"

Một nụ cười kia phong hoa tuyệt đại, hai mắt lóe sáng như ngọn lửa
trong đêm tối, sưởi ấm áp trái tim lạnh buốt của nàng.

Xung quanh cũng truyền đến tiếng rút khí, kèm theo lời nói nũng nịu
nhỏ nhẹcủa nữ nhân, Vân Tuyết Phi mới chú ý đến ánh mắt ghen tỵ
mãnh liệt phóng tới trên người mình.

Tư Nam Tuyệt dắt tay Vân Tuyết Phi, từ từđi về phía trước, làm như
không thấy ánh mắt mến mộ và tiếng kinh thánxung quanh, ràng



buộc trong tay là gánh nặng ngọt ngào cả đời này củahắn.

Sắc mặt Vân Tuyết Phi đỏ hồng, khẽ quét nhìn xung quanh,nhìn
những thiếu nữ kia nhìn chằm chằm mình, nàng mất tự nhiên muốn
rúttay khỏi bàn tay kia, nhưng hơi sức không bằng người.

Trong không khí tràn ngập mùi thơm ngào ngạt đặc trưng của thức
ăn, tiếng thét saucao hơn tiếng trước khiến cho đêm này cực kỳ náo
nhiệt.

Đột nhiên một tiếng ‘ ừng ực ’, ở trong tiếng hét to náo nhiệt nơi này
có vẻ cựckỳ đột ngột, nhìn ánh mắt Tư Nam Tuyệt tràn đầy ý cười,
Vân Tuyết Phinóng nảy đỏ mặt, vội vàng che bụng, ánh mắt liếc lung
tung, chỉ khôngdám nhìn người nam nhân trước mắt này: "Hình như
ta hơi đói bụng rồi ~"

"Ừ, chúng ta đi ăn cái gì!" Tư Nam Tuyệt nhìn ánh mắt hốt hoảng
chột dạ của nàng, trong mắt thoáng qua một chút ánh sáng rực rõ
không dễ phát hiện.

Ánh trăng mê người, đồ vật rực rỡ muôn màu khiến người choáng
váng hoa mắt, Vân Tuyết Phi tò mò nhìn trái nhìn phải.

Đi không bao lâu, vào một quán mì nhỏ biển hiệu là Tự Lai Thục.

Bên trong rất nhỏ, chỉ có ba cái bàn, mấy người ngồi lẻ tẻ, Tư Nam
Tuyệt vừa mới đi vào, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người.

Lão bản là một ông lão năm sáu chục tuổi, dfienddn lieqiudoon thấy
Tư NamTuyệt đi tới, thân thiết kêu: "Hoan nghênh hoan nghênh ~ tới
~ ngồi ~,không ngờ tiểu tử ngươi thật sự mang nàng dâu tới!"

Vân Tuyết Phi nghe từ nàng dâu này, trong lòng lại quẫn bách, nàng



ngẩng đầu lên nhìn Tư Nam Tuyệt, lại bắt được một đường cong còn
chưa tiêu tan.

Không để ý đến ánh mắt nghi ngờ của Vân Tuyết Phi, Tư Nam Tuyệt
lôi kéo nàngtrực tiếp ngồi xuống ở bàn trống phía trước, nói đơn giản
một câu: "Nhưcũ!"

Vừa ngồi xuống, Vân Tuyết Phi liền liếc nhìn xung quanh, mặc dù vị
trí nhỏ, nhưng rất sạch sẽ, không ngờ Tư Nam Tuyệt sẽ mang
nàngtới chỗ này ăn cơm.

Chỉ chốc lát sau, vợ ông lão Tiền thị bưngcái khay tới đây, phía trên
để nước canh nóng hổi, còn có hơn mười đĩarau xà lách nhỏ, có
mặn có chay.

"Đến, cẩn thận kẻo nóng ~" Tiềnthị dịu dàng lên tiếng nhắc nhở:
"Tiểu nương tử nếm thử một chút, ăn rất ngon đấy, nhớ ăn nhiều !"

Xưng hô như thế khiến Vân Tuyết Phikhông được tự nhiên, nàng đỏ
mặt xấu hổ cười nói: "Cám ơn ~" Nàng có thể cảm nhận được ánh
mắt dò xét đến từ bốn phía.

Đợi sau khi Tiềnthị bày biện xong rồi rời khỏi đây, Tư Nam Tuyệt đưa
tay trắng nõn nhưngọc ra, dfienddn lieqiudoon bỏ một đĩa rau xà lách
nhỏ vào trong nướccanh vẫn còn ở sôi, ánh mắt chuyên chú giống
như đang làm một chuyện rất thần thánh.

Mùi thơm xông vào mũi Vân Tuyết Phi gợi lên cảm giác thèm ăn,
nàng nuốt nước miếng một cái, tha thiết mong chờ nhìn đôi taykhông
ngừng bận rộn.

Đợi sau khi tất cả chuẩn bị xong, mùi thơmcàng thêm nồng nặc trôi
lơ lửng ở xung quanh, Tư Nam Tuyệt cười nhìn chú mèo ham ăn



trước mắt, múc một muỗng nước canh thổi nguội sau đó đút tới khóe
miệng Vân Tuyết Phi: "Nếm thử một chút ~"

Mặc dù vẫn mất tự nhiên trong nháy mắt, nhưng nghĩ đến còn nói
thêm gì nữa, trước kia sớm làm qua, không để ý tới ánh mắt mập mờ
xung quanh, nàng hé miệng uốngmột hớp, nhất thời nước canh mỹ vị
lan rộng ra, Vân Tuyết Phi cho haichữ đánh giá: cực phẩm!

Nhìn ánh mắt sáng trong khát vọng trước mắt, Tư Nam Tuyệt đưa
cái muỗng tới, dặn dò nói: "Ăn rất ngon, không nóng!"

Sau khi càn quét một hồi, Vân Tuyết Phi vỗ vỗ bụng phình, ợ lên no
nê,trong miệng còn lưu lại nước canh mỹ vị, đợikhi nàng nhìn về phía
Tư Nam Tuyệt, mới phát hiện hình như nam nhân đốidiện vẫn chưa
ăn, thức ăn vừa đưa tới đều bị một mình nàng ăn hết.

Lập tức thấy xấu hổ, Tư Nam Tuyệt có đồ ăn tốt đều cho nàng, còn
nàng lạitự ăn một mình, như vậy thật là quá đáng, nàng liếm liếm
miệng, đè lạichột dạ trong lòng, cẩn thận hỏi thăm: "Ngươi có đói hay
không, có muốngọi một phần nữa tới đây hay không?"

Nhìn nữ tử trước mắt lườibiếng giống như con mèo, vừa rồi đầu lưỡi
phấn hồng, thật giống như mộtcây đuốc liếm ở trong lòng hắn, nhưng
đương sự dường như không biết, ánh mắt đáng thương tội nghiệp,
làm cho người ta càng muốn giày xéo mộtphen.



Chương 41: Bất ngờ thổ lộ

Con ngươi dần dần trở nên sâu thẳm, vẫn không nhúc nhích tập
trung vào nhân nhi đang lấy lòng trước mắt.

Trong nháy mắt không khí xung quanh trở nên hừng hực, Vân Tuyết
Phi hơi giậtmình, từ chỗ mồi lửa nhìn qua, chống lại tầm mắt của
hắn, lại nhìn thấyngọn lửa bùng cháy thiêu đốt bên trong, theo bản
năng cúi đầu, duy trìbề ngoài bình tĩnh.

Nhận ra tầm mắt của mình quá trần trụi, dọađến tiểu nữ nhân trước
mắt, Tư Nam Tuyệt ảo não, từ từ hít vào một hơi, bình phục cảm
xúcxao động của bản thân.

"Ngẩng đầu lên!" Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Tư Nam
Tuyệt đột nhiên truyền đến.

Đợi sau khi Vân Tuyết Phi ngẩng đầu, một cái tay trắng nõn thon dài
nắm cái khăn, nhẹ nhàng xoa xoa khóe miệng của nàng.

Không để ý tới Vân Tuyết Phi ngu ngơ, Tư Nam Tuyệt cười: "Ăn một
bữa cơm cũng không có nề nếp, giống như con mèo nhỏ!" Dường
như ánh mắt nóng bỏngvừa rồi chỉ là ảo giác.

"Vợ chồng son tình cảm thật tốt ~" Ông lão và thê tử ở một bên cười
ái muội nói.

Vân Tuyết Phi vẫn là tiểu cô nương, da mặt mỏng, phút chốc mặt đỏ
bừng, lại cúi đầu một lần nữa, hận không thể lậptức tìm một cái lỗ
chui vào, trong lòng oán trách Tư Nam Tuyệt ngàythường còn chưa



tính, sao có thể cũng như vậy ở bên ngoài? Rất xấu hổ!

Nhìn chỗ ngồi trống rỗng xung quanh, Tư Nam Tuyệt sáng tỏ cười
nói: "Phải đóng cửa rồi?"

Ông lão gật gật đầu, ánh mắt quan tâm dừng ở trên người thê tử
củamình:"Thân thể bạn già không tốt, ta không muốn bà ấy làm lụng
vất vả!"

Vân Tuyết Phi ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn ông lão nắm chặt tay thê tử
mình, lại nhìn nhìn thê tử của ông ngọt ngào rúc vào bên người phu
quân của mình, không có vinh hoa phú quý, cháo trắng cơm nhạt
cũng có thể hạnh phúc.Kiếp trước bản thân là hoàng hậu lại thế nào?
Còn không bằng đôi phu thê bình thường trước mắt này, nếu có thể
lựa chọn, nàng tình nguyện Hạ Hầu Huyền chính là một nam tử bình
thường.

Thấy ánh mắt cực kỳ hâmmộ của cô nương ngốc trước mắt, Tư Nam
Tuyệt đứng dậy đi đến trước mặtnàng, nắm giữ tay nàng, cười ôn
hòa nói:"Thời gian cũng không sớm, nên nắm chặt thời gian mang
ngươi đi dạo chỗkhác!" Đồng thời xoay chuyển ánh mắt, lễ phép cáo
từ: "Không quấy rầy,lần sau lại qua!"

Đôi vợ chồng già vuốt cằm giống như đã hiểu, Tư Nam Tuyệt bỏ một
thỏi bạc, lôi kéo Vân Tuyết Phi đi ra ngoài.

"Cô nương!" Tiền thị đột nhiên gọi Vân Tuyết phi lại.

Vân Tuyết Phi quay đầu lại ánh mắt nghi ngờ, Tiền thị nhìn thoáng
qua TưNam Tuyệt, cười ôn hòa nói với Vân Tuyết Phi: "Hãy quý
trọng người trước mắt!"

Vân Tuyết Phi nghĩ nhất định là bà chủ trước mắt hiểu lầm, nàng rất



muốn giải thích, lại bị Tư Nam Tuyệt kéo ra cửa.

Nàng khẽ chu miệng oán giận: "Ta còn chưa trả lời vấn đề của bà
lão, sao ngươi kéo ta ra ngoài nhanh như vậy hả?"

Thấy Tư Nam Tuyệt không để ý tới nàng, lôi kéo nàng đi nhanh như
vậy, cũngkhông lo lắng nàng có theo kịp hay không, có mệt hay
không, nghĩ đếntrường hợp đôi phu thê ấm áp hài hòa vừa rồi, nàng
nổi giận, giãy dụamuốn rút tay ra: "Ngươi buông ta ra!"

Tư Nam Tuyệt đột nhiên dừng bước lại, xoay người, khi Vân Tuyết
Phi không phòng bị, đột nhiên kéonàng vào trong lòng mình, một tay
chế trụ cổ tay nàng, một tay ôm eo nhỏ của nàng, cánh môi mát rượi
chuẩn xác baotrùm môi nàng, vội vàng như vậy, cuồng nhiệt như
vậy.

Hơi thởquen thuộc lại xâm nhập, thân thể Vân Tuyết Phi run lên, một
đôi mắt đẹp mở to, khó tin nhìn về phía Tư Nam Tuyệt, trong đầu
trống rỗng, lời nói tức giận muốn mắng phía trước đều đã quên
không còn một lời. Lúc lưỡihắn mềm mại linh hoạt giống như con rắn
nhỏ đảo qua mỗi một chỗ trongmiệng nàng, nàng vẫn không nhúc
nhích, giống như linh hồn đã bay rangoài.

Tư vị người trước mắt tốt đẹp như thế, làm cho người takhông muốn
buông ra, càng muốn vào sâu, muốn càng nhiều, hắn càng ômchặt
nàng hơn, để thân thể nóng rực của mình kề sát trên người
nàng,ngón tay trắng nõn lạnh lẽo như ngọc khẽ vuốt vuốt nàng, phút
chốc mộttay chui vào trong quần áo nàng, vuốt ve thân thể mềm mại
trắng mịn nhưtơ lụa.

Xúc cảm lạnh lẽo thức tỉnh Vân Tuyết trong nháy mắt, nhìn nam tử
mê loạn hưởng thụ ở dưới ánh trăng, lần đầu tiên nàng giận tímmặt
như vậy, hung hăng bắt được cắn tay người nào đó.



Cảm giácđau đớn kéo lý trí của Tư Nam Tuyệt trở về, hắn lưu luyến
liếm liếm khóe miệng của nàng sau đó buông nàng ra, dưới ánh
trăng đôi mắt hắn càngthêm liễm diễm xuất trần, không để ý tới ánh
mắt tức giận của nàng, hắntựa đầu ở trên vai nàng nhẹ giọng nỉ non:
"Tuyết Nhi, chúng ta làm phuthê chân chính được không? Cùng nhau
ngắm hoa nở hoa tàn, cùng nhau tóctrắng xoá, con cháu cả sảnh
đường!"

Vừa rồi tức giận bùng nổ nhưnúi lửa biến mất hầu như không còn gì
sau nháy mắt nghe thấy những lờinày của hắn, chỉ còn lại yếu ớt mờ
mịt, kiếp trước cùng Hạ Hầu Huyền ởcùng nhau nhiều năm như vậy,
nhưng hắn chưa bao giờ biết nàng muốn cáigì? dfienddn lieqiudoon
Vị trí Hoàng hậu nàng cũng không hiếm lạ, nàngchỉ muốn thành thê
tử duy nhất của hắn! Nàng không hiểu, vì sao ngườinam nhân trước
mắt lại dễ dàng biết được nàng muốn gì như vậy, mà từ đầu tới cuối
người kia lại không biết, tìm căn nguyên đến cùng vẫn là chưatừng
yêu nàng! Vậy người nam nhân trước mắt này thì sao? Dễ dàng hứa
hẹn như vậy, trong thời gian ngắn cho nàng nhiều lưu luyến như vậy,
nàngrất muốn bỏ qua khúc mắc đi tin tưởng đi nếm thử, nhưng một
câu TuyếtNhi kia, hủy diệt một chút cảm động nàng vốn có của nàng
rồi, thì ranàng chính là thế thân buồn cười!

Nàng nhẹ nhàng đẩy hắn ra, khóe môi tràn ra nụ cười tự giễu: "Ta
không phải Tuyết Nhi, ngươi nhận sai người!"

Hóa ra suy nghĩ thật lâu rốt cục hạ quyết tâm làm việc, sau khi nhìn
thấynụ cười chói mắt của nàng, khóe miệng hắn gợi lên một chút
cười khổ:"Thực xin lỗi, là ta xúc động rồi!"

Nhìn nhau chẳng nói gì, hắnxoay người đi về phía trước: "Tiếp tục
dạo đi!" Ở chỗ nàng không nhìnthấy, hai tay như ngọc điêu khắc của
hắn nắm chặt thành quyền.



Một bộ áo trắng, ở trong trời đêm tối đen giống như ngồi gió mà đi,
có mộtloại cảm giác bắt không được sờ không tới, loại cảmgiác này
thực không tốt.

Tư Nam Tuyệt chưa từng cảm thấy bất lựcnhư vậy, nàng luôn luôn
theo ở phía sau, vẫn duy trì khoảng cách ba bước với hắn, hắn
nhanh nàng cũng nhanh, hắn chậm nàng càng chậm! Nàng giống
như con nhím!



Chương 42: Thử ở cùng nhau

Bây giờ đêm đã khuya, cảnh vật hai bên đường được ngọn đèn
chiếu vô cùng rõ, quán nhỏ bán đồăn, bán đồ chơi, cái gì cần có đều
có, đi lên kinh thành chính là mộtthành không tối!

Chứng kiến những đôi tình nhân tay nắm tay kẻtới người lui xung
quanh, nói cười vui vẻ, nhưng lòng Vân Tuyết Phi thìlạnh như băng,
vì sao lại như vậy nhỉ? Rõ ràng lúc đi vẫn còn rất tốt,nàng nhìn Tư
Nam Tuyệt ở đằng trước cách mình ngày càng xa, trong lòngcó chút
hoài niệm về sự ấm áp vừa rồi của hắn.

"Đại ca ca, muamột cành hoa đi ~" Đột nhiên một tiểu cô nương có
hai bím tóc sừng dêcản đường Tư Nam Tuyệt, duỗi lẵng hoa đến
trước mặt hắn, ánh mắt trànđầy hi vọng nói: "Tất cả vừa mới được
hái xuống, còn rất tươi, mua mộtcành nhé ~ "
diễn&đàn%lê*quý@đôn

Tư Nam Tuyệt vốn đang đau đầu vì hành vi lỗ mãng lúc nãy, chỉ
trách mình quá xúc động. Nếu bây giờ xoayngười, nàng sẽ lùi về
sau, làm như vậy chẳng khác nào phá hủy chút cảmtình còn sót lại
trước kia mất. Hắn còn chưa kịp điều chỉnh tâm trạngcủa mình, bất
chợt bị người chặn đường đi, không vui nhíu mày.

Trông thấy đại ca xinh đẹp trước mặt mất hứng, tiểu cô nương thấp
thỏm khôngyên, nhưng khi bắt gặp người sau lưng Tư Nam Tuyệt,
con ngươi xoay xoay: "Đại ca ca mua một cành hoa tặng cho tỷ tỷ ở
phía sau đi ~ "

Phía sau? Tư Nam Tuyệt quay đầu nhìn thấy Vân Tuyết Phi vẫn đi



theo mình,được vài bước thì ngừng, vành mắt đỏ hoe, xem bộ dáng
chắc là đã khóc,trong lòng lặp tức đau xót, hắn xoay người nghiêm
túc hỏi: "Có phải khita đưa hoa này cho vị tỷ tỷ ở phía sau, nàng sẽ
vui vẻ trở lại?"diễn%đàn@lê,quý.đôn

Tiểu cô nương không ngờ mình tùy tiện đoán,thế mà thật sự đúng,
xem ra hoa này có thể bán rồi, tối nay chẳng cầnphải lo không có
cơm ăn nữa, nàng phấn khởi gật đầu: "Nữ nhân đều thíchhoa, nhất
là được người mình thích tặng!"

Vừa nghe đến ngườitrong lòng, vẻ mặt Tư Nam Tuyệt liền buồn bã,
lắc đầu: "Nàng không thích ta, cho nên cũng sẽ không thích hoa ta
tặng!"

Đại ca ca đẹp mắtnhư thế sao lại có người không thích chứ, tiểu cô
nương mới không tin,nàng chắc chắn nói: "Đại ca ca huynh tốt như
vậy, tỷ tỷ nhất định sẽthích huynh!" Lấy từ trong giỏ xách ra một
nhánh hoa, cắn răng đưa qua:"Hoa này ta tặng cho đại ca ca, không
lấy tiền, đại ca ca đi dỗ dành tỷtỷ đi ~ "

Nhìn tiểu nha đầu non nớt trước mặt, ngó lại cành hoa,tối hôm nay
không thể cứ tiếp tục như vậy được. Thế nào cũng phải cóngười
chịu thua, nếu hạ mình mà có thể khiến nàng vui vẻ, hết thảy
đềuđáng giá. Hắn lấy từ trong ngực ra một thỏi bạc, đưa cho nha đầu
đángyêu nọ, dịu dàng nói: "Đại ca ca sẽ mua luôn cả giỏ hoa, bạc
này ngươicứ cầm lấy!" diễn*đàn*lê^quý$đôn

Tiểu cô nương từ trước tới naychưa từng nhìn thấy nhiều tiền như
vậy, nàng lo lắng nói: "Nhưng takhông có tiền thối cho huynh ~ "

Tư Nam Tuyệt tiếp nhận giỏ hoa,đặt tiền vào lòng bàn tay nàng, cười
nói: "Không cần thối, ngươi giữ lại đi, đã trễ thế này, nên sớm trở về
nghỉ ngơi thôi!"



Không đợitiểu nha đầu kịp phản ứng, hắn đã xoay người, cầm hoa đi
đến trước mặtVân Tuyết Phi, căng thẳng giao ra: "Thực xin lỗi ~ tặng
cho nàng!"

Vân Tuyết Phi không nghĩ tới hắn sẽ quay lại, còn mua giỏ hoa xin lỗi
mình, đôi mắt đỏ ửng trợn to, đầy vẻ khiếp sợ. Một nam nhân tự phụ
như vậy,vậy mà lại vì mình ba lần bốn lượt cúi đầu, làm loại chuyện
mà mọi namnhân đều không muốn làm, Vân Tuyết Phi, ngươi còn tại
rối rắm gì nữa?

Chứng kiến thiên hạ trước mặt chẳng những không vui, ngược lại
nước mắt giống chuỗi ngọc bị đứt chảy dọc xuống theo gò má trắng
nõn, hắn luống cuống, không biết làm sao, đưa tay lau lung tung trên
mặt nàng: "Nàng đừngkhóc, đều là lỗi của ta, ta cam đoan sau này
không ép nàng nữa, nàngkhông đồng ý cũng chẳng sao, ta sẽ từ từ
chờ!"

"Cô nương, tha thứ đi, một nam nhân có thể ăn nói khép nép đến
như vậy, không dễ dàng đâu~ "

"Chính xác chính xác, nếu có người nào đối xử với ta như vậy, ta
chết cũng nguyện ý ~ "

"Hâm mộ quá, nếu ta có nam nhân tốt như vậy chăm sóc thì tốt rồi!"

...

Giọng nói khuyên lơn cao thấp nối tiếp nhau vang lên, Vân Tuyết Phi
lúc nàymới để ý, một vòng nam nữ già trẻ đang quay xung quanh
mình, không khỏiđỏ mặt, trừng mắt nhìn tên nam nhân nọ còn chưa
biết chuyện gì đã xảyra, giận dỗi: "Đều tại ngươi, làm trò cười cho
người ta rồi đấy!"



Quyến rũ, đẹp đẽ như vậy, Tư Nam Tuyệt bị cái nhìn này khiến cho
mất hồn, trong lòng có loại cảm giác kì lạ dâng lên!

"Đại ca ca còn đứng ì ra đó làm gì, tỷ tỷ đã tha thứ huynh, mau dẫn
về nhà đi!" Tiểu nha đầu bán hoa khi nãy lên tiếng nhắc nhở.

Tư Nam Tuyệt phản ứng kịp, nhìn dáng vẻ xinh đẹp của nữ tử trước
mặt, ngực nhộn nhạo, nhét lẵng hoa vào trong tay Vân Tuyết Phi,
nắm tay nàng, gật đầu cảm tạ bốn phía, dẫn nàng tìm cách thoát ra
khỏi đám đông.

Không ai chú ý trong đám người ẩn giấu một đôi mắt ác độc, Tống
Thi Linhchẳng ngờ bản thân sẽ chứng kiến trường hợp như vậy,
trong lòng ghenghét nhìn người đã đi xa: Vân Tuyết Phi, biểu ca là
của ta, sớm hay muộn ta cũng sẽ diệt trừ ngươi!

Không hề hay biết nguy cơ từ từ tớigần mình, Vân Tuyết Phi chỉ chú
ý đến bàn tay đang nắm tay nàng, loạicảm giác này thật tốt, không hề
hư vô mờ mịt, có thể sống lại lần nữa,là ông trời đã ban ơn. Đời
người hữu hạn, nàng đột nhiên dừng bước lại,hạ quyết tâm sau đó
ngẩng đầu nghiêm túc nói: "Tư Nam Tuyệt, chúng tathử ở cùng nhau
đi!"

Tư Nam Tuyệt ngơ ngác đứng tại chỗ, dườngnhư không tin được
điều bản thân mới vừa nghe, hắn hỏi lại: "Nàng nóicái gì? Lặp lại lần
nữa!"

Nhìn ngắm vẻ mặt ngây ngốc của nam nhân trước mặt, trong lòng
Vân Tuyết Phi không khỏi cảm thấy vui vẻ, nàngmỉm cười, nhấn
mạnh từng chữ một: "Ta nói chúng ta thử ở cùng nhau, thửcùng
nhau ngắm hoa nở hoa tàn, cùng nhau từ từ biến thành già cả, còn
có cùng nhau..." Càng nói đến phần sau giọng nói ngày càng nhỏ,



sanh condưỡng cái làm sao cũng nói không nên lời.

Tư Nam Tuyệt vốn thầmnghĩ hôm nay có thể cùng nàng hòa thuận là
tốt lắm rồi, không ngờ nàngnguyện ý thử tiếp nhận mình, lặp tức cảm
giác hân hoan bao phủ lấy hắn,vì quá đỗi vui mừng, hắn tóm nàng
ôm chặt trong ngực, ngửi hơi thở quenthuộc mê người, dịu dàng nói:
"Đây chính là nàng nói đấy nhé, không được đổi ý đó!"

Vân Tuyết Phi vươn tay ôm ngược lại nam nhân đang lo lắng trước
mặt này, cười nói: "Ta nói, sẽ không đổi ý! Chẳng qua..."

Cố ý kéo dài âm cuối, Tư Nam Tuyệt nắm chặt tay, kéo người trong
ngực ra, khẩn trương hỏi: "Chẳng qua cái gì?"

Vân Tuyết Phi nghiêm túc nhìn Tư Nam Tuyệt, một lúc sau mới thổ lộ
nút thắt luôn quấn quanh trong lòng mình: "Sau này không cho chàng
gọi ta TuyếtNhi, ta muốn chàng gọi ta là Phi Nhi!"

Nghe được vấn đề, Tư Nam Tuyệt thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng nói:
"Việc này?"

Vân Tuyết Phi trịnh trọng gật gật đầu.

"Ta đồng ý!" Tư Nam Tuyệt không chút do dự đưa ra hứa hẹn: "Phi
Nhi, đời này ta chỉ đối xử tốt với một mình nàng!"



Chương 43: Tống Thi Linh bị
kích thích

Tuy rằng bản thân chỉ ôm suy nghĩ muốn thử một lần, nhưng khi
nghe đến từ cả đời, tim Vân Tuyết Phi vẫn không khỏi run rẩy dữ dội,
nàng ôm chặt người nam nhân trước mắt này, có lẽ lúc này đây nàng
đã có thể nắm giữ được hạnh phúc của mình rồi!

"Ô ~ tình cảm của biểu ca biểu tẩu cũng thật tốt đó chứ!" Một giọng
nói cao vút xuất hiện phá vỡ quang cảnh ấm áp.

Vân Tuyết Phi rời khỏi ngực Tư Nam Tuyệt, nương theo âm thanh thì
thấy cách đó không xa hai người Tống Thi Linh và Phong Cực đang
đi về phía bên này, nàng bực bội cau mày. Hôm nay đúng là ra cửa
không coi ngày mà, lại gặp phải bọn họ ở đây.

Ngực chợt trống rỗng, trong lòng Tư Nam Tuyệt cảm thấy hơi khó
chịu, hắn quay đầu nhìn về phía hai người đi tới với nét mặt cực kỳ
không kiên nhẫn.

Tống Thi Linh che giấu sự ghen ghét trong mắt, dùng khăn che
miệng cười: "Biểu tẩu thật sự người phóng khoáng, thảo nào biểu ca
thích như thế!"

Sao Vân Tuyết Phi có thể không nghe ra nàng ta đang chế giễu mình
không đoan trang, đó chính là lý do nàng chẳng ưa gương mặt buồn
nôn này tí nào, nếu ngươi không thích thì cứ nói thẳng ra, làm gì cần
phải quanh co như vậy để mắng ta chứ!

Nàng bất ngờ vươn tay ra ôm lấy cánh tay Tư Nam Tuyệt, toàn thân



dựa sát vào người hắn, cười dịu dàng nói: "Thật ngại quá! Để cho
muội muội chê cười phu thê chúng ta rồi ~ Phong đại tướng quân và
muội muội tình cảm cũng không tệ, xem ra sắp có chuyện tốt đây!"
Vân Tuyết Phi chiếu ánh mắt băn khoăn lên hai người bọn họ, cười
ái muội: "Khi nào thành thân thì nên nói trước một tiếng với tẩu tẩu,
tẩu tẩu ta nhất định chuẩn bị cho muội muội ngươi một phần đồ cưới
hậu hĩnh!"

Nghe thấy nàng ta (VTP) cố ý nói phu thê chúng ta lẫn bộ dáng kia,
giống như một cây dao găm cắm vào trong ngực nàng, cười nhạo
nàng ngu xuẩn, lúc nghe đến câu sau Vân Tuyết Phi tác hợp mình
với Phong Cực, nàng cảm thấy ngực càng khó thở hơn, gượng cười
giải thích: "Tẩu tẩu hiểu lầm rồi, quan hệ giữa ta và Phong tướng
quân chỉ là bằng hữu bình thường!" Nói xong lo lắng nhìn Tư Nam
Tuyệt, sợ hắn hiểu lầm mình!

Phong Cực dưới sự ảnh hưởng của Tống Thi Linh, cho nên mới vô
cùng chán ghét Vân Tuyết Phi. Nhưng vào lúc nãy khi nghe thấy
nàng ta tán thành mối quan hệ của mình và Linh Nhi, hắn vẫn cảm
thấy rất thích, nhưng vui vẻ chưa được bao lâu, thì người trong lòng
đã gấp gáp chối bỏ mình, nháy mắt cả trái tim hắn rơi thẳng xuống
đáy cốc, nhất là thời khắc chứng kiến ánh mắt si mê của nàng tập
trung ở trên người nam nhân nọ, hắn càng cảm thấy trái tim giống
như bị khuấy đến máu thịt lẫn lộn, cổ họng tắt nghẽn.

Từ đầu đến giờ Tư Nam Tuyệt vẫn chưa từng nhìn lấy nàng một cái,
chỉ dùng ánh mắt cưng chìu đặt ở trên người Vân Tuyết Phi tiện
nhân này, hai người nắm chặt tay nhau, một màn vô cùng thân thiết
như vậy làm cho Tống Thi Linh càng thêm đau đớn!

Phong Cực chứng kiến hết thảy, lặp tức cảm giác khô ráp và khó
chịu trong tim bị sự đau lòng thay thế, nha đầu ngốc này, hắn mấp
máy môi, khoát tay lên vai nàng dịu dàng an ủi: "Linh Nhi, không phải



nàng luôn muốn nhìn hội hoa đăng sao? Bây giờ ta mang nàng đi
xem!"

"Ngươi đừng chạm vào ta!" Tống Thi Linh đột nhiên kích động, đánh
mạnh bàn tay trên bờ vai rớt xuống, khẽ kêu lên: "Ta không muốn coi
hội hoa đăng nữa, ta cũng sẽ không thích ngươi!"

Dợi nói xong, nhận thấy sắc mặt Phong Cực khó coi, cùng với ánh
mắt vui sướng khi người gặp họa của Vân Tuyết Phi, nàng biết bản
thân đã phản ứng quá mức, nói chuyện không nên nói. Phong Cực
ngốc nghếch này vẫn luôn nghe theo lệnh mình, còn chưa giúp mình
đoạt được biểu ca, không thể ngả bài với hắn!

Nàng lập tức đỏ mắt nức nở: "Thực xin lỗi, thực xin lỗi... Ta không
phải có ý đó, ta chỉ không muốn làm ngươi bị tổn thương thôi!"

Vân Tuyết Phi cười lạnh, trở mặt còn nhanh hơn lật sách, không
muốn tổn thương ngươi, hiền lành biết bao nhiêu! Sự chán ghét vừa
rồi của nàng ta vẫn không thoát khỏi tầm mắt của mình, nam nhân
không thích còn có thể hao hết tâm tư cột vào bên người, nàng thật
sự rất bội phục!

Lười dây dưa với nàng ta ở chỗ này, nàng lên tiếng ngắt lời: "Nếu
muội muội và Phong tướng quân có hiểu lầm không tiện giải thích,
tẩu tẩu cũng không quấy rầy thêm, chúng ta về nhà gặp lại!" Nắm tay
Tư Nam Tuyệt quyết đoán đi qua bên cạnh họ, để lại một làn gió
trong suốt.

Hôm nay Tống Thi Linh vốn nghe nói biểu ca và Vân Tuyết Phi ra
ngoài dạo, không nghĩ hai người bọn họ đơn độc ở cùng một chỗ,
mới lôi Phong Cực đi tìm. Hiện tại rốt cục tìm được, sao có thể dễ
dàng để hai người bọn họ ở cùng nhau như vậy? Nàng tiến lên vài
bước, kéo Vân Tuyết Phi, sốt ruột nói: "Tẩu tẩu, ta muốn đi chung với



các người! Nhiều người sẽ vui hơn!"

Vân Tuyết Phi lập tức đen mặt, chưa từng thấy ai không biết xấu hổ
đến mức này. Nếu nói vừa rồi mình và nàng ta đọ sức, vì nàng ta
ngụy trang, nàng mới đấu tới cùng. Bây giờ trực tiếp lôi kéo đòi đi
chung với mình, nàng không muốn cả đêm phải đối diện với khuôn
mặt buồn nôn này đâu!

Giữa lúc chuẩn bị lên tiếng cự tuyệt, đột nhiên một bóng trắng hiện
lên trước mặt, cung kính quỳ xuống, dâng tư liệu đã sớm chuẩn bị tốt
cho Tư Nam Tuyệt: "Chủ tử, có manh mối rồi!"

Tư Nam Tuyệt tiếp nhận tờ giấy, xem qua một lần, cau mày, thật có
lỗi nhìn thoáng qua Vân Tuyết Phi, ánh mắt đầy ý tứ kia, Vân Tuyết
Phi hiểu được, nàng cười giải thích: "Lấy đại sự làm trọng, ta có thể
tự mình trở về!"

Nghe được sự đảm bảo, Tư Nam Tuyệt từ từ yên lòng, tay hắn nhẹ
nhàng nâng cằm của nàng lên, hôn trên trán một cái, trông thấy cả
gương mặt nàng đỏ ửng, hắn vừa lòng cười nói: "Lần sau có thời
gian lại mang nàng ra ngoài, về nhà chờ ta!" Nói xong chuyển ánh
mắt nghiêm túc ra lệnh: "Phong Cực, ngươi bảo vệ tốt Vương phi,
đưa nàng an toàn về nhà!"

Phong Cực đương nhiên hiểu rõ nữ nhân chán ghét này quan trọng
cỡ nào với Vương gia, hắn cúi người chắp tay thi lễ: "Mạt tướng lĩnh
mệnh!"

Tống Thi Linh cảm thấy vô cùng tức giận, biểu ca đến lúc đi vẫn
không nhìn mình một cái, ngay cả lời quan tâm cũng không để lại cho
mình, nàng không khỏi càng thêm oán hận nữ nhân trước mắt này.
Nếu không có nàng ta, ánh mắt biểu ca đã dừng ở trên người mình!
Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nàng mỉm cười: "Đã trễ thế này, mọi



người chắc chắn đã đói bụng, chúng ta tìm khách điếm ăn thứ gì đó
rồi hãy về!"



Chương 44: Gặp thoáng qua

Vân Tuyết Phi từ chối thẳng: "Ngươi và Phong Tướng quân đi ăn đi,
ta về trước đây!" Nói xong chân đã nhấc lên.

Tống Thi Linh luống cuống, vội vàng chạy tới kéo Vân Tuyết Phi:
"Tẩu tẩu cùng đi luôn chứ, Phong đại ca phụng mệnh đưa tẩu tẩu về
mà, nếu để tẩu tẩu đi một mình, nhỡ xảy ra chuyện gì, thì không thể
giao phó tốt với Vương Gia rồi!"

Phong Cực tiến lên ngăn lại lối đi: "Ăn một bữa cơm không tốn bao
nhiêu thời gian, vương phi đi cùng đi, đúng lúc buổi tối mạt tướng
còn chưa có ăn gì, thỉnh vương phi thông cảm cho!"

Chụp cho mình một cái mũ lớn như thế, khiến mình khó mở miệng từ
chối, Vân Tuyết Phi hết cách rồi, chỉ có thể miễn cưỡng đi theo.

Để cho tiện, nhóm người trực tiếp tìm một khách điếm gần nhất, nhìn
đồ vật trang trí xa hoa trước mắt, còn có cách đó không xa là một
chiếc giường lớn, Vân Tuyết Phi cau mày: "Ăn một bữa cơm không
cần phải bao cả phòng!"

Tống Thi Linh lấy lòng cười nói: "Dầu gì tẩu tẩu cũng là vương phi,
sao có thể ngồi chung với đám người hạ đẳng đấy chứ? Đến lúc đó
nếu lỡ như bị uất ức, chúng ta không thể ăn nói với vương gia rồi!"

Phong Cực tán thành gật đầu một cái, Linh Nhi quả nhiên là một cô
nương hiền lành tốt bụng, thế nhưng có thể suy nghĩ vì một nữ nhân
như vương phi vậy, ánh mắt hắn nhìn về phía Tống Thi Linh càng
thêm nóng bỏng: "Đây là một mảnh tâm ý của Linh Nhi, vương phi



hãy nhận lấy đi!"

Đã nói đến nước này rồi, Vân Tuyết Phi cũng không tiện nói gì thêm!

Đợi cả buổi, cũng không thấy tiểu nhị bưng thức ăn tới đây, Vân
Tuyết Phi từ từ mệt mỏi, nàng muốn về nhà nghỉ ngơi sớm!

Tống Thi Linh áy náy đứng lên: "Tẩu tẩu đợi chút, ta đi xem một chút
vì sao thức ăn vẫn chưa đến!"

Phong Cực đứng lên vội vàng nói: "Linh Nhi, ngươi ngồi xuống, ta đi
cho!"

Tống Thi Linh lắc đầu, khẩn cầu: "Đây là cơ hội khó có được, hãy để
cho ta biểu hiện mình trước mặt tẩu tẩu!"

Đã như vậy, Phong Cực chỉ có thể ngồi xuống chờ.

Không lâu sau, Tống Thi Linh bưng khay chứa món ăn và rượu đi
vào, giải thích: "Do quá nhiều người nên tiểu nhị quên mất, may mà
ta đi xuống!"

Nàng ta bày biện thức ăn và rượu xong thì ngồi xuống, tay cầm ly
rượu lên: "Một ly này ta mời tẩu tẩu!"

Vân Tuyết Phi chỉ muốn ăn xong bữa cơm này rồi nhanh chóng về
nhà, nàng lười phải nói lời vô ích, cầm ly rượu đặt ở khóe miệng,
ngửi thấy có mùi lạ rất mãnh liệt, sự khác thường thoáng hiện lên
trong mắt nàng, dưới cái nhìn đầy kỳ vọng của Tống Thi Linh, để ly
rượu xuống: "Hình như ta không được uống rượu!"

Tống Thi Linh vừa nghe chợt khẩn trương cả lên, nàng gấp giọng
khuyên nhủ: "Uống một ly nhỏ, sẽ không sao đâu!" Nhận thấy được



mình quá mức nôn nóng, vội vàng giải thích: "Thật vất vả mới ra
ngoài một chuyến, dù sao cũng phải uống chút rượu cho thỏa mái!
Đây là lần đầu tiên muội muội mời rượu, tỷ tỷ không uống chính là
không nể mặt muội muội rồi!"

Vân Tuyết Phi khó xử nói: "Như vậy à ~ vậy hết cách rồi, cũng được
~ uống một ly nhỏ thôi đấy!"

Tròng mắt Tống Thi Linh dấy lên ngọn lửa hi vọng, nàng vội vàng gật
đầu: "Uống một ly nhỏ là được!" Trong lòng tràn ngập hả hê, chỉ cần
uống cạn ly rượu này thì mộng làm vương phi của nàng có thể gần
hơn một bước rồi.

"Người nào ở bên ngoài!" Vân Tuyết Phi đột nhiên thét lên, ngay lúc
Phong Cực và Tống Thi Linh quay đầu về phía sau, lập tức lấy ly
rượu của mình và Tống Thi Linh đổi chỗ cho nhau.

Đợi bọn hắn xoay người lại, nàng bưng ly rượu lên cười nói: "Có thể
do ta nhìn lầm, ta cạn ly trước vậy!"

Đợi nàng uống xong, Tống Thi Linh vui mừng chỉ kém chút nữa đã
huơ tay múa chân rồi, nàng ta giống như nhìn thấy bộ dạng mình
khoác giá y cùng biểu ca thành thân.

"Phong Tướng quân và muội muội cũng phải uống sạch một ly này!"
Vân Tuyết Phi nhìn cái ly chứa rượu trên bàn, làm bộ tức giận nói:
"Uống nhanh lên..., không uống chính là không nể mặt bổn vương
phi!"

"Uống..., uống. . . . . . Uống liền đây!" Tống Thi Linh vui mừng vội
vàng gật đầu!

Phong Cực cũng cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch!



Thời gian trôi qua từng phút từng giây, thức ăn trên bàn từ từ bị càn
quét sạch sẽ, Vân Tuyết Phi chợt kêu lên: "Chao ôi ~ sao ở đây lại
đột nhiên nóng thế nhỉ!"

Sắc mặt Phong Cực đỏ bừng, trong mắt tràn đầy tia máu, giọng nói
khàn khàn: "Quả thật rất nóng!" Tay càng thêm xé rách quần áo của
mình!

Tống Thi Linh trông thấy như vậy thì rất vui sướng, rốt cuộc thuốc
cũng đã phát tác. Vân Tuyết Phi, để xem ngươi bị biến thành người
đàn bà dâm đãng, biểu ca còn muốn ngươi nữa không? Đột nhiên
nàng cảm giác cơ thể có cái gì đó không đúng, một luồng khí nóng
bỏng bị nghẹn ở bụng dưới khiến nàng vô cùng khó chịu, cơ thể từ
từ toát mồ hôi, tay nàng bắt đầu lôi kéo y phục lung tung, từng mảng
lớn da thịt trắng như tuyết bại lộ trong không khí, làm sao cũng không
hết nóng? Chẳng lẽ do ăn nhiều? Sự vật trước mắt càng ngày càng
mơ hồ, tâm trí càng lúc càng mê mang, nàng dụi dụi con mắt đột
nhiên nhìn thấy biểu ca ngồi đối diện, người mà nàng ngày nhớ đêm
mong, quần áo màu trắng, vẫn luôn xuất sắc như vậy, nàng vui
mừng vội vàng nhào tới!

Vân Tuyết Phi im lặng đi ra ngoài, thuận tay khép cửa, bỏ lại sau
lưng âm thanh quần áo bị xé rách ở bên trong, tiếp theo là tiếng nam
nhân gầm thét, tiếng nữ nhân rên rỉ chói tai đan vào nhau tạo thành
một khúc nhạc thối nát!

Đợi Vân Tuyết Phi bước ra khỏi khách điếm, được hít thở bầu không
khí trong lành, toàn thân nàng nhẹ nhàng khoan khoái, mệt mỏi bị
quét sạch, nhìn phố xá phồn hoa. Trước đó vì lo tranh hơn thua với
Tư Nam Tuyệt, cho nên chưa từng nghiêm túc ngắm nó. Hiện tại nếu
một người cũng tiện, nàng đi qua từng gian hàng hết xem lại sờ,
thích thì mua lấy!



Khi đi đến một gian hàng, ở trên bày một cây trâm bạch ngọc hình
hoa Ngọc Lan, kiểu dáng đơn giản, nhưng lại vô cùng thanh nhã, Vân
Tuyết Phi vừa thấy đã thích.

"Cô nương, rất có mắt quan sát, đây chính là bạch ngọc thượng
đẳng, chỉ cần mười lượng bạc!" Vị tiểu thương không quên thổi
phồng đồ của mình.

Quy cũ của chợ đêm, người trong nghề mua có lời, người mới vào
nghề sẽ bị làm thịt không thương tiếc. Vân Tuyết Phi sống hai đời,
đương nhiên hiểu rõ điều này. Ngay lúc nàng chuẩn bị mở miệng trả
giá, thì một giọng nói êm tai tựa như chim hoàng anh truyền tới: "Ông
chủ, ta muốn mua cây trâm này!"

Vân Tuyết Phi không vui nhìn về phía âm thanh phát ra, cây trâm dầu
gì cũng còn nằm ở trên tay mình, mọi việc đều có đạo lý thứ tự trước
sau. Nhưng đợi sau khi thấy rõ dung mạo người đến, nàng như bị sét
đánh, chốc lát mở to hai mắt nói không ra lời, dáng vẻ nàng ta vậy
mà lại giống y như Tiết Phỉ!

Tiểu thương bối rối nhìn người tới: "Cái này, cái này. . . . . . Thật xin
lỗi, nó đã được vị tiểu thư này chọn trước rồi!"

"Ta bằng lòng ra giá gấp 10 lần để mua nó!" Nàng ta đắc ý nói, không
tin tên tiểu thương này không động lòng.

Quả nhiên lòng hắn đã dao dộng, nhìn về phía Vân Tuyết Phi đòi lại
cây trâm: "Tiểu thư người cũng đã nghe rồi đó, người còn chưa tính
mua, vậy thì trả cây trâm cho ta đi!"

Vân Tuyết Phi vốn không định tranh đoạt, nhưng khi chứng kiến cảnh
tượng như thế, thế nào cũng tức không nhịn nổi, nàng cười giận dữ



nói: "Ta đến trước, mọi việc đều có thứ tự trước sau, tin tưởng cô
nương hiểu rõ đạo lý này!"

"Ngươi to gan! Sao dám nói chuyện với tiểu thư của chúng ta như
vậy hả? Tiểu thư của chúng ta là hoàng. . . . . ." Nha hoàn sau lưng
không phục, chuẩn bị nói rõ thân phận!

"Câm mồm!" Lữ Lệ Hoa quát lớn, trừng mắt nha hoàn không biết
nhìn hoàn cảnh này, nàng giải thích với Vân Tuyết Phi: "Thật xin lỗi,
nha hoàn của ta không biết lễ nghĩa, chẳng qua ta thật lòng thích cây
trâm này, kính xin cô nương hiểu giùm, ta bằng lòng bồi thường tổn
thất cho cô nương!"

Nhìn bộ dạng nữ nhân trước mắt giống Tiết Phỉ đến bảy phần, Vân
Tuyết Phi cảm thấy rất lạ, nhất là nghe thấy tấm chân tình kia, cách
nói khéo léo hiểu lòng người, nàng lặp tức mất hết hứng thú, nhẹ
nhàng dùng một ít lực, đưa cây trâm tới: "Không cần bồi thường, cái
này bản cô nương không thích nữa!"

Cũng không quay đầu lại thong dong bước đi, sau lưng còn truyền
đến tiếng chỉ trích the thé của nha hoàn: "Tiểu thư, người xem nữ
nhân kia nói chuyện với người như thế đó!"

Bên trong phòng khách điếm lớn nhất ở kinh thành, nam tử mặc một
bộ cẩm bào màu đen nạm tơ vàng, tóc cố định bằng tử kim quan,
viên ngọc trên đầu càng làm nổi bậc thêm khí chất cao nhã, quý khí
bức người!

Đột nhiên cửa chính vừa mở, một nữ tử áo vàng vui sướng chạy
vào, lấy chiến lợi phẩm của mình hôm nay ra khoe: "Huyền, chàng
xem, đây là cây trâm ta mua đó, đẹp chứ!"

Nhưng cây trâm đột nhiên bị cắt thành hai khúc, nữ tử áo vàng



hoảng sợ: "Tại sao lại như vậy? Mới vừa rồi còn rất tốt mà!"

Hạ Hầu Huyền đưa ra hai ngón tay kẹp lấy khúc trâm bị gãy nhìn
xuống, cau mày: "Cái này là bị người ta dùng nội lực làm gãy!"

Lữ Lệ Hoa ngẩn ra, uất ức đỏ mắt: "Nhất định là do nữ tử vừa rồi, ta
còn cảm thấy lạ vì sao nàng ta lại dễ dàng nhường cho ta như vậy!"

Hạ Hầu Huyền kéo nữ tử vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ lưng, dịu
dàng an ủi: "Chớ khó chịu, dù sao nó cũng đã hư rồi, chất lượng lại
không tốt, chờ sau khi hồi cung, trẫm sẽ đưa cho nàng nhiều thứ còn
tốt và xinh đẹp hơn cái này!"

Lữ Lệ Hoa hạnh phúc gật đầu, dụi dụi con mắt: "Ừ ~ biết ngay là
Huyền đối xử với ta tốt nhất mà!" Đồng thời nghiêm giọng nói: "Lần
sau đừng để cho ta gặp lại nữ nhân kia, nếu không ta nhất định sẽ
trừng trị nàng ta thích đáng!"

"Đều tùy nàng!" Ánh mắt Hạ Hầu Huyền tĩnh mịch, nhìn về phương
xa, giống như lâm vào hồi ức nào đó!



Chương 45: Hận

Không biết nữ nhân đó nhìn thấy cây trâm sẽ mang vẻ mặt gì? Nhất
định là tức muốn chết, tối nay nhất định sẽ giải quyết hai kẻ đáng
ghét đó, không đúng, là ba, thật thoải mái! Nhìn trên đường ngày
càng ít người, thấy thời gian cũng không còn sớm, cũng nên về rồi!

"Nghe không? Ngõ hẻm phía trước có người chết!"

"Đúng vậy, thật đáng thương, nhỏ như vậy lại bị người ta chém váo
yết hầu!"

"Nha đầu này trước kia là một hài tử ngoan ngoãn, cũng lắm cũng
chỉ bán hoa, không biết đã đắc tội ai, ác độc như vậy!"

...

Tiếng nghị luận chói tai truyền đến tai Vân Tuyết Phi, tuổi còn nhỏ?
Bán hoa? Chết? Trong đầu Vân Tuyết Phi đột nhiên nghĩ đến nha
đầu khả ái vừa rồi mới bán hoa cho Tư Nam Tuyệt để tặng mình,
trong lòng đột nhiên căng lên, nàng vội vàng kéo người qua đường
bên cạnh vội hỏi: "Xin hỏi ngõ hẻm đó ở đâu?"

Thuận theo hướng người qua đường chỉ dẫn, nàng nhấc chân chạy
về phía trước, trong lòng thầm mong: Nhất định đừng là nàng!

Bóng đêm mờ ảo, phía trước có một đám đông vây quanh nghị luận
ầm ĩ, khiến cho bóng đêm này tăng thêm một chút hơi thở thê lương.

Vân Tuyết Phi vội chui vào trong đám người, đập vào mắt là một



mảnh huyết sắc, rõ ràng vừa rồi là một cô bé sức sống tỏa ra bốn
phía, giờ phút này ánh mắt hoảng sợ mở to, nằm đó lạnh như băng,
cỏ dụng bị người ta dùng vũ khí sắc bén cắt vỡ, không ngừng chảy
máu ra ngoài, mặt đất dưới người đã bị nhuộm thành màu máu, nàng
run rẩy vươn tay, thăm dò một chút hơi thở trên người cô bé, đã
lạnh, không có hô hấp, nhìn dáng vẻ có lẽ đã gặp chuyện được một
lúc.

Không biết về nhà bằng cách nào, lòng nàng vô cùng loạn, đồng thời
mơ hồ mang theo cảm giác áy náy, dù không có chứng cứ, nhưng
nàng luôn cảm thấy án mạng hôm nay có liên quan đến mình!

Cứ hỗn loạn như vậy tiến vào mộng, trong mộng có một con quái vật
vẫn luôn đuổi theo nàng, nàng liều mạng chạy, liều mạng kêu cứu,
nhưng không có ai đến giúp nàng, lúc té trên mặt đất, quái vật há cái
miệng to như chậu máu về phía nàng.

"Không được!" Vân Tuyết Phi đột nhiên ngồi dậy, trên trán rịn đầy mồ
hôi, sắc mặt tái nhợt, sợ hãi trong mắt còn chưa tiêu tán.

Ngoài cửa truyền đến âm thanh tranh chấp, sau đó là giọng nói của
Ngũ Trà: "Biểu tiểu thư, vương phi đang nghỉ ngơi, mời trở lại sau!"

"Biến, Vân Tuyết Phi tiện nhân ngươi ra đây cho ta!" Sắc mặt Tống
Thi Linh tái xanh, giọng nói sắc nhọn đầy tức giận vang lên ngoài
cửa, sáng sớm hôm nay tỉnh dậy phát hiện người cùng mình điên
loan đảo phượng là kẻ ngu Phong Cực này, mình rõ ràng cho thuốc
Vân Tuyết Phi, tại sao quay đầu người thua lại là mình, nhất định là
mình bị tiện nhân Vân Tuyết Phi tính toán! Nghĩ đến mình mất đi
trong sạch, cái này để dành cho biểu ca, nhưng lại vì Vân Tuyết Phi,
tất cả tốt đẹp của nàng đều tan nát rồi!

Càng nghĩ càng hận, nàng thoát khỏi lôi kéo của nha hoàn, một cước



đã văng đại môn, vẻ mặt tức giận vọt vào, để lại Ngũ Trà đuổi sát
phía sau.

Nhìn thấy Vân Tuyết Phi ngồi vào chỗ của mình trước bàn, Tổng Thi
Linh nổi giận lao đến, muốn hung hăng dạy dỗ nữ nhân hạ tiện này.

Nhưng Vân Tuyết Phi đã nhẹ nhàng lách người trốn ra, nàng nhẹ
nhàng cười một tiếng, nhưng nụ cười còn chưa lan đến đáy mắt,
nhất là khi nhìn thấy trên mặt Ngũ Trà nổi bật dấu năm ngón tay, đáy
mắt kết thành băng: "Muội muội sáng sớm đến đây nhiệt tình như
vậy, tỷ tỷ thật sự thụ sủng nhược kinh!"

(*Thụ sủng nhược kinh: Trạng thái được yêu mà sợ.)

Hôm nay Tống Thi Linh mặc một bộ hoa phục màu xanh nhạt, trên cổ
còn có vết hôn như quả mâm xôi lớn, có thể thấy được tối qua tình
hình kịch liệt, không uổng công mình để bọn họ ở lại nơi đó, phân
phó tiểu nhị đừng lên quấy rầy!

Tống Thi Linh tức giận, sắc mặt tái xanh nói: "Tiện nhận, đừng có giả
ngu với ta, ta có thể bỏ qua cho ngươi sao?"

Nếu nàng không biết xấu hổ, mình cũng lười nói nhảm với nàng, Vân
Tuyết Phi vui vẻ nhận, giễu cợt: "Đây chính là hậu quả ngươi phải
nhận, chính ngươi là người rõ ràng hiệu quả của xuân dược này hơn
ai hết!"

Thân thể Tống Thi Linh cứng đờ, sau một phút yên lặng ngắn ngủi,
hận ý trong mắt nàng như dây leo, chỉ trích: "Nếu ngươi biết rượu có
vấn đề, không uống là được, thể nhưng lại để ta uống, lòng ngươi
thật ngoan độc!"

"Ngươi nên cảm thấy may mắn Bổn Vương Phi đủ nhân từ, không



ném ngươi cho một tên khất cái, mà là cho Phong Cực, ít nhất hắn
còn đối tốt với ngươi, nếu ngươi an phận, còn có thể tướng quân
phu nhân!" Vân Tuyết Phi nhìn vẻ mặt thảm bại này của Tống Thi
Linh, nói rõ ràng từng chữ từng câu, như ác quỷ nơi địa ngục!

Tay chân Tống Thi Linh run rẩy, đôi mắt đỏ tươi trừng lên: "Ngươi...
ngươi không phải là người, ngươi lại còn muốn ném ta cho tên khất
cái!"

Vân Tuyết Phi giễu cợt: "Bổn Vương Phi cũng đã nói không uống
được, là ngươi và Phong Cực ép bổn phi uống, đây hết thảy do
ngươi tự tìm!" Liếc mắt nhìn nữ nhân muốn đổ hết tội lỗi lên người
mình một cái, lạnh nhạt hừ một tiếng: "Bổn Vương Phi cũng không
phải Thánh Mẫu, ngươi dám tính toán ta, tại sao ta lại không thể tính
toán lại!"

"Biểu ca biết ngươi ác độc như vậy, nhất định sẽ không thích ngươi!"
Tống Thi Linh ác độc nói, mang theo oán hận, mang theo trả thù, biểu
ca thích nữ nhân ôn nhu hiền thục, cũng như Bạch Tuyết Nhu vậy,
nếu để biểu ca biết nữ này thực tế là kẻ lòng dạ rắn rết, nàng tin biểu
ca nhất định sẽ không lại gần nàng ta, nếu nàng mất đi tư cách đứng
bên cạnh biểu ca, cũng sẽ không để nữ nhân trước mắt này có tư
cách!

Quan sát bộ dạng quyết tuyệt độc ác của nữ nhân trước mặt, Vân
Tuyết Phi còn có thể không biết nàng nghĩ gì, đáy mắt thoáng qua tia
cười nhạt, không chút lưu tình nói: "Dù ngươi đi nói, gây càng lớn
càng tốt, ta xem Tư Nam Tuyệt tin tưởng ngươi, hay là tin tưởng ta,
đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, hiếm có Phong Cực ngu như
vậy đi thích ngươi, ngươi không quý trọng, bỏ lỡ cơ hội rồi đừng có
hối hận!"

Run rẩy chỉ vào Vân Tuyết Phi, trong mắt là cừu hận không thể nào



che giấu, nàng đột nhiên đưa tay vào trong tay áo, lộ ra nụ cười hung
ác nhìn Vân Tuyết Phi, đang lúc Vân Tuyết Phi còn chưa kịp phản
ứng, rút chùy thủ trong tay ra, đâm về phía nàng!



Chương 46: Giết nàng thay ta

Ngũ Trà kinh hãi, nắm lấy chén sứ trên bàn mạnh mẽ ném qua.

Phịch một tiếng, cái chén đúng lúc chạm vào chùy thủ, vỡ ra.

A... Tống Thi Linh hét lên một tiếng, ánh mắt và trên mặt cảm thấy
đau nhói, ngay sau đó một dóng nước ấm áp từ trên mặt chậm rãi
chảy xuống, ánh mắt dần mơ hồ.

Vân Tuyết Phi nhân lúc này di chuyển về phía bên cạnh, nhấc chân
hung hăng đạp Tống Thi Linh ra ngoài.

Theo một trận kêu rên, Tống Thi Linh rơi trên mặt đất, bọng một trận
đau nhói, mùi máu nồng nặc xông lên, phù một tiếng phun ra ngoài.

"Linh Như, ngươi không sao chứ!" Một giọng nói nam nhân tục tằng
đột nhiên vang lên.

Ngay sau đó là một thanh ảnh nhanh chóng xông vào, đợi đến lúc
nhìn thấy vẻ mặt đầy máu của người trước mặt, trong lòng co rút
nhanh, hắn vội vàng tiến lên nâng nàng dậy ôm lấy thân thể co rút
dâu đớn của Tống Thi Linh vào lòng.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc và hơi thở nam nhân khiến người
khác chán ghét, Tổng Thi Linh thống khổ nghĩ đến tối qua người đàn
ông này tối qua phá nát y phục của mình thế nào, đùa bỡn mình thế
nào, cướp lấy trong sạch của mình, nàng cảm thấy buồn nôn, cảm
thấy thân thể của mình vô cùng bẩn thỉu, nàng nổi điên đẩy nam
nhân trước mặt ra: "Biến, ngươi biến cho ta, ta không muốn gặp



ngươi!"

Nghe thấy loại bài xích như thế, Phong Cực vô cùng đau lòng, buổi
sáng vui vẻ thoáng chốc tan thành mây khói.

Sáng hôm nay khi hắn tỉnh lại, thấy trên giường chỉ còn một mình
hắn, không khí tràn ngập mùi hương quen thuộc như có như không,
hắn là nam nhân bình thường, cho dù thích Linh Nhi, nhưng vẫn sẽ
tìm nữ nhân khác giải quyết vấn đề sinh lý, tất nhiên sẽ biết đây là
mùi hương của nữ nhân sau khi hoan ái, nghĩ đến tối qua lòng hắn
một trận nhộn nhạo, nhưng vẫn lo lắng mình đang nằm mơ, cho đến
khi hắn nhặt được một vòng tay quen thuộc ở trên giường, hắn mới
khẳng định người này là Linh Nhi, nghĩ đến tối qua Linh Nhi chủ
động, hắn nghĩ nhất định là nàng xấu hổ, dù sao cũng là nữ nhân
chưa về nhà chồng, hắn vội vàng mặc quần áo chạy đến vương phủ,
nghe theo chỉ đường của nha hoàn, biết nàng đến nơi ở của vương
phi, hắn không chút suy nghĩ xông đến, muốn biểu đạt tình yêu mặn
noogf đến người con gái hắn yêu, nhưng lại không nghĩ đến đi tới lại
thấy nữ nhân trong lòng mình nằm trên đất miệng đầy máu, vẻ mặt
lại vô cùng bái xích mình.

Hắn yếu ớt nhép miệng, lại không chút buông tha người trong ngực,
nhìn thấy trên cổ Linh Nhi có dấu vết xanh tím, khiến cam kết của hắn
càng thêm kiên định: "Linh Nhi, ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng, đợi
lát nữa vương gia về ta sẽ xin với vương gia, ta sẽ đối tốt với nàng
cả đời!"

Cam kết đầy khí phách, cho dù Vân Tuyết Phi có không thích nam
nhân ngu ngốc trước mắt, thậm chí còn phải nói là cực ký ghét,
nhưng mà nghe được như vậy, trong lòng vẫn có chút rung động nho
nhỏ, nữ nhan trong ngực không còn xinh đẹp như trước, máu tươi
đầy gương mặt kiêu ngạo của nagf, ánh mắt lại mở một con nhắm
một con, đáy mắt đầy tia máu, không có một chút xinh đẹp, nhưng



đáy mắt nam nhân thô lỗ này lại có cuồng nhiệt, có đau lòng, có cẩn
thận, không hề có chút ghét bỏ, xem ra hắn cũng không phải thích
Tống Thi Linh vì vẻ đẹp của nàng ta, mà là yêu thích con người nàng,
khiến nàng bất tri bất giác thở dài một cái.

Tống Thi Linh đột nhiên ngừng giãy dụa, nhìn người nam nhân nàng
hận đến tận cùng trước mắt này, nàng quyến rũ cười một tiếng:
"Muốn kết hôn với ta, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện!"

Nếu như là Tống Thi Linh trước đây, nụ cười đó có thể nói là phong
tình vạn chủng, hết sức mê người, nhưng hiện tại kết hợp với gương
mặt kinh khủng này, chỉ có thể nói là rùng mình, vô cùng dọa người,
Vân Tuyết Phi ác độc nghĩ nếu trước mặt có một cái gương lớn thì
tốt, để nàng trực tiếp xem một chút, đến lúc đó nàng tức giận, cũng
đỡ khiến nàng nhìn đến phát ngán!

Ngũ Trà nghe thấy tiếng cười quỷ dị đó, bất an kéo tiểu thư của
mình, nữ nhân này nhất định không có ý tốt, chỉ sợ là...

Quả nhiên Ngũ Trà còn chưa nói ra miệng, ánh mắt ác độc của Tống
Thi Linh đã bắn qua, nàng vươn ngón tay chỉ đến nữ nhân nàng hận
đến tận cùng này, thốt từng câu từng chữ qua kẽ răng: "Chỉ cần
ngươi báo thù giúp ta, giúp ta giết nữ nhân hạ tiện Vân Tuyết Phi
này, ta sẽ gả cho ngươi!"

Nhìn khuôn mặt đầy vết thương của người trước mắt, cũng với biểu
tình tức giận này của nàng, trong lòng Phong Cực lộp độp một tiếng,
ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Vân Tuyết Phi.

"Phong đại ca, ngươi phải làm chủ cho tiểu muội, Vân Tuyết Phi bắt
nạt ta đánh ta còn muốn giết ta, nếu không phải ngươi kịp thời chạy
đến đây, chỉ sợ hiện tại tiểu muội chỉ là một thân thể lạnh băng..." Vẻ
mặt chán ghét bài xích vừa rồi của Tống Thi Linh lập tức thay đổi



thành vẻ điềm đạm đáng yêu, hai tay còn quấn lấy hông Phong Cực.

Không thể bảo vệ được nữ nhân mình thích, vậy còn được coi là đàn
ông sao? Chủ nghĩa nam tử của Phong Cực lập tức bành trướng,
ánh mắt nhìn về phía Vân Tuyết Phi càng thêm âm lãnh: "Vương Phi
không muốn giải thích gì sao?"

Vân Tuyết Phi buồn cười, chùy thủ này cũng không phải là mình
cầm, tự vệ chẳng lẽ cũng là có lỗi, dù sao mình cũng là Vương Phi,
còn muốn mình giải thích, nàng cười lạnh: "Sợ là tướng quân còn
không biết rõ thân phận của mình!"

Phong Cực giận dữ cẩn thận để Tống Thi Linh nằm xuống, hắn đi lên
trước một bước chỉ trích: "Ngươi hoàn toàn không có khí chất của
một Vương Phi, Linh Nhi luôn cố gắng suy nghĩ cho Vương Phi,
ngươi chẳng những không cảm kích, còn luôn làm khó nàng, hiện tại
lại ngoan độc hạ thủ, ngươi độc phụ tàn nhẫn này!"

Ngũ Trà tức giận ngăn trước mặt Vân Tuyết Phi, như gà mẹ bảo vệ
con: "Ngươi nói bậy, rõ ràng nữ nhân đáng giận này mang theo chùy
thủ muốn ám sát tiểu thư, tiểu thư là vì tự vệ mới đạp nàng ngã lên
mặt đất! Nàng mới là độc phụ!"

Cảm thấy mình là người có quyền uy lại gặp phải khiêu khích, hơn
nữa trong lòng khó chịu nhìn nữ nhân mình yêu thương bị người
khác vũ nhục, còn là một nha hoàn đê tiện, sát khí của Phong Cực
lập tức tỏa ra, vung tay muốn đẩy đối phương vào chỗ chết.

Vân Tuyết Phi kinh hãi, ngăn Ngũ Trà, ngay lúc một chưởng phóng
đến, vội vươn tay ngăn cản, dù sao Vân Tuyết Phi là nữ nhân, hơn
nữ thân thể này cũng kém xa trước kia, Vân Tuyết Phi lập tức bị một
chưởng này đánh phải lui lại mấy bước!



Tống Thi Linh đổ thêm dầu vào lửa ủy khuất nói: "Phong đại ca,
ngươi phỉ làm chủ cho ta, hiện tại Linh Nhi chỉ có thể hoàn toàn dựa
vào ngươi!" Vẻ mặt tràn ngập đắc ý và ác độc, vẻ mặt đó có chút nào
giống đáng thương.

Được nữ nhân tỏng lòng xem là chỗ dựa, càng cổ vũ thêm chủ nghĩa
nam nhân trong lòng Phong Cực, hắn lạnh lùng nìn về phía Vân
Tuyết Phi, ánh mắt lóe lên tia dữ tợn, không đợi Vân Tuyết Phi kịp
hồi phục, chiêu thức ác độc lập tức hướng về phía Vân Tuyết Phi,
Vương Phi thì sao? Mình và Vương Gia là huynh đệ tình nghĩa như
vậy, sẽ không sợ mình giết nữ nhân này, Vương Gia sẽ đến giết
mình đền mạng, vì cái gọi là huynh đệ thì như tay chân, nữ nhân như
y phục!

Cân nhắc kỹ, Phong Cực lập tức hạ thủ không nương tay, nhiều
chiêu thức ác độc, tấn công về phía Vân Tuyết Phi.

Tống Thi Linh nhìn dáng vẻ chật vật của Vân Tuyết Phi, dù toàn thân
mình đau nhức, nhưng nghĩ đến Vân Tuyết Phi có thể bị giết chết
trước mặt mình, thân thể không kìm được kích động run rẩy, nếu
như không phải lo lắng bị bại lộ, hiện tại nàng thật sự muốn tiến lên
phía trước mạnh mẽ cho tiện nhân trước mặt mấy bạt tai, muốn trả
lại gấp trăm lần những sỉ nhục mình phải nhận, tốt nhất là cho một
đám ăn mày đến luôn phiên ữ nhân đáng giận này, nàng không chịu
nổi, nàng liền muốn khiến cho nữ nhân trước mặt này càng không
chịu nổi!



Chương 47: Cưỡng ép

Phong Cực không ngờ nữ nhân này lại biết võ công, vốn cho rằng
hắn ta là tướng quân chinh chiến sa trường, mấy chiêu là có thể chế
phục, sau đó giải nữ nhân ghê tởm này đến trước mặt Linh Nhi bồi
tội, để Linh Nhi xử trí, khiến Linh Nhi thấy hắn ta đáng để dựa vào,
nhưng nào nghĩ tới còn phải phí sức vật lộn cùng nữ nhân này.

Tống Thi Linh càng thêm căm tức, nàng ta nghe nói trước kia Vân
Tuyết Phi là dòng chính nữ không được sủng ái, cùng lắm là làm việc
nặng nhiều nên hơi sức lớn, biết mấy chiêu tự vệ, không ngờ nữ
nhân trước mắt này vốn biết võ công, không trách được nàng ta tính
toán nàng ta (VTP) không không thành công, chỉ sợ biểu ca cũng
không biết võ công của nữ nhân này cao như thế, nhìn đôi nam nữ
đánh chẳng phân biệt được cao thấp ở trước mặt mình, Tống Thi
Linh nhíu mày: Phong Cực là tướng quân, không ngờ một nữ nhân
cũng không đối phó được, thật sự đúng là phế vật!

Chiêu thức của Vân Tuyết Phi nhạy bén, nhưng hơi sức không bằng
người, bị một đấng mày râu người vóc dáng to lớn như Phong Cực
công kích, ứng phó được nhưng rất phí sức lực, trên trán đổ mồ hôi
hột, tiếp tục như vậy nữa, nàng thật sự sẽ bị hắn ta một chưởng
đánh chết!

Ngay khi nàng đang phiền não làm sao có thể giải quyết hoàn cảnh
khó khăn trước mắt, một giọng nói yêu kiều vang lên: "Dừng tay! Lập
tức dừng lại cho ta! Nếu không ta giết nữ nhân này!"

Thân thể Phong Cực run lên, vội vàng dừng tay, hắn ta lại quên mất
còn có một người trong phòng, thật là tính sai! Nhìn nha hoàn trước



mắt đặt chủy thủ ở trên cổ của Linh Nhi, bộ dáng Linh Nhi mềm mại
đáng thương, hắn ta kinh hãi một hồi, muốn tiến lên giết nha hoàn đê
tiện này.

Ngũ Trà phát hiện ý đồ của hắn ta, chủy thủ đặt ở trên cổ Tống Thi
Linh hơi dùng sức, chủy thủ để lại một vết đỏ dính đầy máu ở trên cổ
của Tống Thi Linh, máu tươi chảy xuống từng giọt theo chuôi đao,
đau nhói con mắt của Phong Cực.

Mặc dù vừa rồi Tống Thi Linh ác độc nghĩ cho dù nàng ta chết cũng
phải kéo Vân Tuyết Phi chết cùng, nhưng chân chính đối diện với cái
chết, nàng ta rút lui, nàng ta mới tuổi hoa còn chưa hưởng thụ hết,
mặc dù thân thể nàng ta không còn trong sạch nữa, nhưng nàng ta
vẫn xinh đẹp, giống như Đổng nhị nương, cưới lần hai cũng gả cho
tướng công nhà trong sạch đối với nàng ta cực tốt, điều kiện các
phương diện của nàng ta (TTL) cũng tốt hơn nàng ta (ĐNN), còn
sống thì nàng ta mới có thể có cơ hội được biểu ca coi trọng, cho dù
biểu ca chướng mắt, nàng ta cũng có thể tìm nam nhân tốt hơn so
với Phong Cực ngu như heo, nhưng chết thì cái gì cũng không có!

Nghĩ tới những thứ này, nàng ta càng thấy còn sống mới là tốt nhất,
nàng ta run rẩy nhờ giúp đỡ, khóe mắt hồng hồng có chất lỏng tràn
ra, không biết là máu hay nước mắt: "Phong đại ca, cứu ta, ta không
muốn chết!"

Vân Tuyết Phi nhân lúc này, nàng lướt qua Phong Cực đi tới bên
cạnh Ngũ Trà, may có Ngũ Trà cơ trí, bằng không hôm nay thật nguy
hiểm.

Gân xanh trên trán Phong Cực nhảy lên, hắn ta kìm chế kích động
muốn nổi điên gết người: "Tiện nhân, còn không mau bảo nha hoàn
của ngươi thả Linh Nhi ra! Nếu không đừng trách ta không khách
khí!"



Vân Tuyết Phi cười lạnh: "Ngươi khách khí lúc nào? Nếu như hiện tại
bổn vương phi thả nữ nhân ác độc này, chỉ sợ ngươi sẽ xuống tay
càng không khách khí! Chủ tớ chúng ta cũng sẽ mất mạng ở trong
tay ngươi!" Vừa dứt lời, một bàn tay hung hăng quét qua gương mặt
bị thương của Tống Thi Linh.

Một tiếng thét chói tai gào khóc thảm thiết vang vọng ở trong phòng
yên tĩnh: "Đau quá! Vân Tuyết Phi, kẻ tiện nhân như ngươi không
chết tử tế được!" Ánh mắt ác độc bắn thẳng lên người Vân Tuyết
Phi, dường như muốn lập tức nuốt nàng.

Phong Cực cắn răng, bàn tay nắm chặt thành quyền, hết sức nhẫn
nại: "Ngươi không cần quá phận! Đừng cho rằng ta không dám động
thủ!"

"Động thủ đi! Sao ngươi có thể không dám động thủ? Ngươi cũng
không để vương gia vào mắt, còn có thể bị nữ nhân này trói buộc?"
Vân Tuyết Phi đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, vỗ xuống đầu của mình,
bừng tỉnh hiểu ra nói: "Ai nha ~ bổn vương phi quên mất, nữ nhân
trước mắt dung mạo như thiên tiên, người gặp người thích, hoa gặp
hoa nở, ngay cả súc sinh thấy cũng thèm thuồng, là nữ thần trong
cảm nhận của ngươi, dĩ nhiên vương gia không so được với nàng
ta!"

Miệng tiểu thư thật độc, khóe miệng Ngũ Trà giật giật, kìm nén kích
động muốn ôm bụng cười to lại, cảm xúc khẩn trương sợ hãi vừa rồi
trở thành hư không, thay thế là cực kỳ sung sướng.

"Nếu nữ nhân này quan trọng đối với ngươi như thế, nói suông cũng
không biểu hiện được quyết tâm muốn cứu nữ nhân này của ngươi,
như vậy đi!" Vân Tuyết Phi làm ra vẻ rất khổ não: "Bổn vương phi
cũng không phải không biết đạo lí như vậy, nếu như ngươi có thể



quỳ xuống, ngoan ngoãn khấu đầu mười cái, hơn nữa vừa dập đầu
vừa nói ngươi sai rồi thì bổn vương phi lo sẽ cân nhắc việc thả nàng
ta!"

"Ngươi mơ đi!" Phong Cực không chút suy nghĩ trực tiếp cự tuyệt,
đùa sao, hắn ta chính là tướng quân chinh chiến sa trường, dập đầu
nhận sai với nữ nhân này, không thể nào!

Đáp án này hiển nhiên ở trong dự liệu của Vân Tuyết Phi, nàng quay
đầu đáng tiếc nói: "Muội muội, ngươi cũng nghe thấy rồi, không phải
ta không thả ngươi, chỉ là nam nhân trước mắt không muốn trả giá vì
ngươi thôi!" Ở trong ánh mắt cực kỳ giận dữ của Tống Thi Linh, nàng
cảm thán lí giải: "Cũng không thể trách Phong tướng quân, dù sao
hiện tại bộ dáng của muội muội. . . . . . Ai, nếu ta là nam nhân cũng
chướng mắt!"

Một câu nói đâm Tống Thi Linh bị thương, nàng ta để ý nhất chính là
dung mạo của nàng ta, vừa rồi chỉ lo đối phó với Vân Tuyết Phi, bỏ
qua đau đớn, bây giờ được nhắc nhở, càng ngày càng cảm thấy đau
rát trên mặt, chất lỏng ấm áp nhỏ xuống theo gương mặt, nàng cực
kỳ hoảng sợ, chẳng lẽ bị hủy dung? Nghĩ tới khả năng này, cả trái
tim nàng ta đều rơi vào hầm băng, không có dung mạo, còn có nam
nhân nào cần nàng ta sao? Nàng ta vội vàng thét chói tai hỏi thăm:
"Phong đại ca, mặt của ta thế nào? Ta còn xinh đẹp không?"

Phong Cực bị lửa giận và chủ nghĩa tôn nghiêm của đại nam tử che
đôi mắt, giờ phút này bị giáp mặt đặt câu hỏi, nghiêm túc liếc mắt
nhìn bộ dáng bây giờ của Tống Thi Linh, trong lòng hắn ta lạnh đến
buồn nôn, hai mắt nhắm lại, cố nén khó chịu trong lòng, an ủi bản
thân, đây chỉ là nhất thời, chờ hắn ta cứu Linh Nhi, tu dưỡng không
quá mấy ngày, Linh Nhi vẫn có thể là mỹ nhân cao quý xinh đẹp động
lòng người, hắn ta phải nhìn lâu dài, không thể chỉ nhìn hiện tại.



Thấy phản ứng của Phong Cực, Tống Thi Linh càng thêm khó chịu,
dù sao từ nhỏ đến lớn Phong Cực đều là người thầm thương trộm
nhớ nàng ta, nàng ta bảo hắn ta đi hướng đông, hắn ta tuyệt đối
không đi hướng tây, mặc dù nàng ta rất ghét hắn ta, nhưng vẫn vô
cùng hưởng thụ cảm giác được nam nhân nâng ở lòng bàn tay,
nhưng bây giờ ngay cả Phong Cực cũng không hạ mắt nhìn, còn có
nam nhân sẽ coi trọng sao? Nàng ta uất ức nước mắt rơi xuống càng
dữ dội: "Ngươi ghét bỏ ta?"

Phong Cực mở mắt ra trước, miễn cưỡng ổn định tâm thần một chút,
nặn ra một nụ cười, an ủi: "Linh Nhi, hiện tại ngươi chỉ không dễ nhìn
như trước kia, chờ hôm nay qua đi, ngươi có thể khôi phục, đừng lo
lắng!"

Tống Thi Linh không xác định hỏi lại lần nữa: "Thật sao? Ngươi thật
sự không ghét bỏ ta?"

Nhìn nửa khuôn mặt đầm đìa máu tươi sưng như đầu heo này, còn
có giọng nữ chói tai kia, Phong Cực mạnh mẽ ngăn chặn ghê tởm
buồn nôn mà bảo đảm: "Ta không ghét bỏ ngươi!" Nhưng thế nào
cũng không nói ra được câu chỉ thích một mình ngươi vẫn thường
treo trên môi.



Chương 48: Phản tương nhất
quân

Vân Tuyết Phi thấy một màn như vậy, dĩ nhiên biết nội tâm của đại
tướng quân Phong Cực tự xưng là tình thánh dối trá bài xích, nàng
đột nhiên hưng phấn giống như say máu gà, phát hiện thật ra thì giết
nữ nhân này còn không bằng khiến hai người kia kết làm vợ chồng
cả đời ở chung một chỗ!

Đột nhiên cảm thấy hơi thở quen thuộc, lại nhìn Phong Cực đắm
chìm trong cảm xúc của mình không có phản ứng, nàng chuyển ánh
mắt qua, rộng lượng cười một tiếng ở trong ánh mắt cực kì phẫn nộ
của Tống Thi Linh: "Thấy Phong tướng quân thâm tình đối với muội
muội như vậy, ta liền thả muội muội! Nhưng. . . . . ." Giọng nói của
Vân Tuyết Phi đột nhiên thay đổi, cười lấy lòng một tiếng: "Thả muội
muội cũng được, nhưng muội muội phải bảo đảm không thể để
Phong tướng quân tiếp tục đối phó với chủ tớ chúng ta!"

Tống Thi Linh cho rằng Vân Tuyết Phi biết sợ rồi, cười hả hê, nhưng
chủy thủ lạnh lẽo trên cổ nhắc nhở nàng ta, bất cứ lúc nào sinh mạng
cũng có thể bị uy hiếp, sắc mặt của nàng ta từ từ buông lỏng, giọng
nói ngọt ngấy, giống như chuyện vừa rồi đều chưa từng xảy ra: "Dĩ
nhiên, tỷ muội nào có mang thù, chỉ cần tỷ tỷ thả ta, muội muội bảo
đảm coi như chưa phát sinh chuyện gì, hai tỷ muội chúng ta tiếp tục
sống an ổn qua ngày giống như trước đây!"

Nghe giọng nói nũng nịu khiến da gà nổi khắp người, nữ nhân này
thật sự có thể giả bộ! Chỉ sợ nàng vừa mới thả nàng ta, nàng ta lập
tức sẽ khiến Phong Cực lấy tính mạng của mình, nhưng nàng muốn
chính là như vậy!



Vân Tuyết Phi giả vờ tin tưởng, ra lệnh cho Ngũ Trà: "Thả muội muội
đi!"

Ngũ Trà không thể tin mở to hai mắt, đợi nhìn thấy ánh mắt ra hiệu
của Vân Tuyết Phi, miễn cưỡng buông lỏng tay kiềm chế, đẩy Tống
Thi Linh tới trước.

Đợi Tống Thi Linh Nhất đạt được tự do, lập tức chạy đến bên cạnh
Phong Cực, kéo lấy áo bào của Phong Cực khẽ ra lệnh: "Giết hai tiện
nhân này cho ta!"

Nhìn nữ nhân trước mắt giống như ma quỷ, không có một chút mỹ
cảm, thậm chí nói cực kỳ xấu xí, nàng ta thật sự là nữ nhân hắn ta
mê luyến nhiều năm sao?

Nhìn Phong Cực thờ ơ, ngốc trệ cau mày nhìn mình, cho là hắn ta
đột nhiên sợ hãi, nàng ta không nhịn được châm chọc: "Không phải
ngươi nói yêu ta cả đời sao? Thế nào, chút chuyện nhỏ này cũng
không dám làm vì ta, còn là một tướng quân, ta thấy ngươi chỉ có thể
là tên nhát gan vô dụng!"

Tiếng mắng nhẫn tâm không lưu tình chút nào, trong nháy mắt khơi
dậy ngọn lửa trong Phong Cực, con mắt hắn ta sắc bén âm trầm,
nghiêm giọng cảnh cáo: "Đừng tưởng rằng ta cưng chiều
ngươi...ngươi có thể tùy tiện vũ nhục ta!" Hất tay Tống Thi Linh ra,
lạnh lùng ngoan độc nhìn đôi chủ tớ trước mắt, cho rằng tất cả mọi
thứ đều là lỗi của Vân Tuyết Phi, nếu không phải nàng ta phá hủy
dung mạo của Linh Nhi, dfienddn lieqiudoon Linh Nhi cũng sẽ không
cuồng loạn như thế, không thể nói lý như thế, hắn ta cũng sẽ không
mê mang như thế.

Vân Tuyết Phi lôi kéo Ngũ Trà lui về phía sau hai bước, thân thể run



rẩy, đáng thương chỉ trích: "Muội muội, làm sao ngươi có thể nói
chuyện không tính toán gì hết?"

Tống Thi Linh cười lạnh, nhìn Vân Tuyết Phi, đáy mắt đầy vẻ ngoan
độc: "Tỷ tỷ muốn trách thì trách mình óc heo, làm sao ta có thể bỏ
qua ngươi, bất hạnh của ta đều do ngươi đưa tới, chỉ có ngươi chết,
mới có thể tiêu trừ thù hận trong lòng ta!"

"Còn không mau giết họ cho ta!" Tống Thi Linh quay đầu quát lớn,
dùng sức quá lớn dẫn đến vết thương trên gương mặt khẽ động, vết
thương nứt ra, bộ mặt nàng ta vặn vẹo, trợn mắt há miệng, đôi mắt
đẫm lệ mông lung.

Trong lòng Phong Cực chán ngán, nhất là nghe thấy giọng điệu coi
hắn ta như hạ nhân sai bảo, càng thêm phiền não không chịu nổi,
muốn kết thúc sớm một chút rồi rời khỏi chỗ này, nói không chừng
ngủ một giấc, ngày mai sẽ phát hiện đây là ác mộng, Linh Nhi vẫn là
nữ nhân xinh đẹp như hoa, tâm địa thiện lương.

Hắn ta nhìn Vân Tuyết Phi, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định, trong mắt đầy
khói mù như là biển, nhưng tất cả đều ở trong mắt của Vân Tuyết
Phi, hắn ta giơ tay tấn công, Vân Tuyết Phi đẩy Ngũ Trà ra, định tiếp
chiêu.

Một cơn gió mạnh phất qua, kéo ống tay áo của nàng tung bay, một
bóng người như ma quỷ đột nhiên ngăn ở trước mặt nàng, chỉ nghe
được một tiếng rắc rắc, Phong Cực rất nhanh bị vứt đến trên mặt đất,
sắc mặt khổ sở ôm cánh tay co quắp trên mặt đất.

Nhìn lên bóng lưng quen thuộc trước mặt, Vân Tuyết Phi rốt cuộc bỏ
tảng đá lớn trong lòng xuống, trong mắt nàng thoáng qua vẻ khác
thường, Tống Thi Linh, không chỉ một mình ngươi biết giả vờ yếu ớt!



Nàng vươn tay kéo kéo nam nhân ở trước mắt, mặt tựa vào trên
lưng rắn chắc của hắn, dfienddn lieqiudoon sợ đến toàn thân đều run
rẩy, uất ức nói: "May mà ngươi đến rồi, nếu không ta bị Phong đại
tướng quân một chưởng đánh chết!"

Tống Thi Linh không ngờ Tư Nam Tuyệt lại đột nhiên xuất hiện,
trước kia thấy nam nhân này, hai mắt của nàng ta đều sẽ tỏa sáng,
hận không thể lập tức xông lên, nhưng bây giờ trong lòng nàng ta sợ
hãi, nhất là giờ phút này nhìn thấy toàn thân đầy sát khí và ánh mắt
sắc bén của Tư Nam Tuyệt, nàng ta biết lần này đại họa lâm đầu rồi,
thân thể run rẩy kịch liệt, nhưng trên mặt vẫn cười nhã nhặn một
tiếng: "Biểu ca, vì sao ngươi...ngươi lại tới?"

Nhìn thấy dị vật ở trước mắt người không giống người, quỷ không
giống quỷ, vết bẩn khắp người, khiến cho Tư Nam Tuyệt luôn luôn
sạch sẽ ghét bỏ cau mày.

Tống Thi Linh thấy ánh mắt này, nghĩ đến giờ phút này nàng ta rất
xấu xí, đôi tay lập tức bụm má, trong lòng càng thêm cực kỳ thống
khổ, nàng ta luôn là mỹ nhân xinh đẹp được người cúng bái, nhưng
hôm nay lại để cho nam nhân mình thích thấy được một mặt kinh
khủng như thế, giờ phút này nàng ta hận không thể lập tức đào một
cái hang giấu mình.

Sự lo lắng sợ hãi khẩn trương của nàng ta, Vân Tuyết Phi đều nhìn ở
trong mắt, tâm tình càng thêm thoải mái, lại nhìn ánh mắt khẩn
trương thảm bại của Phong Cực, tất nhiên tâm tình vô cùng tốt, hoàn
toàn quên khẩn trương vừa rồi ở sau ót.

Tư Nam Tuyệt đưa tay bọc bàn tay lạnh lẽo của Vân Tuyết Phi ở
trong tay to của mình, ánh mắt như mũi tên, cố định ở trên người
Phong Cực: "Ngươi thật to gan, lại tự tiện xông vào Lâm Phượng
viên hành hung, thật sự không để bổn vương ở trong mắt!"



Phong Cực chưa từng thấy Tư Nam Tuyệt giận dữ như thế, cho dù
trước kia hắn ta bại trận, hắn (TNT) cũng nói an ủi, chưa từng nhìn
thấy hắn lạnh lùng như vậy, hắn ta nhìn thấy hai tay nắm chặt,
dfienddn lieqiudoon đột nhiên phát hiện mình đá trúng thiết bản rồi,
Tư Nam Tuyệt coi hắn ta là huynh đệ mới dễ dàng tha thứ cho hắn ta
nhiều lần, nhưng hắn ta chưa từng để ý chuyện này thôi, hiện tại hắn
ta chạm đến ranh giới cuối của hắn (TNT), cho nên hắn sẽ không bỏ
qua mình!

Sắc mặt hắn ta trắng bệch, cúi đầu không biết giải thích như thế nào,
hoặc là nói giải thích thế nào cũng đều phí công, đúng là hắn ta động
sát tâm, muốn lấy tính mạng của Vân Tuyết Phi.

Ghen tỵ sôi trào ở trong lòng Tống Thi Linh, tại sao Vân Tuyết Phi có
thể có được cưng chiều vô tận của hắn, còn nàng ta thì giống như
giẻ lau, bị hắn vứt bỏ ở bên cạnh, dù gì phụ thân của nàng ta cũng
anh dũng chết trận nơi sa trường, là Tư Nam Tuyệt thiếu nàng ta một
cái mạng!

Nàng ta không cam lòng, không cam lòng! Chắc chắn biểu ca không
biết diện mạo chân thật của nữ nhân này, nàng ta thả tay xuống, phơi
bày gương mặt xấu xí của mình ở trước mắt mọi người, không để ý
tới những ánh mắt ghét bỏ, nàng ta tức giận chỉ trích: "Biểu ca, nữ
nhân này chính là độc phụ, nàng ta lo lắng ta đoạt mất biểu ca nên đã
tính kế để ta lên giường với Phong Cực, mất trong sạch, bây giờ còn
phá hủy dung mạo của ta, ngươi cũng không thể bị vẻ ngoài của
nàng ta che mắt!"

Vân Tuyết Phi liếc mắt, không thể không bội phục sự thông minh của
biểu muội này, có kẻ ngu mới đưa tới cửa để cho người ta hủy dung
đấy!



Tư Nam Tuyệt cười lạnh: "Ngươi thật sự coi bổn vương là kẻ ngu,
xuân tình ở đâu ra, chắc hẳn ngươi càng rõ ràng hơn ta!"

Nhìn ánh mắt chán ghét của Tư Nam Tuyệt, nàng ta đột nhiên nghĩ
đến một sự thực đáng sợ, hắn biết chuyện nàng ta mua thuốc, vậy
chuyện nàng ta muốn thiết kế Vân Tuyết Phi lên giường với Phong
Cực? Nàng ta vội vàng phủ nhận, nội tâm ôm một chút hi vọng: "Biểu
ca, ngươi...ngươi đang nói cái gì? Sao ta nghe không hiểu? Xuân
tình cái gì?"



Chương 49: Kết duyên

Tư Nam Tuyệt lạnh lùng nhìn Tống Thi Linh, trước kia chỉ cho rằng
nữ nhân này nhiều lắm chỉ biết mồm mép đùa bỡn chút, nể mặt phụ
thân nàng ta, hắn mắt nhắm mắt mở, hiện tại không nghĩ đến lại dám
sử dụng thủ đoạn hạ lưu để đối phó Phi Nhi của mình, thật đáng
ghét, chỉ cần vừa nghĩ tới Phi Nhi có thể trúng chiêu, lòng của hắn
đột nhiên đau nhói, trong mắt thoáng qua một chút âm trầm, hai
người trước mắt chết một ngàn lần một vạn lần cũng không đủ triệt
tiêu cơn giận của hắn!

Phong Cực nghe đến xuân tình, đầu nhảy ra một phỏng đoán đáng
sợ, xuân tình là cái gì, đương nhiên hắn ta biết! Đó là xuân dược
mạnh nhất, nghĩ đến dáng vẻ Tống Thi Linh khẩn trương nịnh bợ tối
qua, lại nhìn sắc mặt vương gia đen kịt, hắn ta không thể tin nhìn về
phía Tống Thi Linh, cho rằng nàng ta sẽ lập tức chính nghĩa lẫm liệt
mà phủ nhận, nhưng mà lại để cho hắn ta thất vọng, hắn ta cảm thấy
cả trái tim chìm đến đáy cốc, nữ nhân trước mắt đâu có phẫn nộ khi
bị oan uổng, hoàn toàn dáng vẻ chột dạ khẩn trương, nếu như bây
giờ hắn ta còn không nhìn ra, hắn ta thật sự sống uổng phí! Thì ra tối
hôm qua đối tượng nàng ta bỏ thuốc là hắn ta và vương phi, chờ
vương phi mất trong sạch, mặc kệ nguyên nhân gì, chắc chắn vương
gia sẽ không thích vương phi nữa, nếu như hắn ta nhúng chàm
vương phi, chỉ có một con đường đặt ở trước mắt hắn: đó chính là
chết!

Nghĩ tới đây, hắn ta vã mồ hôi lạnh, vội vàng bò dậy, quỳ trên mặt
đất thỉnh tội: "Mạt tướng biết sai rồi, xin vương gia trách phạt!" Trong
lòng càng mắng Tống Thi Linh trăm ngàn lần, trước kia hắn ta thật
sự mù mắt, lại thích một nữ nhân độc như rắn rết, sợ rằng vương gia



đã sớm nhìn thấu nữ nhân này, cho nên tình nguyện muốn vương
phi cũng không nguyện ý muốn tiện nhân Tống Thi Linh này!

Tống Thi Linh không ngờ Phong Cực vô dụng như vậy, không giết
được tiện nhân Vân Tuyết Phi này, ngược lại biểu ca vừa tới, hắn ta
liền quỳ trên mặt đất thật giống như chó vẫy đuôi mừng chủ, ánh mắt
nhìn về phía Phong Cực tràn ngập hận ý và khinh bỉ! Nếu như tốc độ
của hắn ta có thể nhanh hơn một chút, hiện tại Vân Tuyết Phi đã sớm
gặp Diêm Vương rồi, đâu còn có thể đợi đến biểu ca!

"Ám sát vương phi, một cái tử tội!" Tư Nam Tuyệt lạnh lùng phun ra
một câu nói, đáy mắt thoáng qua ánh sáng u ám bén nhọn.

Cho dù nhiều năm chinh chiến sa trường, liều mạng còn sống ở trong
gió tanh mưa máu, nhưng giờ phút này Phong Cực cảm thấy cách
cái chết gần như thế, hắn ta sợ, hung hăng dập đầu: "Xin vương gia
thứ tội, mạt tướng biết sai rồi, nể tình mạt tướng trung thành và tận
tâm nhiều năm như vậy, xin vương gia xử lý nhẹ!"

Thân thể Tống Thi Linh mềm nhũn, ngồi sững trên đất, vương gia
cũng có thể dứt bỏ tướng quân Phong Cực này, vậy nàng. . . . . .
Càng nghĩ càng lạnh tâm, nàng ta thật sự phải chết sao? Không,
nàng ta không muốn chết, nàng ta còn chưa hưởng thụ hết, sao có
thể dễ dàng chết?

"Vương gia, ngươi không thể giết ta, phụ thân của ta cứu lão vương
gia mới qua đời, người chỉ một nữ nhi là ta, ngươi giết ta thì làm thế
nào với giao phó của phụ thân dưới suối vàng của ta? Làm thế nào
với giao phó lão vương gia?" Vì mạng sống, Tống Thi Linh ra đòn sát
thủ cuối cùng, cũng không tin vương gia xem Vân Tuyết Phi còn
quan trọng hơn so với phụ thân của mình!

Tư Nam Tuyệt cau mày, không vui nhìn hai người trước mắt, xung



quanh rơi vào yên tĩnh ngắn ngủi!

Vân Tuyết Phi đặt tay còn lại vào trên mu bàn tay của Tư Nam Tuyệt,
giọng nói nhẹ nhàng phá vỡ cục diện khẩn trương này: "Vương gia
bớt giận! Nô tì không có việc gì, nể tình tướng quân có công, vương
gia miễn tội chết của hắn ta đi!"

Nhìn con ngươi của nữ nhân trước mắt xoay chuyển linh hoạt, trong
lòng Tư Nam Tuyệt rung động, dịu dàng nói: "Tất cả giao do Phi Nhi
quyết định!"

Để cho các ngươi chết thì quá tiện nghi rồi, không phải Phong Cực
ngươi thích Tống Thi Linh sao? Bổn vương phi là người tốt, thành
toàn cho tâm nguyện nhiều năm của ngươi!

Giọng nói uy nghiêm của Vân Tuyết Phi vang lên: "Nể tình Phong
tướng quân trung thành và tận tâm nhiều năm, tội chết có thể miễn
nhưng tội sống khó tha, đánh 20 đại bản!" Nhìn thấy Phong Cực giãn
chân mày ra, Vân Tuyết Phi tiếp tục nói: "Hơn nữa phải giao lại binh
quyền, tạm nghỉ ngơi ở nhà, đợi xem biểu hiện sau này rồi định đoạt
tiếp!"

Phong Cực kỳ kinh hãi, giao lại binh quyền? Làm tướng quân, hắn ta
biết binh quyền quan trọng cỡ nào, không có binh quyền giống như
không có sinh mạng vậy!

"Thế nào? Phong đại tướng quân không phục?" Vân Tuyết Phi nhíu
mày cười nói.

Phong Cực nhận thấy sự vô lễ của mình, lập tức cung kính trở lại:
"Mạt tướng tuân lệnh! Tạ vương phi khai ân không giết!" May là tạm
thời, chỉ cần sau này hắn ta cố gắng thì sẽ trả lại binh quyền cho hắn
ta thôi!



Vân Tuyết Phi ho khan hai tiếng, nghiêm mặt nói: "Phong tướng quân
cũng đừng nói bổn vương phi bạc đãi ngươi, bổn vương phi biết
ngươi thích Linh muội muội, chuyện lần này cũng bởi vì lòng thích cái
đẹp của Phong đại đướng quân gây nên, nếu tướng quân thích như
thế, nể tình hai người các ngươi cũng đã có phu thê chi thực, bổn
vương phi liền làm chủ, gả Tống Thi Linh cho Phong đại tướng
quân!"

Quả nhiên Phong Cực nghe thấy Vân Tuyết Phi tốt bụng thành toàn,
ánh mắt quét qua nữ nhân đã hoàn toàn thay đổi đó, khó chịu như ăn
phải con ruồi, nhưng hắn ta không dám làm trái, dù sao hôm nay hắn
ta tự tiện xông vào nội viện của vương phi, còn có ý đồ muốn giết
vương phi, tội danh này đã đủ để hắn ta chết trăm ngàn lần, hắn ta
chỉ có thể nhẫn nhịn: "Tạ vương phi thành toàn!"

Tống Thi Linh Nhất nghe hứa gả nàng ta cho phế vật Phong Cực
này, lập tức mặc kệ, nàng ta khẽ phản đối: "Không, ngươi không thể
tùy tiện quyết định hôn sự của ta như vậy!" Nàng ta vốn còn muốn
vương gia bên này, nếu quả thật không có hi vọng, nàng ta còn có
thể tìm mục tiêu khác, cũng không tin không tìm được một nam nhân
ưu tú, nhưng tiện nhân Vân Tuyết Phi này trực tiếp hứa gả nàng ta
cho tên cẩu hùng (gấu chó) Phong Cực này, vậy chẳng phải sau đó
phải treo cổ ở trên cây mục nát kia sao, nàng không cần!

Vân Tuyết Phi cười nhạt, nụ cười không đạt đến đáy mắt: "Linh muội
muội, tỷ tỷ ngươi cũng vì tốt cho ngươi, ngươi đã có phu thê chi thực
với Phong tướng quân, sau này còn có nam nhân nào nguyện ý
muốn ngươi, hoặc là nói ai còn nguyện ý cưới ngươi làm phu nhân
chính thất, tiểu thư từ vương phủ ra ngoài tuyệt đối không thể làm
thiếp của người ta!"

Những câu này đều là suy cho nàng ta, rất đường hoàng, nói cho



cùng vẫn bởi vì nàng ta không còn trong trắng nữa, nhưng bi kịch
của nàng ta do ai tạo thành? Nếu như không phải là Vân Tuyết Phi,
nàng ta vẫn còn là tiểu thư trong sạch của vương phủ, có địa vị và
dung mạo làm người ta hâm mộ, nàng ta hung hãn nói: "Không nhọc
công vương phi quan tâm nữa, Tống Thi Linh ta không lấy Phong
Cực, tuyệt đối cũng sẽ không làm thiếp cho người ta!"

"Chỉ sợ cho đến bây giờ ngươi vẫn không biết rõ vấn đề, từ xưa hôn
nhân đại sự đều do phụ mẫu làm chủ, phụ mẫu ngươi không có ở
đây, trưởng tẩu là mẫu, bổn vương phi có quyền quyết định hôn sự
của ngươi, ngươi chỉ cần chờ mặc giá y đỏ thẫm vào bái đường và
động phòng là được!" Vân Tuyết Phi lười phải giải thích thêm với nữ
nhân này, nàng muốn cho nàng ta sống không bằng chết, nhìn nàng
ta và Phong Cực sinh con đẻ cái! Dám công khai giết nàng, thì phải
trả giá thật lớn!

Tống Thi Linh tức giận mắng: "Vân Tuyết Phi, kẻ tiện nhân này, rốt
cuộc cũng lộ ra bản tính, ta không lấy! Ngươi đừng mơ tưởng khiến
cho ta gả cho phế vật này!"

Vân Tuyết Phi vuốt vuốt cái trán mệt mỏi, đột nhiên một đôi bàn tay
ấm áp lôi nàng đến trong ngực quen thuộc, ngửi mùi hương quen
thuộc làm người ta an tâm, trong lòng nàng rốt cuộc chậm rãi bình
tĩnh lại.

Tư Nam Tuyệt ôm Vân Tuyết Phi vào trong ngực, như ôm lấy bảo bối
mình yêu mến nhất, cằm đặt ở trên đầu nàng nhẹ nhàng ma sát, ánh
mắt cực kì u ám của hắn quét qua từng chỗ: "Làm theo lời vương phi
nói, dẫn hai người này đi!"

Không đợi trả lời, bế ngang Vân Tuyết Phi ở trong ánh mắt ghen ghét
của Tống Thi Linh, rất nhanh biến mất ở trước mặt mọi người!





Chương 50: Đắm say lẫn nhau

Tư Nam Tuyệt nhẹ nhàng đặt nàng trên giường, sau đó ngồi ở đầu
giường im lặng ngắm người trước mắt. Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào
mặt nàng tạo nên vầng sáng nhàn nhạt, khiến đôi mắt nàng thêm
trong suốt sáng ngời, hắn tiện thể cầm lấy tay nàng, khẽ cọ sát. 

Vân Tuyết Phi ngồi dậy, sờ sờ gò má của mình, cười hỏi "Tại sao
nhìn ta chằm chằm như vậy, có phải trên mặt ta có cái gì đó không?"

Cũng tại khoảnh khắc ấy mặt mũi Tư Nam Tuyệt như được bao phủ
bởi một tầng ánh sáng lờ mờ, con ngươi thâm thúy khóa chặt nữ
nhân đã khắc sâu trong lòng mình, hắn cười khẽ lắc đầu, sắc mặt
lạnh lẽo như ngọc sớm biến mất, trong mắt chỉ có tràn đầy cưng
chiều: "Không có!"

Trên khuôn mặt tuấn mỹ vô song mang theo nụ cười mê người, Vân
Tuyết Phi nhìn thấy không khỏi ngẩn ngơ, gò má hơi ửng hồng, nàng
phát hiện tim mình đột nhiên đập nhanh hơn, con ngươi càng thêm
mất tự nhiên ngắm loạn xung quanh. 

Ánh mắt Tư Nam Tuyệt dịu dàng như nước nhìn nàng, một lát sau,
cúi đầu ngậm vào đôi môi nàng, nhẹ nhàng mút, tình ý nói không rõ,
chỉ cảm thấy ôm trong ngực ngậm trong miệng mới là chân thật nhất!

Lúc hơi thở quen thuộc kia lần nữa xông vào trong miệng, Vân Tuyết
Phi sửng sốt, nàng không ngờ tên nam nhân này cứ ba ngày hai bữa
lại động dục. Lát sau, sắc mặt nàng vì nghẹn nên dần dần đỏ bừng,
hô hấp không thông!



Tư Nam Tuyệt luyến tiếc buông tha món ngon trước mặt, nhắc nhở:
"Nha đầu ngốc, chú ý lấy hơi!" 

Sau khi Vân Tuyết Phi điều chỉnh hơi thở xong, Tư Nam Tuyệt lại
một lần nữa cúi xuống, Vân Tuyết Phi đưa tay chống trên ngực hắn,
nhẹ nhàng đẩy hắn ra, lắc đầu: "Không được, ta đói rồi!"

Đói bụng? Tư Nam Tuyệt nhếch môi, con ngươi càng thêm thâm
trầm, nhỏ giọng dụ dỗ: "Ngoan! Bây giờ ta sẽ cho nàng ăn no!"

Nét mặt Vân Tuyết Phi rối rắm, biết tên nam nhân này đã hiểu sai ý
mình, nàng vội vàng giải thích: "Ta nói ta đói bụng rồi, muốn ăn thứ gì
đó, chàng nấu cơm cho ta ăn đi!"

"Muốn ta nấu cơm cũng được, chẳng qua nàng phải cho ta một ít lợi
ích trước đã!" Tư Nam Tuyệt lại gần Vân Tuyết Phi, hơi thở nóng rực
phun trên mặt nàng, lời nói nhỏ nhẹ!

Không đợi người trước mắt kịp phản ứng, lặp tức chộp lấy đôi môi
đỏ mọng, lửa nóng lan tỏa, dường như muốn nuốt cả người nàng
vào bụng, đôi tay cũng không còn nhàn rỗi, chạy dọc theo đường
cong mê người, thăm dò trong quần áo, nhẹ nhàng vuốt ve những
phần da thịt mềm mại nhẵn nhụi kia.

Bàn tay trên người như mang theo dòng điện, Vân Tuyết Phi bị sờ
đến nhũn ra, sắc mặt ửng hồng, nàng rất muốn khước từ, nhưng làm
sao cũng không được, chỉ có thể mặc cho nó muốn làm gì thì làm
trên cơ thể mình!

. . . . . .

Sau khi đã được ăn no, Tư Nam Tuyệt đứng dậy nhẹ nhàng chà chà
nếp gấp trên cẩm bào, nhìn nữ nhân trước mặt quần áo xốc xếch,



mặt mũi ửng hồng, tâm tình thật tốt: "Nàng mệt rồi, cứ nghỉ ngơi
trước, ta đi chuẩn bị đồ ăn cho nàng!"

Toàn thân Vân Tuyết Phi vô lực nằm ở trên giường, nhìn rèm che
trên đỉnh, trong lòng thầm mắng: Tư Nam Tuyệt tên cầm thú này!

Tống Thi Linh không ngờ Tư Nam Tuyệt quyết tuyệt như vậy, không
cho mình thời gian hòa hoãn, trực tiếp sai người đóng gói mình đưa
đến phủ tướng quân.

Không có đội ngũ rước dâu kéo dài mười dặm đường phố, không có
giá y đỏ thẫm, ném mình ở nơi này chẳng khác nào vứt bỏ giẻ lau,
nàng càng nghĩ càng uất ức, nước mắt lớn chừng hạt đậu thấm ướt
băng gạc trên mặt nàng. Chuyện không nên như thế này, tại sao
mình có thể hồ đồ vậy chứ!

Hồng Nguyệt vừa trông thấy liền sốt ruột, vội vàng đưa tay nhẹ
nhàng lau cho nàng ta: "Tiểu thư, người đừng khóc nữa! Cái này đại
phu đã nói qua, trên mặt đã thoa thuốc, không thể đụng vào nước,
nếu không sẽ để lại sẹo!"

Tống Thi Linh đẩy mạnh nha hoàn trước mắt ra, dốc hết sức quăng
hai cái bạt tay, nổi giận nói: "Tiện tỳ, có phải ngươi cũng đang cười
nhạo ta không!" Nhìn khuôn mặt xinh đẹp, điềm đạm đáng yêu, kích
thích tâm tư muốn bảo vệ của nam nhân kia, Tống Thi Linh nổi giận
đùng đùng: "Khóc, khóc cái gì. . . . . . Ta đâu không phải là nam
nhân? Sẽ không thương hương tiếc ngọc!"

Hồng Nguyệt uất ức đỏ mắt, cố nén lệ: "Tiểu thư, ta không phải có ý
này, ta chỉ quan tâm người thôi!"

"Bản tiểu thư dù túng quẫn thế nào cũng không tới phiên một kẻ nô tỳ
như ngươi tới đồng tình, cút!" Tống Thi Linh chỉ tay ra cửa, sắc mặt



giận dữ nói.

Hồng Nguyệt vái chào: "Nô tỳ lui xuống trước!"

Thời điểm trong phòng chỉ còn lại một mình, nhìn nơi xa lạ trước mặt,
Tống Thi Linh ném ly trà bể tan tành, nhìn mảnh vụn đầy đất, vẫn
chưa hả giận, lặp tức đập hết những gì có thể đập ở xung quanh,
một lát sau, trong phòng bừa bãi cả lên!

Phong Cực đi tới liền chứng kiến tràn diện hỗn độn như thế, hắn cau
mày, nhất là khi nhìn thấy gương mặt bị quấn như cái bánh chưng
của nữ nhân kia, đau đớn trên người nhắc nhở hắn, nó là do nữ
nhân như rắn độc trước mặt này tạo thành, hắn không kiên nhẫn hỏi
"Ngươi lại phát bệnh cài gì?"

Sao hắn dám nói chuyện với mình như vậy chứ? Nếu không phải
hắn đoạt sự trong sạch của mình, nàng cũng sẽ không kích động đi
tìm Vân Tuyết Phi tính sổ, dẫn đến dung mạo bị hủy! Nếu không phải
hắn vô dụng, không giết được Vân Tuyết Phi tiện nhân đó, hiện tại
mình làm sao rơi vào kết quả như thế! Xét đến cùng, đều do người
nam nhân trước mặt này!

Nàng cười khẩy: "Thế nào? Không đấu lại Vân Tuyết Phi, thì lấy ta,
một nữ nhân yếu đuối để trút giận ư!"

Phong Cực không để ý tới lời nói móc của nàng ta, chuyện đó chỉ là
hắn phỏng đoán, mặc dù sự thật đã xảy ra ở trước mắt, nhưng chưa
nghe chính miệng nàng ta thừa nhận, hắn sẽ không chết tâm! Hắn
nhìn chằm chằm nàng ta hồi lâu, mở miệng nói: "Ta hỏi ngươi, có
phải xuân dược do ngươi mua tới không? Đêm hôm đó thực ra
ngươi muốn trù tính để vương phi và ta gian dâm, tuy nhiên lại bị
vương phi nhìn thấu, sau đó tương kế tựu kế, cuối cùng ngươi và ta
trời đất xui khiến lên giường?"



Tống Thi Linh cười khúc khích, khinh bỉ nhìn tên nam nhân trước mặt
này, vẫn ngu như vậy. Nếu chuyện đã đến nước này, hắn đoạt trong
sạch của nàng, nàng cũng sẽ không để cho hắn thoải mái, nàng
thẳng thắng thừa nhận, ánh mắt càng thêm sung sướng: "Đúng, đêm
hôm đó ta cố ý thiết kế ngươi và Vân Tuyết Phi, không ngờ bị con
tiện nhân kia đoán được, cuối cùng. . . . . ." Lửa giận bốc cháy, nàng
gần như cắn nát môi dưới, mùi máu tươi lan tràn: "Cuối cùng người
bị hại thế nhưng là ta!"

Phỏng đoán chỉ là phỏng đoán, nhưng chính xác nghe được từ
miệng nàng ta, hắn mới biết mình đã yêu lầm người, bị nàng ta đùa
bỡn giống như kẻ ngu, mệt chính mình nhiều năm qua vẫn xem nàng
ta như nữ thần ở trong lòng!

Hắn cười nhạo nói: "Ông trời có mắt, ngươi ác độc như vậy, không
xứng đạt được hạnh phúc!" Lưu lại một câu nói, hắn không quay đầu
rời đi.

Hạnh phúc? Hạnh phúc của mình sớm đã bị hắn hủy, nếu hành hạ
không được Vân Tuyết Phi, vậy ta sẽ cùng dây dưa với ngươi, giày
vò cho ngươi chết, tất cả những người có lỗi với ta, một người ta
cũng không bỏ qua, sờ sờ bang gạc trên mặt. Chỉ là tạm thời, chờ
sau khi mình khôi phục xinh đẹp, không tin Phong Cực con chó này
sẽ không lần nữa quỳ dưới váy của mình!



Chương 51: Mã di nương cầu
kiến

Mấy ngày nay Vân Tuyết Phi luôn ở chung với Tư Nam Tuyệt, giống
như phu thê thông thường, trong thời gian đó, trừ những lúc Tư Nam
Tuyệt giở trò lưu manh, chiếm chút tiện nghi, tất cả đều rất tốt! Đây
chính là cuộc sống kiếp trước mình theo đuổi, không ngờ sau khi
sống lại, chẳng ôm bất cứ hy vọng nào, bản thân lại đạt được một
cách chân thật! Không máu tanh, không sợ hãi, chỉ có nàng và hắn,
nhìn mặt trời mọc, ngắm hoa nở hoa tàn!

"Tiểu thư, có chuyện gì mà cười đến ngọt ngào như vậy?" Ngũ Trà
nháy mắt chọc ghẹo: "Không phải là đang nghĩ về Vương Gia đấy
chứ!"

Gương mặt Vân Tuyết Phi đỏ lên, trừng mắt, gắt giọng: "Ngươi dám
trêu tiểu thư nhà ngươi? To gan quá rồi, xem ra ta phải chỉnh đốn
ngươi mới được" Đôi tay lặp tức vận động trừng phạt.

Ngũ Trà thấy thế nhảy cẩng lên, cầu xin tha thứ: "Ha ha ~ nô tỳ sai
rồi, nô tỳ không nên chọc phá tiểu thư, đừng cù nô tỳ nữa!"

"Ngươi!" Vân Tuyết Phi dậm chân, nha hoàn này càng ngày càng
không biết lớn nhỏ, dám chế nhạo mình, Hừ! Để coi mình trừng trị
nàng ấy thế nào!

Không bao lâu, trong phòng tiếng nói tiếng cười vang lên liên miên!

"Vương phi, Tri Huyện phu nhân cầu kiến!" Nha hoàn ngoài cửa cung
kính bẩm báo.



Vân Tuyết Phi ngưng đùa, cau mày, Tri Huyện phu nhân? Dựa theo
trí nhớ của thân thể này, mẫu thân nàng vì sẫu não nên đã mất sớm,
phu nhân kia ở đâu ra?

Sắc mặt Ngũ Trà vừa rồi còn đỏ thắm bỗng chốc trắng bệch, tay nắm
chặt thành quả đấm tiết lộ sự khẩn trương của nàng, nàng lo lắng
nói: "Tiểu thư, Mã di nương tới vương phủ chắc chắn không có
chuyện tốt, chúng ta thẳng thắng từ chối gặp thôi?"

Mã di nương, trên danh nghĩa là tiểu thiếp, nhưng thực tế đã sớm
thay thế mẫu thân số khổ của nàng làm chủ mẫu Vân phủ cao quý,
nhớ lại những ngày tháng cơ cực ở Vân phủ, vị di nương này gần
như là người có công lớn nhất!

"Không cần tránh, dầu gì đây cũng là địa bàn của chúng ta, ta muốn
đường đường chính chính đuổi bà ta đi!" Nguyên chủ khổ nhiều năm
không thể để vô ích như vậy, nếu mình đã chiếm thân thể này, thì
phải làm Vân Tuyết Phi chân chính, nàng cao giọng phân phó: "Mang
tới tiền thính chờ!"

. . . . . .

Mã Lan Thấm bị đưa đến tiền sảnh đã một canh giờ, nhưng vẫn
không thấy bóng dáng nha đầu đáng chết Vân Tuyết Phi kia đâu. Mà
hạ nhân vương phủ này thật kì lạ, không cho mình một ly trà, nói thế
nào thì mình cũng là mẫu thân trên danh nghĩa của vương phi! Xem
ra lời đồn bên ngoài không đúng rồi, vương gia cưng chiều vương
phi đều là vô nghĩa! Bà hoài nghi không biết có nên tiếp tục chờ hay
không! Trong lòng Mã Lan Thấm thầm mắng!

Chẳng qua khi nhìn xung quanh, vương phủ này thật là lớn, thật có
tiền, tiền sảnh lớn gấp ba lần nhà mình, hơn nữa xanh vàng rực rỡ,



khắp nơi đều là đồ tốt mình chưa từng thấy! Tiện nha đầu đó đúng là
đạp phải vận cứt chó, lão gia cũng thiệt tình, lúc đầu nếu để cho nữ
nhi của mình gả vào thì tốt rồi!

Có tiếng bước chân vang lên, nha hoàn giữ cửa cung kính hành lễ:
"Vương phi cát tường!"

Mã Lan Thấm bất chợt thấy nhiều đồ tốt như thế, không nhịn được
sở khắp nơi, vừa sờ vừa nghĩ nếu như nó thuộc về mình thì hay
quá, đột nhiên nghe được tiếng động ở bên ngoài, bà ta vội vàng sửa
sang lại quần áo, trở lại chỗ đoan chánh ngồi xuống, chờ Vân Tuyết
Phi tiện nha đầu kia đến chào hỏi mình!

Toàn thân quần áo hoa màu lam nhạt, áo khoác lụa mỏng màu trắng,
đai lưng màu bạc nạm tơ vàng, chậm rãi đi tới, trâm vàng trên đầu
rung động, khí chất cao quý bẩm sinh, khiến Mã Lan Thấm đột nhiên
không dám nhìn thẳng, trong nháy mắt bà ta có cảm giác, nữ nhi Hân
Nhan của mình không bằng một phần mười nữ nhân trước mặt này,
nhưng khi nghĩ đến đây, bà ta lặp tức bác bỏ ngay, làm sao có thể?
Nhất định hôm nay bà ta nhìn lầm rồi, nữ nhân kia là cái gai trong
mắt mình, nữ nhi của nàng ta cũng chỉ có là bại tướng dưới tay nữ
nhi mình!

Ngày xưa như chó vẫy đuôi mừng chủ, giờ đây quần áo hoa lệ mềm
mại vượt mặt cả bà ta. Hiện tại Vân Tuyết Phi tiện nha đầu này là
vương phi, tạm thời có thể không so đo, nhưng Ngũ Trà chỉ là một
đứa nha hoàn vậy mà ăn mặc còn tốt hơn mình. Hơn nữa cây trâm
hồng ngọc trên đầu vừa nhìn liền biết là loại hàng tốt nhất, lão gia
luyến tiếc mua cho mình, thế mà lại bị con nha hoàn này cài lên,
trong lòng không khỏi phát bực!

"Mã di nương tới vương phủ có chuyện gì vậy?" Vân Tuyết Phi trông
thấy vẻ mặt tham lam nọ, không vui hỏi.



Di nương! Mã Lan Thấm vốn đang mê mẩn nghe đến hai chữ di
nương sắc mặt tức khắc lúc trắng lúc xanh. Nếu là trước kia, bà ta
đã sớm cho nha đầu này hai cái bạt tay rồi, nhưng hiện tại tiện nhân
này là vương phi, mình tạm thời không thể động tới! Vì mục đích hôm
nay, bà ta chỉ có thể nhịn!

Mã Lan Thấm khó chịu lau lau khóe mắt, nặn ra mấy giọt nước mắt:
"Lão phu nhân lớn tuổi, đại phu phỏng đoán sống không được mấy
ngày nữa, lão gia bảo người về nhà thăm bà một lần cuối!"

Lòng Vân Tuyết Phi hơi hồi hộp một chút, tình cảm mãnh liệt trào
dâng lên ngực, trong đầu đều là cảnh tượng tổ mẫu đối đãi tốt với
mình. Ở Vân phủ điều mà Vân Tuyết Phi không bỏ được chính là vị
Vân lão phu nhân này, năm đó lão phu nhân cực kỳ thích Tô Uyển,
phản đối Vân Hoài Thiên nạp thiếp, nhưng vì e ngại phụ thân Hộ bộ
thượng thư của Mã Lan Thấm, cộng thêm Vân Hoài Thiên kiên quyết
muốn cưới, lão phu nhân trong cơn tức giận đã làm bạn cùng Thanh
Đăng Cổ Phật. Sau khi Tô Uyển qua đời, bà bắt đầu hỏi tới chuyện
tình trong phủ, khắp nơi áp chế Mã Lan Thấm, không để cho Vân
Hoài Thiên nâng bà ta lên làm phù chánh, nếu không có Vân lão phu
nhân, sợ rằng nguyên chủ của thân thể này chẳng biết đã chết bao
nhiêu năm rồi!

Chứng kiến sắc mặt Vân Tuyết Phi thay đổi lớn, Mã Lan Thấm cũng
biết nàng ta đã dao động, trong lòng âm thầm đắc ý, lão gia thật
thông minh, bắt xà bóp bảy tấc, hiểu rõ điểm chí mạng của nó ở đâu!

Mã Lan Thấm giả vờ nàng đều thấy cả, nhưng nghĩ đến tổ mẫu,
trong lòng nàng vẫn lo lắng không yên, mặc kệ sự việc là thật hay
giả, nàng cần phải trở về xem một chút!

Sau thời gian yên lặng ngắn ngủi, mặt Vân Tuyết Phi không chút thay



đổi nói: "Bổn vương phi đã hiểu, nếu di nương không còn chuyện gì
nữa thì xin mời người về cho!" Nhìn Mã Lan Thấm vừa cầm khăn lau
mắt, vừa nhìn chung quanh, trong mắt kia ngoại trừ tham lam, làm gì
có đau long chứ, khiến người ta cảm thấy ngán ngẫm!

Vừa dứt lời, Mã Lan Thấm cuối cùng cũng ngừng tay, một lần nữa
thả ánh mắt lên người Vân Tuyết Phi, từ trạng thái không thể tin
chuyển thành tức giận, bà ta run rẩy chỉ vào Vân Tuyết Phi chất vấn:
"Đây đối xử với ta bằng thái độ này sao?"

Vân Tuyết Phi không để ý đến bà ta, cười thản nhiên, nhưng lại
không đạt tới đáy mắt: "Di nương muốn bổn vương phi đối xử với
ngươi thế nào đây? Trước kia ta là dòng chính nữ, hiện tại ta là
vương phi, di nương có tư cách gì đòi hỏi bổn vương phi?"

Mã Lan Thấm tức giận nói không nên lời, vẻ mặt hết trắng lại xanh,
cánh của tiểu tiện nhân này đã cứng cáp rồi, làm vương phi thì càng
khinh rẻ mình, cũng không ngẫm lại bản thân mình là bước ra từ Vân
phủ. Nếu không có Vân phủ nàng ta có thể ngồi lên vị trí hộ quốc
vương phi sao? Lão gia thiệt tình, sớm đoán được hôm nay, ban đầu
nên để cho nữ nhi Vân Hân Nhan của bà gả vào đây, thì bây giờ
mình đâu cần phải chịu ấm ức! Và những thứ đồ tốt này sẽ là của Mã
Lan Thấm bà, bà không cần chỉ có thể xem mà không thể lấy, chịu
đựng bực bội như thế!

"Ngũ Trà, tiễn khách!" Hiện tại Vân Tuyết Phi cảm thấy rất khó chịu
khi thở chung bầu không khí với vị phụ nhân này, nàng không thể
không đồng cảm cho nguyên chủ, bị bà ta lấn áp nhiều năm như vậy.

Trông thấy mặt Mã di nương trắng xanh đan xen chẳng thế thốt ra
lời, Ngũ Trà cười thầm, bình tĩnh làm một tư thế xin mời.

Cho dù da mặt Mã Lan Thấm có dày đi chăng nữa, nhưng khi người



ta đã hạ lệnh đuổi khách, bà ta còn ở lỳ đây hoài sao? Chỉ có thể bất
đắc dĩ, hung ác trợn mắt nhìn đôi chủ tớ nọ, tức giận đi ra ngoài!



Chương 52: Trở về Vân phủ

Cả đêm đều chìm trong mộng, mơ thấy tổ mẫu tốt với mình, lo lắng,
thương tiếc. . . . . .

Hôm sau trời vừa sáng, Vân Tuyết Phi lập tức gọi người chuẩn bị xe,
mặc kệ Mã Lan Thấm có ý xấu gì, đích thân mình phải về nhà một
chuyến nhìn thấy tổ mẫu bình an vô sự mới được!

Vân Tuyết Phi ở trên xe vẫn cau mày, thỉnh thoảng vén rèm lên ngắm
bên ngoài, ánh mặt trời ấm áp xuyên qua rèm chiếu vào bên trong xe
ngựa, vô cùng thanh bình. Tuy nhiên nó không thể xoa dịu tâm trạng
sốt ruột hiện tại của nàng!

Tư Nam Tuyệt chứng kiến Vân Tuyết Phi như vậy, ánh mắt thoáng
hiện lên sự đau lòng, hắn vươn tay tách từng ngón tay đang nắm
chặt của nàng, tiếp theo mười ngón tay đan xen vào nhau, an ủi nói:
"Đừng lo lắng, không có việc gì!"

Nhìn nam nhân người mình nương tựa này, gương mặt quen thuộc,
con ngươi thâm tình như biển, chứa đầy hình bóng của mình, giọng
nói dịu dàng càng làm cho nàng không khỏi yên tâm hơn, Vân Tuyết
Phi gật đầu: "Ừ, tổ mẫu nhất định sẽ không sao!"

Khi xe ngựa hoa lệ tới cửa Vân phủ, lập tức Tư Nam Tuyệt đỡ Vân
Tuyết Phi xuống xe, ánh mắt xung quanh cũng tập trung lại trên
người hai người bọn họ, nam phong hoa tuyệt đại, nữ cao quý tao
nhã, thật là trời sinh một đôi!

Nghe được gã sai vặt hồi báo, mặt mày Vân Hoài Thiên sáng lạng



như hoa cúc nở rộ, ông ta vuốt ve hàm râu cá trê của mình, mắt hiện
tinh quang: không ngờ vương gia cũng đi theo, xem ra lời đồn đãi
bên ngoài là thật, nói như vậy, hết thảy dễ xử lý rồi!

Ông ta chỉnh y quan xong, lặp tức căn dặn gã sai vặt ở trước cửa:
"Ngươi kêu Lệ Hoa tiểu thư chuẩn bị tốt đi!" Mới vừa bước ra khỏi
cửa, lại nghĩ đến một chuyện, vội vàng bổ sung thêm một câu: "Nói
với nhị tiểu thư, bảo nó hôm nay ở trong phòng cho ta, không được
đi đâu hết!"

Nhìn mọi thứ xung quanh, tòa nhà quen thuộc, bài trí quen thuộc, hoa
cỏ quen thuộc, thậm chí người quen cũng chẳng cho nàng một chút
cảm giác thân thiết! Nàng hít sâu nhắm lại mắt, đợi sau khi mở ra,
đáy mắt đã là một mảnh lạnh lẽo.

Kèm theo tiếng bước chân ầm ĩ là một tiếng nói quen thuộc lấy lòng
vang lên, Vân Hoài Thiên mang theo gia quyến xuất hiện, khom mình
hành lễ: "Vương gia cát tường!"

Nhìn một đám người trước mắt, Tư Nam Tuyệt đột nhiên cười một
tiếng, nhưng Vân Hoài Thiên không thấy được sự rét lạnh trong mắt
hắn: "Hình như Vân đại nhân không nhìn thấy bên cạnh ta còn một
người nữa thì phải!"

Nụ cười kia làm cho dung nhan như tranh vẽ của Tư Nam Tuyệt
càng thêm phong hoa tuyệt đại, khiến nhóm tiểu thư nha hoàn Vân
phủ đều đỏ bừng cả mặt, tim đập bang bang, đôi mắt từ trạng thái tò
mò biến thành ngượng ngùng, nhìn hắn chăm chú, rồi lại lo lắng bị
nhìn thấu, bứt rứt dời đi!

Vân Hoài Thiên hốt hoảng, lúc này mới đưa mắt nhìn sang đại nữ nhi
bị mình xem nhẹ, sự nhát gan gầy yếu ngày xưa giờ không còn nữa,
thay vào đó là vẻ mặt hồng hào, vóc dáng mê người, cùng với hơi



thở ung dung cao quý tỏa ra từ bên trong. Nếu không phải dung mạo
quen thuộc, ông ta đã hoài nghi người đó rốt cuộc có phải là nữ nhi
mà mình vẫn luôn coi thường hay không!

Quan sát xong, ông ta cúi đầu hành lễ: "Vương phi cát tường!" Đám
người sau lưng nghe thấy, sắc mặt lặp tức kinh hãi, liền rối rít hành lễ
theo!

Vân Tuyết Phi cũng nhìn ra được sự khó chịu của Vân Hoài Thiên,
biết ông ta e ngại mặt mũi Tư Nam Tuyệt mới cúi đầu với mình,
nhưng như vậy thì sao, mặt nàng không chút thay đổi đi thẳng vào
vấn đề chính: "Ta muốn gặp tổ mẫu!" Nàng chẳng hề có tình cảm gì
với người gọi là phụ thân lẫn đám muội muội này!

Vân Hoài Thiên không ngờ nha đầu này một chút thể diện cũng
chẳng cho mình, ông ta áp chế tức giận trong lòng, cười gượng nói:
"Phi Nhi, cho tới bây giờ người mà tổ mẫu yêu thương nhất chính là
con, bà ấy chắc chắn sẽ rất vui nếu biết con đã đến đây!" Vừa dứt
lời, lập tức trầm giọng phân phó: "Vãn Vãn Nhan, con dẫn đại tỷ con
đi thăm tổ mẫu đi!"

Vân Hoài Thiên có một vị chánh thất phu nhân và bốn vị di nương,
chánh thất phu nhân Tô Uyển cũng chính là mẫu thân của Vân Tuyết
Phi, đã sớm qua đời, còn lại bốn vị di nương. Nhị di nương Mã Lan
Thấm, thứ nữ Hộ bộ thượng thư, sinh một nữ nhân nhi Vân Hân
Nhan; Vân Hoài Thiên khát vọng nhi tử kéo dài hương khói nên cưới
thêm tiểu thư Thủy Hàm Ngọc thuộc dòng dõi thư hương, nhưng rất
tiếc vẫn không sinh được nhi tử, chỉ sinh một nữ nhi Vân Khinh
Nhan. Mã Lan Thấm vì để phu quân vui lòng, ở bên ngoài mua thêm
một nữ nhân tên Mạc Sở Sở, nâng lên làm di nương, vốn định khi
nàng ấy sinh nhi tử xong liền lấy danh nghía con thừa tự của bà ta.
Như vậy dù lão phu nhân có phản đối tiếp, dựa vào nhi tử, mình vẫn
có thể trở thành chánh thất phu nhân Vân phủ, nhưng bụng Mạc Sở



Sở lại không có động tịnh gì, sinh ra thêm hai nữ nhi Vân Vãn Nhan
và Vân Hoan Nhan; khiến Vân Hoài Thiên sốt ruột gần chết, bắt đầu
nản chí, không ngờ ông trời có mắt, một lần cùng đồng liêu đi dạo
thanh lâu, xảy ra quan hệ với kĩ nghệ Xuân Như Thường, mặc dù
thân phận có chút thấp kém, nhưng cũng coi như trong sạch, lần đầu
tiên đi theo mình, đã sinh cho mình một nhi tử mập mạp, Vân Hoài
Thiên lặp tức phá lệ nâng thành Ngũ di nương!

Vân Vãn Nhan vốn đang si mê nhìn Tư Nam Tuyệt, nghe phụ thân
kêu mình dẫn Vân Tuyết Phi đi thăm tổ mẫu, nàng ta mất hứng bĩu
môi, phụ thân quá thiên vị rồi, tại sao loại chuyện như vậy không gọi
Khinh Nhan? Nhất là khi chứng kiến ánh mắt mê đắm của Vân Khinh
Nhan ở trên người vương gia, nàng ta càng thêm miễn cưỡng đứng
nguyên tại chỗ.

Mạc Sở Sở trông thấy sắc mặt Vân Hoài Thiên trầm xuống, thầm kêu
không ổn, nữ nhi ngu xuẩn này cũng không biết nhìn trường hợp, bà
đưa tay bấm một cái vào eo Vân Vãn Nhan, dưới ánh mắt nén giận
của nàng ta, bà ra sức nháy mắt!

Vân Vãn Nhan bất đắc dĩ, chỉ có thể tiến lên, nàng ta lạnh lùng nói:
"Đại tỷ tỷ đi theo ta!" Trong lời nói hoàn toàn không chứa bất kỳ thân
tình nào.

Nhìn Vân Tuyết Phi di chuyển bước chân, Tư Nam Tuyệt vốn định
đuổi theo, nhưng bị Vân Hoài Thiên ngăn cản: "Vương gia ở lại đây
nghỉ ngơi đi, bà cháu hai người bọn họ đã lâu chưa gặp nhau, nhất
định là có chuyện riêng tư muốn nói, vương gia đến đó, sợ rằng
không tiện lắm!"

Tư Nam Tuyệt suy nghĩ một chút, cũng đúng, hắn gật đầu, ánh mắt
cưng chìu nhìn Vân Tuyết Phi chăm chú: "Nàng cứ đi trước, ta ở đây
chờ nàng, có chuyện gì thì tới tìm ta!"



Vân Tuyết Phi gật đầu, lộ ra một nụ cười ngọt ngào: "Ta hiểu rồi ~"

Mãi cho đến lúc bóng Vân Tuyết Phi biến mất ở cửa, Tư Nam Tuyệt
mới dần dần thu hồi ánh mắt!

Sau khi tỉ mỉ quan sát, trong lòng Vân Hoài Thiên cảm thấy vô cùng
bất ổn, vương gia yêu chìu nha đầu kia như thế. Nếu mình thật sự
đưa nữ nhân cho vương gia, nhỡ vỡ lẽ ra, vương gia tức giận không
nói, còn đắc tội với đại nữ nhi vốn cũng không phải thân thiết đó, liệu
có đáng giá không?

Không thể suy tính nhiều như vậy, bước lên lấy lòng: "Vương gia đi
đường vất vả, thần đã sai người chuẩn bị ca vũ, mời vương gia dời
bước đến thưởng thức!"

Tư Nam Tuyệt cau mày, hắn chán ghét những ánh mắt càn rõ dòm
ngó này. Nếu không phải vì Phi Nhi, hắn tuyệt nhiên sẽ không tới
đây, đối mặt với một đám tiểu nhân như vậy, hắn thản nhiên phất tay:
"Không cần, chuẩn bị cho bổn vương một căn phòng yên tĩnh, cấm
bất luận kẻ nào quấy rầy!"

Vân Hoài Thiên nghĩ tới nhiều loại tình cảnh, vạn lần không ngờ vị
vương gia này lại lạnh nhạt đến thế. Dù sao mình cũng là phụ thân
ruột của Vân Tuyết Phi. Nhưng hình như ông ta đã quên mất mới
vừa rồi ai vẫn còn đang đau đầu nghĩ cách nhét nữ nhân cho vương
gia nhỉ!



Chương 53: Tính toán

Buổi chiều yên tĩnh có thể nghe được rõ ràng âm thanh róc rách của
tiếng nước chảy, cách đó không xa trăm hoa đua nở, bươm bướm
bay múa, thật là một hình ảnh vô cùng có sức sống.

"Tỷ tỷ thật có phúc, cuối cùng thời gian cực khổ cũng đã qua rồi!"
Vân Vãn Nhan ghen tỵ không cam lòng nói, kể từ sau khi nhìn thấy
Vương Gia, bóng dáng nam tử ung dung tao nhã đã luôn quanh quẩn
trong đầu nàng, không bỏ đi được!

Quanh co trên hành lang dài cũng chỉ có tiếng cạch cạch vang ên,
một hồi lâu vẫn không nghe thấy tiếng người đằng sau trả lời, Vân
Vãn Nhan không kiên nhân dừng lại quay người, nhướn mày lên,
lạnh lùng chất vấn: "Ta nói với ngươi đó, sao ngươi không trả lời?"

Vân Tuyết Phi không vui cau mày: "Bổn Vương Phi không có muội
muội, ngươi chắc chắn đang nói chuyện với Bổn Vương Phi?"

Một cái Bổn Vương Phi vừa nói xong trong lòng Vân Vãn Nhan liền
bốc hỏa, nàng vốn luôn oán hận Vân Hoài Thiên không công bằng,
tại sao người được gả vào Vương Phủ làm chính phi không phải là
nàng, nhiều làm nàng cũng chỉ thua thân phận con dòng chính của
Vân Tuyết Phi, có chỗ nào không bằng nàng? Nàng cười lạnh: "Thế
nào? Làm Vương Phi rồi ngay cả muội muội của mình cũng không
nhận? Đừng quên, nếu không có Vân phũ, cũng không đến phiên
ngươi được gả vào Hộ Quốc vương phủ!"

Vân Tuyết Phi tiến lên nhận lấy tầm mắt nàng, trên mặt bình tĩnh,
nhưng giọng nói lại khiến người ta lạnh run: "Thứ nhất, là mẫu thân



của ta sinh ra ta, thứ hai, cho nên Tư Nam Tuyệt sẽ lấy ta cũng vì
mẫu thân ta, không có liên quan gì đến Vân phủ hay Vân Hoài
Thiên!" Chỉ một câu đơn giản đã liền giải quyết sạch sẽ quan hệ của
nàng và Vân phủ.

Vân Vãn Nhan vô cùng phẫn nộ: "Ngươi là hồ ly tinh, ngươi cũng
không nhìn xem nếu không phải Vân phủ nuôi ngươi lớn đến như
vậy, ngươi nào có may mắn được làm Vương Phi? Không chừng
hiện tại không biết chết ở chỗ nào rồi! Thế nào? Ngươi lợi dụng xong
liền muốn đá văng chúng ta, có chuyện dễ dàng như vậy sao?"

Nghe được chỉ trích, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Vân Vãn Nhan,
Vân Tuyết Phi cười lạnh nói: "Ta chỉ biết lúc các ngươi ăn sơn hào
hải vị, ta đói bụng tự mình giặt quần áo' các ngươi đến học đường đi
học, tư quỳ gối ở cửa bị người gọi là di nương dùng roi đánh đập; vì
thỏa mãn cảm giác ưu việt của các ngươi, ta sẽ phải quỳ trên mặt đất
giả làm chó vẫy đuôi mừng chủ..."

Giọng nói đột nhiên dừng lại, đợi thấy ánh mắt chột dạ né tránh của
Vân Vãn Nhan, và sắc mặt dần trắng bệch, Vân Tuyết Phi châm chọc
hỏi: "Còn cần Bổn Vương Phi giúp ngươi nhớ lại một chút không?
Cuộc sống như thế nếu ngươi cảm thấy là ban cho mà nói, Bổn
Vương Phi rất vui lòng cho ngươi trải nghiệm một phen!"

"Ta không cần!" Vân Vãn Nhan vội vàng cự tuyệt, ánh mắt hốt hoảng
sau khi chạm phải ánh mắt tựa tiếu phi tiếu, lập tức cúi đầu, thân thể
hơi run tiết lộ tâm tình khẩn trương hoảng sợ của nàng hiện tại, nàng
không dám nhìn thẳng vào đôi mắt khiến người ta rợn cả tóc gáy kia,
ánh mắt phảng phất có thể nhìn thẳng vào lòng người, tại sao chỉ
mấy tháng ngắn ngủi, Vân Tuyết Phi lại thay đổi lớn như vậy? Nàng
nghĩ đến trước kia Vân Hân Nhan hấp hối bị đưa về Vương phủ,
xem ra vừa rồi lời Vân Tuyết Phi nói để nàng trải nghiệm một phen
cũng không phải nói giỡn, nàng thật muốn đối với mình như vậy!



Vân Tuyết Phi đột nhiên di chuyển, lúc đi qua bên cạnh Vân Vãn
Nhan, nhẹ giọng cười nói, nhưng lại khiến người ta không cảm thấy
chút ấm áp nào: "Ngươi cũng không có tâm tình để dẫn đường, vậy
để Bổn Vương Phi tự mình đi!"

Thấy vẻ mặt Vân Vãn Nhan thả lỏng, nàng kề sát khẽ phả ra hơi
nóng, hơi thâm ý nói: "Dù sao một số chuyện đã khắc đến tận xương
tủy, muốn quên cũng không quên được!"

Khi nhìn đến nét mặt đại biến của Vân Vãn Nhan, nàng hài lòng ưu
nhã rời đi đến Quan Hợp Cư.

Quan Hợp Cư là nơi yên tĩnh nhất Vân phủ, vừa mới đi vào, một
mảnh vườn lớn xanh biếc nhẹ đung đưa theo gió, tâm tình sốt sắng
của Vân Tuyết Phi cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nàng nhớ tổ mẫu nói,
trong này tất cả rau củ đều do bọn họ trồng!

Nàng hít sâu một hơi, vuốt vuốt ngực, nàng có thể cảm nhận được
tình cảm mãnh liệt phát ra từ nơi đó, do dự một hồi, nàng vươn tay
gõ cửa.

Không bao lâu sau, trong nhà truyền đến tiếng bước chân quen
thuộc, càng ngày càng gần, đột nhiên, một tiếng kẽo kẹt, cuối cùng
cửa cũng mở ra,

Dung tẩu nhìn gương mặt của quen thuộc vừa xa lạ trước mặt này,
nghi hoặc hỏi: "Người... người là đại tiểu thư?"

Vân Tuyết Phi kích động gật đầu, giọng nói nghẹn ngào: "Dung tẩu,
ta đã về!"

Dung tẩu cao hứng kéo tay của Vân Tuyết Phi, lôi nàng vào trong



nhà, mừng rỡ hô lên: "Lão phu nhân, đại tiểu thư đã trở lại?" Quay
đầu từ ái nhìn Vân Tuyết Phi nói: "Lão phu nhân luôn nhắc đến tiểu
thư người, cuối cùng người đã trở lại!"

Bước vào phòng ngỉ, mùi thuốc xông vào mũi, giọng nói già nua thân
thiết vang lên: "Là Tuyết Phi sao?"

Cách giường hẹp mấy bước, Dung tẩu buông tay của Vân Tuyết Phi,
đi đến trước giường nâng Vân lão phu nhân dậy, lấy gối làm chỗ dựa
phía sau bà.

Đợi đến lúc thấy rõ gương mặt thân thuộc trước mắt, mặc dù khí
chất có chút không giống, nhưng Vân lão phu nhân vẫn nhận ra đó là
cháu gái bảo bối của bà, bà liền nước mắt tung hoành, vươn tay:
"Phi Nhi, đến đây, để tổ mẫu có thể nhìn ngươi thật kỹ!"

Vân Tuyết Phi vội vàng tiến lên phía trước, ngồi trên giường, nắm lấy
bàn tay gầy trơ xương của bà ma sát.

"Hắn đối tốt với ngươi không?" Vân lão phu nhân nhìn cháu gái trắng
nõn xinh đẹp trước mặt bà một cái, biết nàng sống không tồi, nhưng
bất kể thế nào, vẫn là chính tai mình nghe, bà mới an tâm!

Vân Tuyết Phi nhẹ nhàng gật đầu, nhẹ nhàng vén mái tóc bạc của
Vân lão phu nhân ra sau: "Vô cùng tốt, tổ mẫu yên tâm, ta sống rất
hạnh phúc!"

...

Trong vườn hoa của Vân phủ, Mã Lan Tẩm vội vàng hỏi: "Lão gia,
Vương Gia muốn một mình tĩnh dưỡng, đây là tốt cho ngươi?"

Vân Hoài Thiên chần chờ, hắn vuốt bộ râu hình chữ bát, trong mắt là



vẻ khó xử: "Nếu không thì quên đi? Nhìn bộ dạng hôm nay, một lòng
của Vương Gia đều ở trên con bé kia, nếu như chúng ta tùy tiện đưa
một nữ nhân đến cho Vương Gia, nếu Vương Gia tức giận thì không
gánh nổi mất!"

"Quên đi?" Giọng nói Mã Lan Tẩm đầy vẻ chỉ trích, tròng mắt tức
giận: "Chúng ta lập mưu lâu như vậy, sao có thể quên đi?" Nghĩ đến
Kim ngân tài bảo, tơ lụa trong Vương phủ... Chỉ cần Vương Phi là
Vân Tuyết Phi, vậy những đồ tốt này, một chút mình cũng không
chiếm được, nghĩ vậy thật khiến nàng nghiến răng ngiến lợi.

"Này không quên đi thì có thể làm sao?" Vân Hoài Thiên không còn
người để tin cậy, mặc dù hắn và nha đầu Vân Tuyết Phi này không
thân, nhưng ít nhất mình là phụ thân nàng, nàng cũng sẽ không đối
nghịch với mình, nhưng nếu lần này dâng nữ nhân, nếu Vương Gia
không coi trọng, còn chọc giận nha đầu này, cái này không tốt lắm!
Đến giờ hắn vẫn còn nhớ đến ánh mắt của nha đầu kia, còn có khí
chất cao quý tỏa ra từ người nàng, nữ nhi này không giống trước
đây!

"Nữ nhân nhất định phải đưa, như Na Lê Họa tiểu thư là người khéo
léo, bộ dạng xinh đẹp không nói, khí chất trang nhã, cầm kỳ thi họa
mọi thứ đều tinh thông, nếu như nàng được vương gia yêu thích, vậy
chúng ta có thể nhận được không ít điều tốt!" Mã Lan Tẩm thầm tính
toán: "Dù Lê Họa không mang họ Vân, nhưng nàng là một cô nhi,
nếu nàng được Vương Gia yêu thích, muốn ngồi vững ghế Vương
Phi, cũng nhất định phải có nhà ngoại làm hậu thuận, đến lúc đó Vân
phủ chúng ta chính là nhà ngoài, nàng còn không mặc cho chúng ta
bài trí!"

Nhìn Vân Hoài Thiên còn do dự, Mã Lan Tẩm ôn nhu cười thành
tiếng, ôm lấy cánh tay Vân Hoài Thiên ngọt ngào nói: "Đến lúc đó lão
gia ngươi muốn thăng quan không phải dễ dàng sao?"





Chương 54: Tín vật

Editor: Lin

Thăng quan? Hắn đương nhiên muốn, nếu nói trước kia mình không
sinh nhi tử, còn có thể có chút uất ức, nhưng hiện tại phát hiện mình
có nhi tử, hắn phải cân nhắc cho nhi tử một chút.

Nhìn dáng vẻ khéo léo lấy lòng của nữ nhân trước mặt, cảm giác tự
hào trong lòng Vân Hoài Thiên trong nháy mắt bành trướng, một tay
hắn ôm Mã Lan Tẩm vào lòng, nâng cằm nàng lên: "Phu nhân có chủ
kiến!"

Mã Lan Tẩm vừa nhìn, cũng biết Vân Hoài Thiên đồng ý, trong lòng
cao hứng, to gan đưa tay vào trong quần áo của Vân Hoài Thiên vuốt
ve, thấy hô hấp của Vân Hoài Thiên dần gấp rút, bàn tay trên người
nàng càng không an phận lui tới trên người nàng, nàng đắc ý nghĩ:
Tô Uyển, ngươi không đấu lại ta, con gái ngươi cũng không đấu lại
ta!

Vân Hoài Thiên cảm thấy một bụng lửa nóng, như cấu cấp bách
muốn buông thả, nhìn người trước mắt vô cùng hấp dẫn, sắc mặt nữ
nhân dần đỏ ửng, hắn ôm nữ nhân như muốn nhanh chóng ăn vào
trong bụng, nhưng nghĩ đến hôm nay còn có chuyện chưa sắp xếp,
hắn buông nữ nhân trong ngực ra, hơn nữa cầm lấy bàn tay quấy rối,
nhìn thần sắc mê loạn của Mã Lan Tẩm, hắn ôn nhu an ủi: "Buổi tối
ta sẽ bồi ngươi thật tốt!"

Không đợi Mã Lan Tẩm kịp phản ứng, hắn sửa sang lại y phục, sải
bước ra ngoài.



Quỷ chết tiệt! Mã Lan Tẩm thầm mắng trong lòng, cũng hơn nữa
tháng rồi không đụng vào mình, tuổi này của nàng cần an ủi hơn
nữa, trong phủ này có mấy phụ nhân, các nàng xinh đẹp trẻ tuổi hơn
nàng, nửa tháng nay lão gia luôn ở trong phòng với các nàng, dù cố
gắng thế nào, vị trí của mình có khả năng sẽ bị thay thế! Dù nàng rất
muốn dâng con gái mình cho Vương Gia, nhưng cũng biết tính tình
của nữ nhi, không đủ trầm ổn lại thích gây họa, đến lúc đó chỉ sợ
Vương Gia không những không thích mà còn liên lụy tới mình!

Lê Họa lại không giống, lần đầu nhìn thấy, nàng đã biết, đây là một
nữ nhân vô cùng tao nhã, nếu như Lê Họa còn có chỗ hữu dụng, sợ
rằng nam nhân Vân Hoài Thiên này đã muốn thu nữ nhân này vào
trong túi! Hơn nữa nếu Lê Họa làm Vương Phi, vậy địa vị của mình
trong phủ càng không thể rung chuyển, nào sợ mình không có nhi tử,
những nữ nhân kia cũng không uy hiếp được mình! Đến lúc đó muốn
diệt trừ những nữ nhân này chẳng qua là vấn đề thời gian!

Mẫu thân nàng làm di nương cho người ta cả đời, dù nàng là nữ nhi
của Hộ Bộ thượng thư, nhưng vì là thứ nữ nên phải chịu hết bắt nạt
và xem thường, nàng tuyệt đối phải làm đương gia chủ mẫu chân
chính của Vân Phủ!

Vân lão phu nhân nghe Vân Tuyết Phi nói, trong lòng cao hứng cháu
gái có thể gặp được phu quân tốt đồng thời cũng mơ hồ đau xót, đưa
tay xoa đầu Vân Tuyết Phi, cảm thán: "Thấy ngươi cuối cùng cũng
được hạnh phúc, ta cũng có thể an tâm chết đi gặp mẫu thân ngươi!"
Thấy dáng vẻ khéo léo hiểu chuyện của cháu gái, trong mắt nàng
càng thêm áy náy: "Là tổ mẫu không có bản lĩnh, để cho Phi Nhi của
ta ở trong phủ phải chịu nhiều ủy khuất như vậy! Phụ thân không có
lương tâm của ngươi này..."

Nói đến đây, Vân lão phu nhân nghẹn ngào, ánh mắt đục ngầu đong



đầy nước mắt: "Chờ tổ mẫu không có ở đây, ngươi cũng không cần
quay lại cái nhà này nữa, người trong phủ này đều là lang sói ăn tươi
nuốt sống, lòng dạ mọi người đều vô cùng hiểm độc!"

Vân Tuyết Phi cảm động ngẩng đầu lên, giơ khăn lên lau cho Vân lão
phu nhân, nghĩ đến tổ mẫu sẽ rời khỏi mình, trong lòng vô cùng khó
chịu: "Nàng ôm cổ Vân lão phu nhân: "Tổ mẫu nhất định sóng lâu
trăm tuổi bên cạnh Phi Nhi! Ta còn muốn đón người và Dung tẩu đến
Vương Phủ hưởng phúc!"

"Có tấm lòng hiếu thảo này của ngươi, tổ mẫu thỏa mãn!" Vẫn lão
phu nhân không khỏi vui mừng, đưa tay vỗ nhẹ lên Vân Tuyết Phi:
"Tổ mẫu ngươi sống lâu như vậy cũng thấy đủ, lo lắng nhất vẫn là
ngươi, hiện tại ngươi đã tìm được hạnh phúc của chính mình, tổ mấu
rất vui!" Nhận thấy bả vai lay động trong lồng ngực mình, không kiềm
chế được khóc lên, trong lòng bà sao lại không chịu, nhưng sinh tử
có số, bà lại lớn tuổi, bà hết than lại thở: "Tổ mẫu già rồi, Phi Nhi phải
đáp ứng tổ mẫu, phải sống thật tốt thật hạnh phúc, như vậy tổ mẫu
dưới suối vàng cũng an tâm cũng hạnh phúc!"

Một bên Dung tẩu cũng đưa tay lên lau khóe mắt, bà cháu thật tốt
biết bao, nhưng có điều thời gian không lưu người!

"Dung tẩu, ngươi đến ngăn tủ của ta lấy hộp gấm lại đây!" Vân lão
phu nhân ngẩng đầu lên ra lệnh.

Dung tẩu tuân mệnh, gật đầu một cái, đi qua tìm kiếm.

Vân Tuyết Phi ngẩng đầu lên từ trong lòng Vân lão phu nhân, đỏ mắt
hỏi: "Tổ mẫu, lấy hộp gấm làm gì?"

Vân lão phu nhân vuốt vuốt đầu cháu gái, từ ái giải thích: "Đây là
mẫu thân ngươi để lại cho ngươi, nàng muốn ta trong lúc cần thiết sẽ



giao cho ngươi, nói ngươi trong lúc khó khăn thì cầm tín vật trong đó
tìm Cẩm Châu đệ nhất phủ Tô Thần Phi, đó là ông ngoại ngươi!"

Ông ngoại? Vân Tuyết Phi nhớ, trong trí nhớ của thân thể này, từ lúc
hiểu chuyện, nàng biết mẫu thân là con gái thương nhân, nhà rất có
tiền, nhưng cuối cùng vì Vân Hoài Thiên mà trở mặt với người nhà,
bỏ quan hệ phụ tử, mãi cho đến khi chết, mẫu thân vẫn không quên
được, trong lúc hấp hối vẫn lẩm bẩm: Thật xin lỗi!

"Mẹ ngươi vì Vân Hoài Thiên mà quyết liệt với người nhà, tuy nhiên
nó lại rơi vào kết quả như vậy! Là Vân phủ có lỗi với nàng!" Vân lão
phu nhân thở dài: "Tính tình nàng quật cường, nếu như nàng chịu cúi
đầu nhận sai với ông ngoại ngươi, có lẽ tất cả sẽ giống lúc trước!"

Nàng dời mắt đến dặn dò Vân Tuyết Phi: "Tô Thần Phi yêu mẹ
ngươi, cũng vì quá yêu, nên mới để ý, không chịu được mẹ ngươi lại
vì một nam nhân mà từ bỏ tất cả, hơn nữa..." Ánh mắt nàng trầm
xuống: "Ánh mắt nhìn người của hắn thật chính xác, phụ thân ngươi
quả thật không phải là phu quân có thể giao phó cả đời! Là lỗi của ta,
là ta không biết dạy bảo hắn..."

"Lão phu nhân, đồ lấy đây rồi!" Dung tẩu đem một cái hộp gấm đến.

Vân lão phu nhân nhận lấy hộp gấm, đặt nó vào lòng bàn tay Vân
Tuyết Phi: "Vật này tốt nhất ngươi nên giữ lấy, bây giờ Vương Gia
đối với ngươi rất tốt, nhưng không chắc chắn được cả đời, ngươi
không có nhà ngoại cường đại làm hậu thuẫn, ta tin lúc ấy mẫu thân
nghĩ đến chuyện này, nếu quả thật có một ngày như vậy, ngươi cầm
cái này đi tìm Tô Thần Phi, nhận sai với hắn thay mẹ ngươi! Hắn
nhất định sẽ thay mẹ ngươi chăm sóc ngươi thật tốt!"



Chương 55: Báo thù cho ta

Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, chiếu cả căn phòng sáng
trưng, Tư Nam Tuyệt nhìn ngoài cửa sổ, nếu như không nhìn người
bên trong, chỗ này lại là chỗ tốt, phong cảnh hoàn cảnh cũng không
tệ!

Vân Hoài Thiên dẫn Lê Họa trang phục lộng lẫy đi tới, cúi người hành
lễ: "Vương gia, thần chuẩn bị một chút rượu và thức ăn cho vương
gia!" Nói xong ra hiệu cho Lê Họa bên cạnh nhanh chóng bưng qua,
nhưng ánh mắt ám hiệu nửa ngày, Lê Họa bất động, ngược lại có
chán ghét và không kiên nhẫn mờ ảo ở bên trong ánh mắt!

Vân Hoài Thiên không ngờ Lê Họa làm cho ông ta phát cáu, nhất thời
lửa giận nổi lên, nhưng ngại vì vương gia ở chỗ này nên không dám
phát tác, ông ta cố cười nói: "Lê tiểu thư đặt đồ ăn trong tay lên bàn
là được!"

Lê Họa bất đắc dĩ, chỉ có thể đi tới, nàng ta sớm biết Vân tri huyện
không có lòng tốt khi chứa chấp nàng ta, không ngờ phu thê bọn họ
có ý định này, chỉ vừa đúng lúc nàng ta nhân cơ hội này đến gần Tư
Nam Tuyệt!

Tư Nam Tuyệt xoay người lại, nhìn thấy vẻ mặt lấy lòng của Vân
Hoài Thiên, cau mày nói: "Đồ để xuống là được, tất cả đi xuống đi!"

Ánh mắt không dừng lại ở trên người của nữ nhân trước mặt một
chút nào, Vân Hoài Thiên xoa xoa cái trán, trong lòng do dự có nên
rút lui không làm nữa hay không, cũng đúng lúc này Lê Họa đứng ra
nói: "Ngươi chính là Hộ quốc vương gia Tư Nam Tuyệt?" Nàng ta ăn



nhờ ở đậu lâu như vậy, thật vất vả trông được cơ hội này, hôm nay
nàng ta muốn rời khỏi nơi này!

Vân Hoài Thiên kinh hãi, quát lớn: "Lớn mật! Tục danh của vương
gia mà ngươi cũng dám gọi hay sao?" Lê Họa không phải tiểu thư
khuê các sao? Sao chút lễ nghi này cũng không biết, vừa vào tới liền
chọc cho ông ta một cái phiền phức lớn như vậy? Ông ta cảm giác
mồ hôi lạnh thấm ra làm ướt y phục, rõ ràng gió rất khô nóng, nhưng
trong lòng ông ta lại lạnh lẽo, ông ta vội vàng giải thích: "Lê tiểu thư
ngưỡng mộ vương gia mới có thể gấp gáp như thế, xin vương gia
tha thứ!"

Lê Họa không kiêu ngạo không tự ti, cứ đứng ở nơi đó, mặc sa y
màu xanh nhạt, trên vai khoác lụa mỏng màu trắng, tóc đen mềm mại
như tơ lụa dùng một cây trâm ngọc bích đơn giản vấn lên, một đầu
tóc đen rũ xuống, gió nhẹ vừa thổi, giống như Lăng Ba tiên tử!

Trong mắt Tư Nam Tuyệt đột nhiên hiện lên một chút khác thường,
lạnh lùng mở miệng nói: "Vân đại nhân đi xuống trước, Lê cô nương
lưu lại!"

Tay lau mồ hôi của Vân Hoài Thiên dừng tay, trong nháy mắt cảm
giác vui mừng tràn ngập toàn thân, ông ta vội vã gật đầu: "Đúng,
đúng, thần nên lui ra!" Trước khi ra ngoài trong mắt lóe sáng, luôn
miệng dặn dò: "Lê tiểu thư phải phục vụ vương gia cho tốt, cần gì cứ
gọi, bên ngoài có nha hoàn chờ đợi!"

Nghe được phục vụ, trong mắt Lê Họa thoáng qua vẻ chán ghét,
trong lòng càng thêm chán ghét, nàng ta đường đường là thiên kim
tướng môn, nhưng hôm nay phải ăn nhờ ở đậu, còn bị người ta coi
như hàng hóa để tặng, tất cả đây đều là lỗi của người kia, nghĩ tới
đây nàng ta càng nắm chặt vòng tay hồng ngọc trên tay hơn, nàng ta
có thể cảm thấy trong tay khẽ thấm ra một tầng mồ hôi!



Đợi sau khi Vân Hoài Thiên rời khỏi đây, Tư Nam Tuyệt mở miệng
nói: "Ngươi tìm ta có chuyện gì?"

Lê Họa không chút do dự giơ tay đeo vòng tay lên, dưới ánh mặt trời
màu sắc cánh tay trắng nõn và vòng tay màu đỏ sáng long lanh càng
thêm rõ ràng, mị hoặc mê người, nàng ta dịu dàng cười nói: "Chắc
hẳn vương gia biết vòng tay huyết ngọc này! Có người nói cho ta
biết, để cho ta mang vòng tay này tới đây, vương gia sẽ giúp ta, giúp
ta báo thù!"

Tư Nam Tuyệt đưa mắt đặt ở trên vòng tay huyết ngọc quen thuộc
kia, trong mắt hiện lên vẻ dịu dàng, hơi lạnh xung quanh từ từ tăng
trở lại, hắn tiếp tục mở miệng hỏi "Dựa vào một vòng ngọc, làm sao
bổn vương có thể biết là nàng ta đưa cho ngươi, mà không phải
ngươi trộm?"

Ban đầu Lê Họa vốn ôm tâm tình lo lắng khẩn trương, nhưng khác
thường trong mắt Tư Nam Tuyệt vừa rồi không tránh được hai mắt
của nàng ta, xem ra nàng ta cách báo thù càng gần hơn một bước,
khẩn trương trong mắt nàng ta dần dần tản đi, thay vào đó là tự tin,
mặt mũi trắng nõn hồng hào càng lộ ra vẻ xinh đẹp, nàng ta móc ra
một lá thư từ ống tay áo, đi lên trước đưa cho Tư Nam Tuyệt: "Nô tỳ
đã từng cứu một vị tiểu thư, nàng ấy cho nô tỳ vòng ngọc còn có lá
thư này, để nô tỳ tìm Hộ quốc vương gia Tư Nam Tuyệt, nói hắn thấy
vòng ngọc và thư sẽ bảo vệ nô tỳ, trợ giúp nô tỳ!"

Mở miệng một tiếng nô tỳ, không chút nào không nhìn ra bộ dạng
hèn mọn, ngược lại cho người ta cảm giác là chuyện đương nhiên,
Tư Nam Tuyệt hơi mỉm cười nói: "Bảo vệ ngươi có thể, nhưng báo
thù cho ngươi, bổn vương không có bản lĩnh cao như vậy!"

Lê Họa cuống quít ngẩng đầu lên, vội vàng chất vấn: "Ngươi đường



đường là Hộ quốc vương gia, dưới một người trên vạn người, làm
sao sẽ không có năng lực báo thù cho ta? Hay ngươi vốn sợ phiền
toái?" Hận ý trong mắt rất rõ ràng, nàng ta chờ thời gian dài như vậy,
hèn mọn nhìn sắc mặt người khác ở trong Vân phủ, chính là vì hôm
nay, nhưng người ở trước mắt lại nói với nàng ta hắn không có bản
lĩnh, trên đời này còn có ai có thể báo thù cho nàng ta?

"Nếu như kẻ thù của ngươi là Hoàng đế thì sao?" Tư Nam Tuyệt
cười như không cười liếc mắt nhìn Lê Họa, nhíu mày nói: "Bổn
vương cũng không bản lĩnh cao như vậy để tạo phản!"

Sắc mặt Lê Họa trắng nhợt, tuyệt đối không ngờ Tư Nam Tuyệt biết
thân phận của nàng ta, cũng bởi vì kẻ thù là Hoàng đế, người kia nói
với nàng ta, chỉ có Hộ quốc vương gia mới có năng lực báo thù cho
nàng ta, bất an hoang mang trong mắt nàng ta dần dần trấn tĩnh,
châm chọc cười nói: "Vương gia không dám hay là không muốn?
Hay cho rằng không đáng hao tốn tinh lực lớn như vậy để báo thù
cho tiểu nữ?" Nàng ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lẽo
của Tư Nam Tuyệt: "Thiên hạ có hai phần binh lực, trong tay ngươi
và cẩu hoàng đế đều nắm một phần, hơn nữa trong tay vương gia có
long kỵ, chẳng lẽ vương gia còn không cảm thấy phần thắng lớn hơn
sao?"

Tư Nam Tuyệt khẽ mỉm cười: "Xem ra ngươi hiểu bổn vương rất rõ!"

Một nụ cười kia lịch sự tao nhã, nhưng Lê Họa lại cảm thấy toàn thân
đều lạnh, sắc mặt nàng ta khẽ trắng bệch, cánh tay không nhịn được
run rẩy, nhưng con ngươi của nàng ta hết sức kiên định, mang theo
hận, mang theo oán: "Vương gia không phải là ta, hoàn toàn không
thể hiểu nỗi hận của tiểu nữ, cả nhà của ta bị cẩu hoàng đế diệt môn
trong một đêm, hiện tại ta phải ăn nhờ ở đậu, nhìn sắc mặt người
khác, đều do cẩu Hoàng đế ban tặng, ngươi nói ta có thể không hận
sao?"



Đây là cơ hội duy nhất của nàng ta, nàng ta nhất định phải nắm chặt,
liền đánh cuộc địa vị nữ nhân kia ở trong lòng Tư Nam Tuyệt, quyết
định chủ ý, nàng ta giương lên một nụ cười tự tin: "Tuyết Nhu tỷ tỷ
nói ngươi nhất định sẽ giúp ta, chẳng lẽ Tuyết Nhu tỷ tỷ gạt ta?"

"Năm đó Lê tướng quân cấu kết người ngoài, mưu hại hoàng hậu,
vốn nên chu di cửu tộc, Lê Họa tiểu thư may mắn còn sống, nên quý
trọng cái mạng này thật tốt, mà không phải nghĩ tới báo thù!" Tư
Nam Tuyệt lạnh lùng lưu lại một câu như vậy, di chuyển bước chân
ra ngoài cửa, lúc này Phi Nhi cũng sắp tới đây.

"Đợi đã...!" Lê Họa nhận thấy được Tư Nam Tuyệt muốn đi, vội vàng
ngăn Tư Nam Tuyệt lại: "Không đồng ý báo thù cho ta cũng được, ít
nhất ngươi phải giúp ta!"



Chương 56: Vương gia ở đâu?

Nhìn nữ nhân đối diện cố chấp ánh mắt hơi tính toán, Tư Nam Tuyệt
chậm rãi mở miệng: "Ngươi muốn bổn vương bảo vệ ngươi như thế
nào? Chuyện kia đã qua lâu rồi, tin tưởng chỉ cần ngươi không gây
chuyện, bình thản sống hết một đời thì vẫn có thể!"

Bình thản? Sao nàng ta có thể cam tâm bình thản? Trong mắt Lê Họa
lóe lên lửa giận và hận ý, nàng ta đường đường là đích tiểu thư của
Tướng quân, được vạn người sùng bái đỏ mắt, nhưng đột nhiên một
ngày lại không còn gì hết, ngay cả cuộc sống đơn giản nàng ta cũng
không duy trì được, còn phải dựa vào Vân phủ tiếp tế, nhìn sắc mặt
của Vân phủ, nếu như hôm nay Tư Nam Tuyệt không mang nàng ta
đi, như vậy hoặc là nàng ta không chịu khuất phục cứng rắn rời khỏi
Vân phủ tự mình kiếm đường sống, hoặc là không phải bị Vân Hoài
Thiên đưa cho quan to quyền quý giống như hôm nay thì chính là
làm thiếp cho ông ta, sao nàng ta cam tâm?

"Có thể không báo thù, ngươi dẫn ta trở về vương phủ!" Mặc dù
nàng ta khinh thường dùng loại phương pháp này, nàng ta vẫn luôn
cao ngạo, nhưng hôm nay nàng ta không thể không cúi đầu, nàng ta
đỏ mắt nức nở: "Nếu như hôm nay ngươi không mang ta đi, chắc
chắn Vân đại nhân sẽ không cho ta sắc mặt tốt, hơn nữa ta là một nữ
tử yếu đuối, sao có thể sống ở bên ngoài?"

Dựa vào mặt mũi của Tuyết Nhu, hắn thở dài: "Bổn vương bảo
người khác bố trí một tòa nhà ở bên ngoài, ngươi vào ở đi, về sau tự
giải quyết cho tốt!"

Không cho bất kỳ cơ hội phản bác nào, hắn bỏ qua nàng ta đi ra



ngoài, chỉ để lại một làn gió.

Vân Tuyết Phi cầm hộp gấm tổ mẫu cho, dưới trời chiều Quan Hợp
Cư hiện ra ánh sáng dịu dàng quen thuộc, giống như tổ mẫu đứng ở
cửa nhìn nàng đi về từng bước từng bước, trên thế giới này có tổ
mẫu thương nàng, còn có một nam tử phong hoa tuyệt đại nguyện ý
chờ nàng, đời này của nàng là hạnh phúc!

Khi đi đến tiền sảnh, không thấy người quen thuộc, chỉ có Vân Hoài
Thiên và Mã Lan Thấm cùng nhau thêm mỡ trong mật, nàng cau mày
đi vào: "Vương gia đâu?"

Vân Hoài Thiên vốn đang đánh lửa nóng với Mã Lan Thấm, không
ngờ Vân Tuyết Phi nhanh như vậy liền quay trở lại rồi, kiều diễm
trong lòng ông ta vơi hơn phân nửa, buông tay ôm Mã Lan Thấm ra,
cười hòa ái dễ gần nói: " Tuyết Phi ~ nhanh như vậy liền nói chuyện
với tổ mẫu xong rồi hả?"

Thấy Vân Tuyết Phi không trả lời, chỉ nhìn xung quanh, ông ta chột
dạ ho khan hai tiếng, tiếp tục nói: "Tuổi của tổ mẫu con lớn, bồi
người nhiều chút, người vẫn luôn nhắc con...con tiếp tục đến Quan
Hợp Cư cùng tổ mẫu con đi, buổi tối ở lại nơi này ăn một bữa cơm,
dù sao đây cũng là lần đầu tiên con về nhà mẹ đẻ!"

Nhìn thấy xung quanh cũng không có bóng dáng Tư Nam Tuyệt,
trong lòng Vân Tuyết Phi trống trải, không phải một mình hắn chê
nhàm chán nên đi trước chứ? Lại nhìn vẻ mặt lấy lòng giống như cha
hiền của phụ thân, nàng cảm thấy có gì đó không đúng, trong ấn
tượng ông ta chưa từng có sắc mặt tốt với nàng, mỗi lần nhìn thấy
nàng đều đen mặt lại, đâu sắc có mặt hồng hào như bây giờ!

Nhìn Mã Lan Thấm cách đó không xa hả hê nhìn nàng, lo lắng trong
lòng Vân Tuyết Phi càng khuếch trương càng lớn, ánh mắt sắc bén



của nàng nhìn chằm chằm Vân Hoài Thiên cười đến mặt rút gân mà
hỏi: "Vương gia ở đâu?"

Rốt cuộc Vân Hoài Thiên cũng không duy trì nổi nụ cười giả dối nữa,
ông ta nhất thời hỉ mũi trợn mắt nói: "Sao nói chuyện với phụ thân
như vậy hả? Mở miệng ngậm miệng đều là vương gia, thật sự cho
rằng làm vương phi, cũng không để phụ thân ta đây ở trong mắt?"

Mã Lan Thấm tiến lên, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ngực cho Vân Hoài
Thiên, giọng nói nhỏ nhẹ an ủi: "Lão gia cũng đừng bị chọc tức, nếu
không ta cũng rất đau lòng!" Ngẩng đầu lên trách cứ Vân Tuyết Phi:
"Lão gia lớn tuổi, thân thể không tốt, ngươi không thể quan phụ thân
của mình nhiều hơn một chút sao?"

Vân Hoài Thiên nghe thân thể không tốt, ho khan càng kịch liệt, một
gương mặt già nua khẽ ửng hồng, giống như hô hấp không thuận,
yếu đuối dựa vào trong ngực Mã Lan Thấm.

Đây là tình huống gì? Nàng giật giật khóe miệng, trán đầy vạch đen,
nàng cũng không phải người mù, vừa rồi lúc tiến vào, nam nhân tinh
lực dồi dào tán tỉnh Mã Lan Thấm, không phải người mà nàng gọi là
phụ thân sao? Sao mới một hồi, nhìn thấy nàng liền suy yếu thành bộ
dạng này? Nơi này nhất định có mờ ám!

Vân Tuyết Phi lại cười một tiếng: "Các người đã không nói cho ta,
vậy ta tự tìm!" Mặc dù là linh hồn của nàng chiếm thân thể này,
nhưng trí nhớ vẫn còn, tình cảm cũng ở đây, nàng chính là Vân
Tuyết Phi!

Nói xong, nàng không nhìn hai người làm bộ làm tịch trước mắt, trực
tiếp đi ra ngoài!

Vân Hoài Thiên thấy người thật sự đi ra ngoài, nóng nảy, ông ta định



đưa Lê Họa cho vương gia cũng không phải chuyện một ngày hai
ngày, ông ta vừa đưa Lê Họa vào sương phòng vương gia ở, sau đó
lại chỉ có mình ông ta đi ra, người sáng suốt nhìn một cái cũng biết là
chuyện gì xảy ra? Tùy tiện tìm nha hoàn gã sai vặt là có thể hỏi ra,
đến lúc đó nếu như Vương gia và Lê Họa đang vui vẻ bị cắt đứt, vậy
chẳng phải ông ta đều không chiếm được tốt ở hai bên sao?

Nghĩ tới đây, ông ta vội vàng chui ra từ trong ngực Mã Lan Thấm, đi
mấy bước tới trước mặt Vân Tuyết Phi ngăn cản, đâu có một chút
dáng vẻ thân thể yếu ớt, ông ta cũng không chú ý được nhiều như
vậy, chê cười nói: "Vương gia đang nghỉ ngơi, ta phái người đi tìm,
con ngồi xuống đây đi!"

"Không cần, ta tự đi tìm!" Vân Tuyết Phi không thèm quan tâm đến lý
lẽ, trực tiếp vòng qua.

Mã Lan Thấm cũng gấp, bà ta cũng không muốn vương gia và Lê
Họa còn chưa xảy ra cái gì, đã bị quấy rầy, vậy chẳng phải tính toán
của bà ta thất bại rồi sao? Bà ta vẫn chờ Lê Họa thu phục vương gia,
đạp đổ Vân Tuyết Phi, ngồi lên ghế hộ quốc vương phi, chờ Lê Họa
trở thành vương phi rồi, mấy người phụ nhân trong phủ hoàn toàn
không phải đối thủ, cho dù bà ta không sinh được nhi tử, lão yêu phụ
đó cũng không ngăn cản được việc bà ta ngồi lên vị trí đương gia
chủ mẫu chân chính của Vân phủ!

"Ngươi không thể đi!" Mã Lan Thấm cũng đi tới bắt lấy cánh tay Vân
Tuyết Phi, ở bên trong của ánh mắt nghi ngờ Vân Tuyết Phi, bà ta dịu
dàng cười nói: "Nam nhân đều thích có không gian tự do của mình,
bây giờ vương gia đang nghỉ ngơi, ngươi vội vàng tìm đến như vậy
cũng không hay, chờ ở chỗ này đi!"

Vân Tuyết Phi ngốc nữa cũng nghe được ý tứ của những lời này,
thời gian nàng và tổ mẫu hàn huyên dài như vậy, chẳng lẽ Tư Nam



Tuyệt đang nghỉ ngơi với những nữ nhân khác? Nghĩ tới đây, trong
lòng nàng cảm thấy chua chát, ánh mắt nhìn về phía Mã Lan Thấm
và Vân Hoài Thiên càng thêm căm thù, phụ thân không thích nàng thì
nàng cũng biết, nhưng lại có thể tuyệt tình đến nước này, nàng đâu
phải nữ nhi mà hoàn toàn là kẻ thù!

Nàng cười lạnh: "Không để hai vị phí tâm, hôm nay ta nhất định
muốn tự đi tìm!" Trừ phi nàng tận mắt nhìn thấy, nàng mới có thể
chết tâm!

"Tìm cái gì?"

Giọng nói dịu dàng quen thuộc vang lên từ phía sau lưng, Vân Tuyết
Phi nhất thời sửng sốt, trong lòng nàng khẩn trương nhiều hơn kích
động, cứ đứng không nhúc nhích như vậy, không dám quay đầu lại
nhìn!

Vân Hoài Thiên và Mã Lan Thấm không nghĩ tới kết thúc nhanh như
vậy, nghi ngờ đồng thời trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm một cái,
nhìn theo vương gia sau lưng Lê Họa, bọn họ tưởng chuyện đã
thành công!



Chương 57: Hư việc nhiều
hơn thành công

Tư Nam Tuyệt phát hiện một buổi sáng không thấy, hắn đã hơi nhớ
nha đầu trước mắt, hắn đi tới phía sau Vân Tuyết Phi, đưa tay khoác
lên trên vai nàng, nhẹ nhàng dùng sức, xoay người nàng quay về
phía mình, hắn không thích cảm giác nhìn bóng lưng nàng.

Nhưng khiến cho hắn bất ngờ chính là, người trước mắt đâu có một
chút mừng rỡ khi nhìn thấy hắn, thường ngày mặt mày luôn giương
lên, con ngươi trong suốt sáng ngời, giờ phút này đầy hờ hững, hắn
có chút không hiểu: "Nha đầu, ngươi làm sao vậy? Ai khi dễ ngươi?"

Tâm tình Vân Hoài Thiên và Mã Lan Thấm vốn vui mừng nhưng sau
khi nghe Tư Nam Tuyệt lo lắng lên tiếng hỏi, rơi xuống từng chút
từng chút, bọn họ nhìn nhau, không phải vương gia thật sự yêu nha
đầu đáng chết này chứ? Sẽ không, Lê Họa và vương gia cùng đi ra,
nếu như vương gia không thích, lúc ấy sẽ phát giận, sao có thể cùng
Lê Họa ngây ngô thời gian dài như vậy? Ánh mắt nghi ngờ của bọn
họ dừng ở trên người Lê Họa đứng thẳng tắp ở phía sau, lại phát
hiện đối phương cũng không cho mình một ánh mắt, nhất thời trong
lòng bất ổn!

Nhìn thấy Tư Nam Tuyệt đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, dáng
vẻ lo lắng, Vân Tuyết Phi quấn chặt lòng để tỉnh táo lại, nhưng ánh
mắt liếc thấy mỹ nhân xinh đẹp đứng đối diện, sắc mặt nàng thay đổi,
ánh mắt nhìn về phía Tư Nam Tuyệt càng thêm lạnh lùng, nàng cảm
thấy hơi thở phái nam quen thuộc xung quanh khiến cho nàng hít thở
không thông, nàng đập mạnh cái tay khoác trên vai mình, trừng mắt
tức giận nói: "Đừng đụng vào ta!"



Tư Nam Tuyệt đột nhiên bị đẩy ra, đứng ở nơi đó không biết làm sao,
muốn tiến lên lại lo nàng kháng cự.

Vừa rồi tự xưng bổn vương ở trước mặt nàng ta, một nam nhân cao
cao tại thượng như vậy, thế nhưng lúc này khẩn trương lo lắng đứng
ở trước mặt nữ nhân này giống như đứa trẻ phạm sai lầm, tâm tình
vui mừng bởi vì có thể thoát khỏi Vân phủ của Lê Họa tan thành mây
khói, nàng ta không tự chủ nắm chặt quả đấm, sớm biết Vân phủ
đưa ra một vương phi, chắc hẳn chính là nữ nhân trước mắt này!
Nàng ta chân thành đi lên trước, nở rộ một nụ cười thân thiện:
"Vương phi hiểu lầm!"

Hiểu lầm? Tư Nam Tuyệt được nhắc nhở, thấy vẻ mặt căm thù
không giống như nữ nhân chút nào của nha đầu trước mặt, hắn nhất
thời liên tưởng đến trước kia hắn nhìn thấy tên tình địch Hạ Hầu
Cảnh cũng dùng ánh mắt giống như vậy, nhất thời chân mày nhíu
chặt dần dần giãn ra, ý thức rõ ràng, khóe miệng vui vẻ cong lên, ánh
mắt lo lắng khẩn trương rút lui, hóa thành nụ cười dịu dàng, đưa tay
tới lôi kéo tay Vân Tuyết Phi, mặc dù nha đầu này giãy giụa, hắn
cũng không buông ra.

Vân Tuyết Phi không cưỡng được hơi sức của Tư Nam Tuyệt, muốn
nổi giận, nhưng nhiều người nhìn như vậy, nàng còn muốn mặt mũi,
vì vậy hung ác róc xương lóc thịt một nam nhân cười đến mặt xuân
phong đắc ý, chờ về nhà mới tính sổ với ngươi!

Mã Lan Thấm không tin Lê Họa lại thất bại, chẳng lẽ kế hoạch tốt đẹp
của bà ta đều bị ngâm nước nóng rồi? Không đúng, không nên như
vậy, nhất định là Lê Họa sợ nha đầu Vân Tuyết Phi nên cố ý nói như
vậy, bà ta đi lên trước kéo bả vai Lê Họa thật mạnh, không tin khẽ
chất vấn: "Thời gian ngươi và vương gia ở trong một gian phòng dài
như vậy, thật sự không xảy ra chuyện gì?"



Một câu nói kinh ngạc khiến cho ánh mắt đánh giá, coi thường của
nha hoàn gã sai vặt liên tục rơi vào trên người nàng ta, sắc mặt Lê
Họa đỏ bừng, toàn thân không được tự nhiên, mặc dù nàng ta và
vương gia cũng chưa xảy ra chuyện gì, nhưng cô nam quả nữ sống
chung một phòng, ai sẽ tin tưởng? Hơn nữa nếu như bị nha hoàn gã
sai vặt ở đây truyền ra ngoài, ảnh hưởng danh dự của nàng ta, vậy
sau này nàng ta muốn tìm lang quân như ý cũng khó khăn!

Nghĩ tới đây, nàng ta cũng không duy trì được dáng vẻ vân đạm
phong khinh ở ngoài mặt nữa, nàng ta hung ác trừng mắt nhìn nữ
nhân ghê tởm trước mắt: "Ngươi nói bậy bạ gì vậy? Ta và vương gia
trong sạch!" Nàng ta gắng sức muốn hất cánh tay ra, cách xa nữ
nhân trước mắt này, làm như nữ nhân trước mắt giống như ma, bám
chặt lấy nàng ta, trong miệng vẫn lặp đi lặp lại chất vấn: "Làm sao có
thể? Làm sao có thể?"

Không có cách nào, nàng ta không thể hủy ở trên tay nữ nhân trước
mặt, so với đại thù của cả nhà, tự ái của nàng ta tính là gì? Nàng ta
nhắm mắt lại, chờ mở ra lần nữa thì giống như đã quyết tâm ra quyết
định nào đó, đột nhiên quỳ gối phịch một tiếng trước mặt Vân Tuyết
Phi, hoa lê đẫm mưa nói: "Xin vương phi minh xét, nô tỳ và vương
gia trong sạch, nếu như nô tỳ nói dối, sẽ để cho nô tỳ không chết tử
tế được!" Nói xong dập đầu ba cái thật mạnh trên đất!

Tư Nam Tuyệt nhận thấy tay nhỏ bé trong tay lại bắt đầu giãy, hắn ác
độc quét mắt nhìn nữ nhân mách lẻo trứớc mắt, rốt cuộc biết tại sao
vừa rồi nha đầu này không được bình thường như vậy, hắn sớm biết
mục đích Vân Hoài Thiên đưa nữ nhân tới chỗ mình, nhưng suy tính
đến cuối cùng ông ta vẫn là phụ thân của Phi Nhi, hắn mắt nhắm mắt
mở, không ngờ hai người kia lại to gan lớn mật bôi đen hắn trước
mặt Phi Nhi!



Vân Hoài Thiên bên cạnh thấy tình huống như thế, đã sớm sợ nói
không ra lời! Vương gia không coi trọng nữ nhân Lê Họa này, nhưng
tiếp theo, nhiều lắm là đắc tội nha đầu Vân Tuyết Phi này, về sau cả
đời không qua lại với nhau, nhưng ông ta không ngờ, nữ nhân Mã
Lan Thấm này kích động như thế, hơn nữa ở trước mặt vương gia,
không che đậy miệng, đây không phải là phơi bày chính mình không
có lòng tốt ở trước mặt vương gia sao? Ông ta dùng ánh mắt run run
rẩy rẩy nhìn vương gia một chút, đợi nhìn đến đôi mắt lạnh như băng
của vương gia, chân ông ta đột nhiên như nhũn ra, đầu choáng vãng,
sao chuyện lại phát triển thành như vậy?

"Vân đại nhân, hôm nay lại để bổn vương thấy được đạo làm phụ
thân và đạo trị gia của ngươi?" Tư Nam Tuyệt chậm rãi mở miệng,
giọng nói lạnh tận xương như gió mùa đông khắc nghiệt.

Toàn thân Vân Hoài Thiên lạnh lẽo, tay chân phát run, đôi chân cũng
không chống đỡ được nữa, té quỵ xuống đất, rung giọng nói: "Thần
biết tội, xin vương gia nể tình thần là phụ thân của vương phi mà bỏ
qua cho thần lần này đi, thần thề, về sau cũng không dám nữa!"

Mã Lan Thấm vốn hắng giọng chất vấn, mặc kệ Lê Họa có nhận hay
không, dù sao bà ta khẳng định, ở trong mắt bà ta nam nhân và nữ
nhân sống chung một phòng, sao có thể không xảy ra chút gì? Bà ta
nhất định không để cho tiện nhân Vân Tuyết Phi này dễ chịu hơn, bà
ta cũng xác định Vân Tuyết Phi ngại vì quan hệ huyết thống với Vân
phủ, ngại vì Vân Hoài Thiên sẽ không gây khó dễ cho bà ta như thế
nào? Nhưng bà ta cũng không nghĩ tới, không quan tâm mình bức
bách thế nào, Lê Họa vẫn không thừa nhận, hơn nữa dù thế nào bà
ta cũng không ngờ được, lúc này Vân Tuyết Phi hoàn toàn không
phải nữ nhân nhát gan để bà ta tùy ý ức hiếp đánh chửi trước kia!

Nhất là nghe thấy Vân Hoài Thiên sợ hãi nhận tội, giọng của bà ta
dần dần nhỏ xuống, cảm thấy chuyện không ổn, bà ta nhìn về phía



Vân Hoài Thiên nhờ giúp đỡ, lo lắng nói: "Lão gia, ta...ta. . . . . ."

Vân Hoài Thiên tức giận trừng mắt liếc nữ nhân làm hư việc nhiều
hơn thành công, quát lớn: "Còn không quỳ xuống nhận tội với vương
gia vương phi!"



Chương 58: Trừng trị Mã di
nương

Mã Lan Thấm rùng mình một cái, chạm đến khí thế bén nhọn của Tư
Nam Tuyệt cùng với ánh mắt lạnh lẽo của Vân Tuyết Phi, sắc mặt bà
ta hơi đổi, thân thể run rẩy kịch liệt, bà ta kéo ra một nụ cười khó coi:
"Ta...ta không cố ý!" Nói xong trực tiếp ngồi liệt ở trên mặt đất, trong
lòng tỏa ra từng trận khí lạnh.

Mắt Vân Tuyết Phi khép hờ, ở dưới trời chiều lông mi dài hiện ra vẻ
hoa lệ lạnh lẽo, nàng đột nhiên đưa tay đặt ở trên tay Tư Nam Tuyệt,
ngẩng đầu cho Tư Nam Tuyệt một ánh mắt yên ổn, sau đó nhẹ
nhàng rút tay mình ra, lộ ra một nụ cười quỷ dị với Mã Lan Thấm.

Nàng bỏ qua Mã Lan Thấm đi tới trước mặt Vân Hoài Thiên, khi Vân
Hoài Thiên khẩn trương run rẩy, cúi người đưa tay nâng ông ta lên,
dịu dàng khẽ mở miệng: "Người là phụ thân sinh ra ta nuôi ta, cho dù
làm việc gì sai, ta cũng sẽ không trách người!"

Vân Hoài Thiên vốn khẩn trương sợ hái, sau khi nghe Vân Tuyết Phi
dịu dàng bảo đảm, ngẩng đầu lên nhìn kĩ nữ nhi mà ông ta luôn luôn
không muốn gặp, thấy Vân Tuyết Phi không có chút hận ý nào đối với
ông ta, chỉ đau lòng bất đắc dĩ nhìn mình, dfienddn lieqiudoon ông ta
cũng nghĩ, dù sao ông ta cũng là phụ thân của nàng, nếu như nàng
xử trí ông ta chính là bất hiếu, máy mắn nha đầu này thức thời! Ông
ta không khỏi cười ha ha không ngừng, vỗ tay Vân Tuyết Phi nói xin
lỗi: "Là phụ thân có lỗi với con, con là đứa bé ngoan hiếu thuận, về
sau phụ thân không bao giờ kiếm ăn như vậy nữa!"

Vân Tuyết Phi lấy tay của mình ra, khéo léo gật đầu một cái: "Phụ



thân nên nhớ kĩ lời nói ngày hôm nay!"

Vô ý liếc mắt nhìn Mã Lan Thấm một cái, thấy ánh mắt hơi hy vọng
của bà ta, Vân Tuyết Phi lập tức lên tiếng nói chuyện: "Mã di nương
to gan lớn mật, ta là đích tiểu thư của Vân phủ, hộ quốc vương phi,
nhưng bà không để bổn vương phi ở trong mắt chút nào, lại nhiều
lần tìm bổn vương phi gây phiền toái, không phân biệt được tôn ti,
không để vương phủ ở trong mắt, phụ thân nên xử trí tốt!"

Nụ cười trên mặt Vân Hoài Thiên cứng lại, không ngờ nữ nhi lại
muốn truy cứu, không phải truy cứu Mã Lan Thấm cũng bằng với
đánh miệng của ông ta sao? Nhưng dù sao truy cứu một người cũng
hơn liên lụy đến hai người nhất là nhìn sắc mặt vương gia âm trầm
thế kia, ông ta suy nghĩ trong nháy mắt, sau đó đưa ra quyết định,
cười nói: "Nhất định phải xử trí, đều do nữ nhân này, nếu không phải
bà ta, phụ thân cũng không đến mức làm chuyện hồ đồ này! Cũng
may Tuyết Phi thâm minh đại nghĩa, có thể hiểu phụ thân!"

Sắc mặt Mã Lan Thấm tái đi, không thể tin nhìn người nam nhân mà
mình đi theo hơn nửa đời người trước mắt, bà ta cho rằng ông ta chỉ
hoa tâm, không ngờ lúc gặp nguy hiểm lại không chút do dự đẩy bà
ta ra chịu trận, mặc dù chuyện này đúng là do bà ta thổi gió bên tai
ông ta, nhưng nếu như ông ta không có lòng riêng, làm sao có thể
thực hiện kế hoạch với bà ta?

Bà ta không tin, bà ta không tin ông ta sẽ tàn nhẫn đối với mình như
vậy, một ngày ân ái trăm năm vợ chồng, huống chi bà ta và ông ta
không chỉ có một đêm, bọn họ có vô số đêm triền miên ân ái, ánh mắt
kỳ vọng của bà ta đặt ở trên người ông ta, hi vọng ông ta đột nhiên
có thể tìm ra lương tâm, nhớ lại bà ta tốt, có thể dũng cảm đứng ra
nói chuyện giúp bà ta, như vậy cho dù đến cuối cùng muốn trừng
phạt bà ta, bà ta cũng cam tâm tình nguyện!



Nhưng chờ một lúc, ông ta cũng không đưa mắt dời đến trên người
bà ta, con ngươi vốn hi vọng kỳ tích của bà ta dần dần xám xịt, đây
chính là người nam nhân mà bà ta lãng phí tuổi thanh xuân và tinh
lực để tranh đoạt sao? Bà ta đột nhiên cảm thấy cuộc đời này rất
buồn cười, điểm xuất phát trong mưu đồ của bà ta đúng là vì chính
mình, dfienddn lieqiudoon vì ngồi lên vị trí đương gia chủ mẫu của
Vân phủ, nhưng bà ta càng là vì ông ta, vì dã tâm của ông ta!

Thấy Mã Lan Thấm sợ hãi giãy giụa, thậm chí đến cuối cùng ánh mắt
tuyệt vọng đau lòng, khỏi phải nói trong lòng Vân Tuyết Phi thoải mái
bao nhiêu, chuyện sẽ không dừng như vậy, trước kia Tô Uyển chịu
khổ, bây giờ ta muốn ngươi trả lại gấp trăm ngàn lần!

"Đã như vậy, phụ thân định xử trí Mã di nương như thế nào?" Bước
chân của Vân Tuyết Phi ép sát, một đôi mắt sắc bén thẳng tắp ép hỏi.

"Ặc, chuyện này, chuyện này. . . . . ." Vân Hoài Thiên Thiên Nguyên
vốn có một chút thiện cảm đối với Vân Tuyết Phi, giờ phút này tất cả
đều biến mất hầu như không còn, ông ta không ngờ nha đầu này
không cho mặt mũi như vậy, dù gì ông ta cũng là chủ nhân của Vân
phủ, hôm nay Mã Lan Thấm gây họa lớn cho ông ta như vậy, chắc
chắn ông ta sẽ không tha cho bà ta, nhưng ông ta xử trí và bị buộc
xử trí, ý nghĩa hoàn toàn khác nhau!

"Chẳng lẽ phụ thân còn chưa nghĩ ra? Hay phụ thân không nỡ xử trí
Mã di nương, dù sao mới vừa rồi chính ta nhìn thấy phụ thân và Mã
di nương vô cùng ân ái!"

Ánh mắt cười như không cười của Vân Tuyết Phi khiến toàn thân
Vân Hoài Thiên mất tự nhiên, nghĩ đến vừa rồi ông ta và Mã Lan
Thấm thân thiết quên mình ở tiền tiền sảnh, bị nữ nhi của mình nói ra
trước mặt mọi người, giống như không mặc y phục bại lộ ở trước
mặt mọi người, gương mặt già nua của ông ta nhất thời cảm thấy



trên mặt không ánh sáng, chỉ muốn nhanh chóng giải quyết, tiễn tên
ôn thần trước mắt đi!

"Vậy theo nữ nhi ngoan, xử trí như thế nào mới là tốt nhất?" Vân
Hoài Thiên nghĩ ông ta xử trí nhẹ, khẳng định trong lòng vương gia
cho rằng ông ta trị gia không nghiêm, nha đầu Vân Tuyết Phi này
cũng sẽ không bỏ qua dễ dàng! Nếu như ông ta xử trí nặng, trong
lòng Mã Lan Thấm nhất định oán hận ông ta, còn không bằng ném củ
khoai nóng bỏng tay cho Vân Tuyết Phi, đến lúc đó Mã Lan Thấm
muốn hận cũng chỉ hận nha đầu này!

"Nếu phụ thân không tiện mở miệng, như vậy nữ nhi sẽ làm thay!"
Nàng chân thành đi tới trước mặt Mã Lan Thấm, ánh nắng chiều
chiếu vào trên váy dài phiêu dật của nàng, dfienddn lieqiudoon khiến
cho dung nhan của nàng càng thêm linh động xinh đẹp tuyệt trần
không nói nên lời! Sắc mặt nàng nghiêm nghị nói: "Mã di nương
không tuân thủ tôn ti, tâm tư ác độc, bây giờ biếm làm nha hoàn tam
đẳng, phải học tập lễ nghi, về sau không thể tự cho rằng mình là di
nương!"

Vừa dứt lời, Mã Lan Thấm hung hăng ngẩng đầu lên, mục tiêu cả đời
này của bà ta là tuyệt không làm thiếp thất cho người ta, không ngờ
quay đầu lại, ngay cả thân phận di nương cũng không gánh nổi, bà ta
thành nha hoàn, nữ nhi Hân Nhan sẽ thế nào? Trong phủ có mấy
người phụ nhân, mọi người đều không phải đèn đã cạn dầu, trước
kia bà ta dựa vào thân phận Nhị Di Nương còn có thể áp chế họ,
hiện tại chính mình trở thành nha hoàn đê tiện nhất, họ chắc chắn sẽ
không bỏ qua cơ hội chỉnh bà ta!

Nghĩ đến tương lai hoàn toàn u ám của mình, bà ta như rơi hầm
băng, vội vàng quỳ đi tới trước mặt Vân Hoài Thiên, lôi kéo vạt áo
Vân Hoài Thiên lên tiếng xin xỏ: "Lão gia, ông không thể đối với ta
như vậy, dù sao ta theo ông thời gian dài, không có công lao cũng có



khổ lao, nếu như ta thành nha hoàn, ông bảo sau này Hân Nhan
ngẩng đầu ở trước mặt những người khác như thế nào?"

Trong lòng Vân Hoài Thiên vốn không muốn, dù sao ông ta và bà ta
còn có nữ nhi, nhưng vẫn do dự, lại thấy ánh mắt lạnh lẽo của Tư
Nam Tuyệt, ông ta chậm rãi thu hồi lòng đồng tình, kéo vạt áo,
dfienddn lieqiudoon lạnh lùng vô tình nói một câu: "Tự mình làm bậy
thì không thể sống được!" Cũng không thể trách ông ta, hiện tại ông
ta cũng khó bảo toàn bản thân, làm đến tình trạng hiện tại, đều là chủ
ý ngu xuẩn của bà ta!

Lê Họa quỳ gối một bên, không ngờ nữ tử trước mặt rõ ràng nhìn rất
yếu đuối, thế nhưng có thể bức hai người kia đến trình độ như vậy,
hơn nữa người nam nhân trước mắt còn là phụ thân của nàng ta
(VTP)! Xử trí Vân Hoài Thiên và Mã Lan Thấm, cũng là gián tiếp mà
nói cho nàng ta biết, nhưng nàng ta có chút không rõ, nữ nhân có
tâm kế như vậy giành được cưng chiều và yêu thương của nam
nhân như thiên thần kia như thế nào?



Chương 59: Kết quả bi thảm
của di nương và thứ muội

Nếu như hôm nay bà ta thật sự xuống làm nha hoàn, bà ta hiểu rõ
Vân Hoài Thiên, ngại vì uy nghiêm của vương gia, về sau ông ta
tuyệt đối sẽ không nâng bà ta lên lại!

Bà ta tính toán mọi người, chẳng qua là vì ông ta và nữ nhi của bọn
bọ, nhưng bây giờ lại rơi vào kết quả như vậy. Tại sao? Về sau nữ
nhi của bà ta làm di nương cho người ta, còn nữ nhi của Tô Uyển có
thể làm vương phi! Hôm nay nếu không phải tiện nhân Vân Tuyết Phi
này, làm sao bà ta có thể thê thảm như vậy?

Nghĩ tới đây, trong mắt bà ta chợt lóe lên ác độc và thù hận, thấy
Vân Hoài Thiên đứng ở bên cạnh nhìn cũng không nhìn bà ta một
lần, bà ta xoay người nhìn Vân Tuyết Phi, ở trong ánh mắt đùa cợt
của Vân Tuyết Phi, cắn răng nhắm mắt lại, dập đầu bịch bịch nịch
thật mạnh trên đất, miệng cầu cạnh cho mình: "Nô tỳ biết sai rồi, xin
vương phi đại nhân đại lượng, bỏ qua cho nô tỳ lần này, nô tỳ cũng
không dám nữa!"

Dập đầu một lúc sau, mãi cho đến khi từng cơn đau đớn trên đầu
truyền đến, không đợi được lời để cho bà ta dừng lại, trong lòng Mã
Lan Thấm cực kỳ giận, bà ta nhớ kĩ sỉ nhục lúc này!

"Ngẩng đầu lên!" Giọng nói lạnh lẽo của Vân Tuyết Phi đột nhiên
vang lên ở phía trên.

Trong lòng Mã Lan Thấm đang nhục mạ Vân Tuyết Phi, đắm chìm
trong trong thế giới của bản thân, nghe được mệnh lệnh, nhấc đầu



lên theo phản xạ, ác độc và tàn bạo trong mắt còn chưa tiêu tán, cứ
như vậy bại lộ ở trong mắt mọi người!

"Bổn vương phi vẫn không nhìn ra ngươi hối cải, nhưng ngược lại
nhìn liếc qua thấy ngay thù và hận!" Vân Tuyết Phi châm chọc hơi
cong môi một chút, ánh mắt sáng ngời trong suốt do dự ở trên người
Mã Lan Thấm, Hừ! Hi vọng nữ nhân này thật lòng hối cải, trừ phi mặt
trời mọc từ phía tây!

"Vân Tuyết Phi, kẻ tiện nhân này, lại dám ức hiếp mẫu thân ta!" Đột
nhiên một tiếng gầm lên truyền đến, vẻ mặt Vân Hân Nhan tức giận
chạy tới, nhìn trán Mã Lan Thấm toàn màu đỏ tươi, nàng ta đau lòng
đồng thời tiến lên kéo lấy Mã Lan Thấm muốn nâng bà ta lên: "Mẫu
thân, người không cần quỳ xuống trước tiện nhân này!"

Mở miệng một tiếng tiện nhân, sắc mặt Tư Nam Tuyệt không tốt trầm
xuống, ánh mắt tản ra lạnh lùng ngoan tuyệt!

Lúc này Vân Hoài Thiên vẫn quan sát vương gia sự thật muốn cầm
đao cạy đầu nữ nhi ngu xuẩn của mình, nói chuyện không nhìn
trường hợp, không có tính toán, càng không có đầu óc, dfienddn
lieqiudoon về sau chết thế nào cũng không biết! Ông ta run run rẩy
rẩy bước nhanh lên, khi Vân Hân Nhan còn chưa kịp phản ứng,
quăng tới một cái tát thật mạnh, giọng nói ác độc cảnh cáo: "Nghịch
nữ! Còn không mau nói xin lỗi với vương phi!"

Con ngươi Vân Hân Nhan trợn to, không thể tin che mặt nhìn phụ
thân ngày xưa vẫn yêu thương nàng ta nhất, thế nhưng lại đánh
nàng ta một bạt tai vì Vân Tuyết Phi, tức giận và hận ý trong lòng
càng sôi trào, giọng điệu của nàng ta dứt khoát: "Con không muốn!"
Ánh mắt nhìn về phía Vân Tuyết Phi càng thêm sắc bén: "Tiện nhân!
Ngươi không được chết tử tế!"



Đột nhiên một cơn gió mạnh quét qua, một luồng khí mạnh mẽ đánh
úp qua, Vân Hân Nhan bị cuốn lấy quang thật mạnh trên đất, toàn
thân co quắp, khó chịu lăn lộn ho khan trên mặt đất!

"Hân Nhan!" Trong lòng Mã Lan Thấm hoàn toàn luống cuống, nhìn
thấy dáng vẻ nữ nhi khó chịu, còn khó chịu hơn giết bà ta, bà ta vội
vàng chạy tới đỡ: "Nữ nhi, con làm sao vậy? Đừng dọa mẫu thân!"

Vân Hoài Thiên không có võ công, nhưng mà ở đây chỉ có mấy
người như vậy, ông ta không dùng đầu óc cũng biết dfienddn
lieqiudoon là vương gia ra tay, ông ta vội vàng tiến lên cúi đầu khom
lưng bồi tội: "Vương gia bớt giận, bớt giận! Nghiệt nữ này bị mẫu
thân vô dụng của nó làm hư rồi, nhục mạ vương phi, tội đáng chết
vạn lần! Nó đã biết sai rồi, xin vương gia nhìn trên phân thượng nó là
muội muội của vương phi mà tạm tha cho nó lần này đi, thần nhất
định mang về quản giáo thật tốt!"

Tư Nam Tuyệt châm chọc khóe miệng cong một chút, giương môi
cười một tiếng: "Thật ra đây là lần đầu bổn vương nhìn thấy muội
muội nhục mạ đích tỷ như thế, có thể thấy được Vân đại nhân trị gia
thật sự tốt!"

Vân Hoài Thiên không ngờ cầu cạnh ngược lại dẫn sai lầm tới trên
người mình, trên trán ông ta đổ mồ hôi hột, ánh mắt hốt hoảng, nói
thế nào cũng là nữ nhi của mình, dù không thành tài, ông ta cũng
không thể để cho nàng ta bị phá hủy như vậy, ông ta chuyển ánh mắt
cầu tha thứ sang Vân Tuyết Phi: "Tuyết Phi, dù sao Hân Nhan còn
nhỏ, không hiểu chuyện, con làm tỷ tỷ liền rộng lượng chút, không
nên chấp nhặt với nó như vậy!"

Vân Hân Nhan chưa từng thấy phụ thân của mình cúi đầu cúi người
nói chuyện với người khác như vậy, cho tới bây giờ ông ta đều cho
nàng ta thấy hình tượng vĩ đại, nhưng hôm nay lại cầu cạnh người



được gọi là nữ nhi giống như chó, nàng ta không thấy cảm động chút
nào, cho dù đó là cầu cạnh vì nàng ta, ngược lại thấy sỉ nhục và tức
giận, còn có chút không chịu nổi nữa.

"Con không muốn người cầu cạnh cho con! Con không sai! Không
sai!" Vân Hân Nhan che ngực, sắc mặt tái nhợt tựa vào trên người
Mã Lan Thấm, dùng hết hơi sức điên cuồng hô: "Ra vẻ đáng thương
ở trước mặt nữ nhi của mình, người khiến con khinh thường. . . . . ."

Mã Lan Thấm kinh hãi, vội vàng che miệng Vân Hân Nhan, nhìn mặt
Vân Hoài Thiên xanh đen, bà ta thật sự lo lắng ông ta sẽ vẫy vẫy ống
tay áo, không quan tâm nữ nhi của mình giống như vừa rồi phủi sạch
quan hệ với bà ta!

Trong lòng Vân Tuyết Phi hơi khó chịu, có thể tình cảm của nguyên
chủ quá mạnh mẽ, ở trước mặt Vân Hân Nhan Vân Hoài Thiên là một
người phụ thân chân chính không thể nghi ngờ, dfienddn lieqiudoon
nhưng trước mặt Vân Tuyết Phi, cho tới nay là không quan tâm,
tương đối lạnh lùng, đến bây giờ hãm hại lấy lòng, nàng không khỏi
thông cảm với Tô Uyển, sẽ vì một người nam nhân như vậy mà đoạn
tuyệt với phụ thân thương yêu mình, thật sự rất không đáng giá!

Hình như Tư Nam Tuyệt cảm thấy tâm tư của người trước mắt biến
hóa, càng dùng sức nắm chặt tay của nàng, trơn bóng nhàn nhạt,
mát mẻ nhàn nhạt, tình ý triền miên dây dưa xung quanh!

Động tác rất nhỏ bé này đều bị Lê Họa thu hết vào mắt, Vân Tuyết
Phi bất hạnh, gặp phải một phụ thân cực phẩm như vậy, nhưng nàng
ta cũng may mắn, gặp được một nam nhân như Tư Nam Tuyệt,
được hắn che chở dưới cánh chim của mình.

"Thời gian không còn sớm, chúng ta về nhà đi!" Tư Nam Tuyệt nhẹ
nhàng ôm Vân Tuyết Phi vào trong ngực, nắng chiều màu da cam



rực rỡ chiếu rọi, phủ lên hai người tạo nên cảm giác lúc ẩn lúc hiện,
giọng nói của hắn êm ái dịu dàng, giống như có tác dụng trấn an lòng
người.

Vân Tuyết Phi đi ra từ trong cảm xúc, nhìn dung nhan như thơ như
họa, đây là nam tử mà nàng muốn dắt tay một đời, từng giọt từng
giọt hạnh phúc ngưng tụ ở trong lòng nàng, nàng khẽ gật đầu, mỉm
cười lộ ra hạnh phúc: "Ừ, chúng ta về nhà!"

Vân Hoài Thiên nghe thấy rốt cuộc ôn thần muốn đi, trong lòng mừng
rỡ, bên ngoài vội vã làm ra vẻ muốn giữ lại: "Vương gia, thời gian đã
trễ thế này, ở lại ăn bữa cơm đi!" Hưng phấn trong mắt kia tiết lộ sự
dối trá của ông ta.

Tư Nam Tuyệt cũng không cho ông ta một ánh mắt, lạnh nhạt nói:
"Từ hôm nay trở đi Vân đại nhân ở nhà học tập thế nào là trị gia đi!
Những chuyện khác đều dừng lại!" Đồng thời đảo ánh mắt chán ghét
qua đôi mẫu tử ác độc: "Nhục mạ vương phi, vả miệng!" Lưu lại hai
câu đơn giản như vậy, trực tiếp ôm Vân Tuyết Phi lên, đạp gió mà
lên, tung bay ra ngoài!

Vân Hoài Thiên trợn tròn mắt, trị gia? Những chuyện khác dừng lại?
Đây chẳng phải là miễn chức của ông ta sao? Ông ta tốn bao nhiêu
tâm huyết mới đi tới bước hôm nay, kết quả đều bị hai người ngu
xuẩn trước mắt khuấy đảo, tương lai của nhi tử ông ta làm thế nào?

Càng nhìn hai sao chổi trước mắt, ông ta càng tức giận hơn, đành
nhắm mắt làm ngơ, quăng ống tay áo thật mạnh, cũng không quay
đầu lại mà đi mất!

Mã Lan Thấm đang muốn tìm đại phu xem bệnh cho Vân Hân Nhan,
đột nhiên bóng mờ bao phủ trước mắt, dfienddn lieqiudoon bà ta còn
chưa kịp phản ứng, thân thể liền bị người ta nhấc lên, đôi tay bị kìm



ngược ở phía sau, tiếng nữ nhi kêu lên truyền tới bên tai: "Các ngươi
muốn làm gì?"

Ở bên trong ánh mắt ngạc nhiên và sợ hãi của họ, bàn tay liên tục vỗ
xuống như mưa rơi, đau nhức truyền đến, trong viện toàn tiếng gào
khóc thảm thiết!



Chương 60: Gặp lại cố nhân
(Hoàng đế xuất hiện)

Trên xe đầy yên tĩnh, không biết là cố ý hay vô tình, người trước mắt
và hắn kéo ra một khoảng cách lớn, Tư Nam Tuyệt không vui vẻ cau
mày, chân mày nhíu chặt cũng có thể kẹp chết một con ruồi!

Hắn ai oán nhìn chằm chằm người trước mắt hồi lâu, nhưng không
nhìn ra không thích hợp chỗ nào, chẳng lẽ thật sự chưa ăn dấm
không có tức giận? Vậy hắn nghĩ sai sao? Nghĩ tới đây, hắn nhẹ
nhàng xê dịch đến bên người nàng, đồng thời quan sát phản ứng
của nàng, thấy nàng không có bất kỳ bài xích và mất hứng nào, trong
lòng buông lỏng đồng thời cũng có cảm giác vô lực thất bại!

Chuyển đến bên người nàng rồi ngồi xuống, cũng không thấy nàng
phản đối gì, nàng chỉ ngồi dựa vào cửa sổ, thỉnh thoảng vạch trần
màn xe nhìn ra phía ngoài, không có quăng bất kỳ ánh mắt nào ở
trên người mình, hắn ghét cảm giác bị nàng xem nhẹ.

Tư Nam Tuyệt vươn tay, giống như trước kia, muốn nắm tay nàng
thật chặt ở lòng bàn tay, chia sẻ nhiệt độ với nhau, cảm nhận sự tồn
tại của nhau, nhưng vừa mới chạm được, nàng cũng rút tay ra rất
nhanh, vẻ mặt bình tĩnh, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm bên
ngoài như vậy, giống như hoàn toàn không nhìn thấy hắn kinh ngạc
mất hứng. Hắn không chết tâm, tiếp tục đưa tay bắt tay nhỏ bé của
nàng, thề phải giữ ở lòng bàn tay mới cam tâm, nhưng qua lại mấy
lần đều bị nàng trốn ra, chẳng lẽ thật sự tức giận?

Nghĩ tới đây, vừa rồi tâm tình hắn vẫn bao phủ sương mù dày đặc,
dần dần rõ ràng, khóe miệng vui vẻ nâng lên, ánh mắt nhìn Vân



Tuyết Phi càng thêm dịu dàng!

"Ta và nữ nhân kia cũng không có quan hệ gì!" Tư Nam Tuyệt đột
nhiên cười nhẹ rồi giải thích, giọng nói dịu dàng như nước suối trong
chảy róc rách làm lòng người rung động.

"Không liên quan tới ta!" Vân Tuyết Phi trầm tĩnh trả lời chắc chắn,
ánh mắt quét cũng không quét qua nam nhân bên cạnh một cái.

Tư Nam Tuyệt không tức giận chút nào, ngược lại mặt mày hả hê,
tâm tình cực tốt: "Nàng là nương tử của ta, sao không liên quan?"
Ánh mắt không chút kiêng kỵ liếc nhìn trên người tiểu nữ nhân trước
mắt, hắn cũng không tin nàng vẫn có thể làm ra vẻ như không nhìn
thấy hắn!

Ánh mắt nóng bỏng chăm chú vào trên người nàng, toàn thân không
thoải mái, Vân Tuyết Phi cũng không làm ra vẻ nữa, quay đầu trừng
mắt liếc hắn một cái, hung ác nói: “Sao ngươi luôn nhìn ta chằm
chằm?"

"Thích nhìn nàng!"

Trả lời rất tự nhiên, không biết xấu hổ là gì, một bộ chính nhân quân
tử hướng về phía nàng cười giống như một đóa hoa loa kèn!

Vân Tuyết Phi ngẩn ra, trên mặt lập tức nổi lên đỏ ửng khả nghi,
nàng nhỏ giọng thầm mắng một câu: "Không đứng đắn!" Nói xong
tiếp tục đưa mắt nhìn về phía bên ngoài rèm!

Tư Nam Tuyệt thấy nàng còn chưa có phản ứng gì, đưa tay hạ màn
che xuống, sau đó bao quát, Vân Tuyết Phi vào trong ngực, không để
ý nàng giãy giụa phản đối, giọng nói của hắn có chút dè dặt cẩn
trọng: "Có phải nàng ghen hay không?"



Thân thể Vân Tuyết Phi vẫn giãy giụa, nhưng càng giãy hắn càng ôm
chặt, giống như muốn khảm nàng vào thân thể của hắn, dung nhập
vào máu xương của hắn.

Nàng đột nhiên cảm thấy ngực bị dồn ép thở không thông, sắc mặt
đỏ lên, nàng bất đắc dĩ há mồm: "Ta không ghen! Ngươi buông ta ra
trước, ta chỉ tức giận!"

Tay ôm thân thể của nàng đột nhiên buông lỏng một chút, nhưng vẫn
cố định nàng ở giữa tay và lồng ngực của hắn, lồng ngực phập
phồng từng trận, đối diện hơi thở phái nam hùng hậu truyền đến:
"Thật sự?"

Vân Tuyết Phi nhìn ánh mắt lấp lánh có hồn của nam nhân đối diện,
nàng lắp bắp gật đầu, ánh mắt lo lắng nhìn lung tung: "Đúng, đúng . .
. . . ."

Vừa dứt lời, một luồng hơi thở phái nam mãnh liệt xông vào trong
miệng, ngăn chận lời phía sau của nàng, hơi thở phái nam quen
thuộc mê người bao quanh nàng, hắn hung hăng trằn trọc triền miên,
không để ý nàng khước từ, bức bách nàng chịu đựng nụ hôn của
hắn, chịu đựng sự nhiệt tình của hắn, hơn thừa nhận nội tâm của
hắn! Không giống với mấy lần thân mật trước, lần này hắn hình như
phát điên phát hận, gặm cắn cánh môi yếu ớt của nàng!

Trên miệng truyền đến từng cơn đau đớn, nàng ô ô lắc đầu kháng
nghị, làm thế nào cũng tránh không khỏi lửa nóng của hắn!

Không biết qua bao lâu, khi nàng cảm thấy sắp hít thở không thông,
Tư Nam Tuyệt mới buông nàng ra, cái trán dính sát trán nàng, nhẹ
nhàng thở dốc, con mắt cực sắc, như có nước xoáy mãnh liệt, có thể
hút người đi vào, đợi sau khi bình phục, hắn yếu ớt mở miệng cảnh



cáo: "Lần sau không nói thật, cứ trừng phạt nàng như vậy!" Lo lắng
nàng không nhớ lâu, còn chuyển tay qua trên mông nàng, nhéo một
cái thật mạnh!

Sắc mặt Vân Tuyết Phi hồng lên, tên lưu manh này, lại dám làm
chuyện mắc cỡ này! Nàng xấu hổ giơ tay lên muốn tát tên tiểu nhân
được voi đòi tiên này một cái, nhưng vừa mới đưa ra, tay đã bị bàn
tay to mạnh mẽ mà có lực hơn chặn lại, nàng chỉ có thể tức giận
trừng mắt trước tên nam nhân đáng giận này!

Nhìn ánh mắt hài lòng đáng đánh đòn của hắn, nàng đưa tay còn lại
ra đập một cái thật mạnh trước ngực hắn, uất ức lên án: "Nữ nhân
đưa tới cửa nhiều như vậy, ngươi chỉ biết ức hiếp ta!"

"Nữ nhân đưa tới cửa nhiều hơn nữa, nhưng mà ta lại chỉ thích
nàng!" Tư Nam Tuyệt không chút kiêng kị biểu đạt tâm ý của mình,
hắn và nàng vốn chính là phu thê, nếu xác định tâm ý của mình, đã
cho rằng nữ nhân trước mặt chính là người hắn định dắt tay cả đời,
vậy sẽ phải dũng cảm biểu đạt ra ngoài!

Thấy ánh mắt hắn đang nhìn nàng chuyên chú cưng chiều, có một
nháy mắt, Vân Tuyết Phi thật sự cho rằng mình là người quan trọng
nhất tồn tại trong lòng hắn, thế nhưng loại suy nghĩ này vừa mới hiện
ra, liền bị cái tên Bạch Tuyết Nhu này áp đảo mạnh mẽ! Có lẽ, hắn
vẫn xem nàng như thế thân!

Tiếng vó ngựa dừng lại, giọng nói cung kính của Bạch Phong vang
lên ngoài xe: "Chủ tử, đến vương phủ rồi!"

Thừa dịp Tư Nam Tuyệt mất thần trong nháy mắt, Vân Tuyết Phi vội
vàng đẩy hắn ra nhảy xuống xe ngựa, trong lòng thầm mắng mình
thay đổi thành vô dụng như vậy từ lúc nào rồi, lại bị hắn cợt nhã
nhiều lần, vừa rồi thiếu chút nữa rơi vào bên trong tình cảm dịu dàng



do hắn thêu dệt!

Sau đó Tư Nam Tuyệt xuống xe ngựa, đi theo phía sau nàng vào
vương phủ.

Đột nhiên một bóng đen lướt qua, ngay sau đó phía sau truyền đến
tiếng đánh nhau kịch liệt.

Trong lòng Vân Tuyết Phi căng thẳng, vội vàng xoay người, nhìn thấy
hai bóng dáng dây dưa, một trắng một đen, nàng có thể xác định
bóng dáng màu trắng là Tư Nam Tuyệt, nhưng một bóng dáng màu
đen, bởi vì động tác quá nhanh, nàng nhìn không ra tướng mạo cụ
thể, nhưng nàng có một cảm giác quen thuộc cùng với hơi đau đớn,
nàng rất muốn bước chân nhanh chóng rời khỏi nơi này, nhưng ánh
mắt giống như dính ở trên người bọn họ, thế nào cũng không dời
mắt được!

Không biết qua bao lâu, sắc trời dần dần tối, hai người cùng dừng
động tác lại, Tư Nam Tuyệt mặc bộ áo trắng đứng ở chỗ đó đặc biệt
bắt mắt, trái lại bóng dáng màu đen giống như hòa thành một thể với
chân trời!

"Nam Tuyệt, quả nhiên ngươi vẫn lợi hại như vậy!" Nam tử áo đen
cao giọng trêu nói.

Ầm ~ như gặp phải sét đánh!

Đầu óc trống rỗng, Vân Tuyết Phi không thể tin mở to hai mắt, toàn
bộ thân thể giống như bị rút hết hơi sức, cả người nhẹ nhàng.

Chạng vạng giống như một dải lụa đen ngăn cách nàng và hắn,
loáng thoáng có thể nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, thỉnh thoảng
ngửi được hơi thở quen thuộc, làm thế nào cũng với không tới dung



mạo khắc tận xương tủy đó.

Nàng vô ý thức chậm rãi di chuyển bước chân đi về phía trước, trong
miệng khẽ nỉ non: "Huyền ca ca, là ngươi sao? Là ngươi sao. . . . . ."



Chương 61: Bất kể bao lâu ta
đều chờ!

"Sao ngươi lại ở đây?" Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Tư Nam
Tuyệt mang theo vài phần xa cách.

"Tới thăm ngươi một chút!" Hạ Hầu Huyền như không nghe ra đối
phương không thích, lại lạnh lùng trả lời.

Yên lặng ngắn ngủi, ánh mắt hai người sắc bén nhìn đối phương, bất
động thật lâu, như đang hòa làm một thể với màn đêm yên tĩnh.

Đột nhiên có tiếng bước chân và tiếng nói nhỏ nhẹ của nữ nhân vang
lên. Tư Nam Tuyệt và Hạ Hầu Huyền đồng thời cảnh giác nhìn về
phía phát ra âm thanh.

Đợi thấy rõ bóng người, vẻ mặt Tư Nam Tuyệt vui vẻ, đi lên phía
trước, một tay ôm lấy Vân Tuyết Phi vào lòng, không phát hiện ra sự
khác thường của nàng, cũng không chú ý đến tiếng nói nỉ non của
nàng, dịu dàng nói: "Ngươi đang chờ ta?" Câu nói hoàn toàn bất
đồng với sự lạnh lùng vừa rồi, trong đó còn mang theo vui vẻ và tràn
đầy thâm tình.

Đột nhiên tiến vào vòng ôm quen thuộc, hơi thở sạch sẽ như được
một dòng suối gột rửa bao vây lấy nàng, bối rối trong mắt nàng dần
biến mất, thay vào đó và cừu hận ngập trời và tấm lòng đau đớn, ánh
trăng trong vắt chiếu xuống, Hạ Hầu Huyền đứng cách máy bước
không nhúc nhích nhìn nàng, rõ ràng nàng có thể mở miệng với hắn,
nói cho hắn biết, nàng còn chưa chết, nhưng trong đầu hàn quang
lóe lên, trái tim đau đớn thế nào cũng không thể quên! Hắn lừa gạt,



sự phản bội của hắn, sự lạnh lùng của hắn như dấu ấn khắc vào
trong tim nàng.

Nàng hận, nàng thật sự hận, tại sao lại đùa giỡn nàng như một kẻ
ngu ngốc? Nếu như hắn thích Mộ Dung Thanh Y, trực tiếp nói cho
nàng biết là được, nàng không phải người đeo bám, tại sao lại muốn
đẩy nàng ra, thậm chí nàng không chỉ một lần ngĩ, nàng chết trên
chiến trường cũng là mưu kế của hắn, mỗi lần nghĩ đến, lại tựa như
dao đâm vào tim, rút ra rồi lại đâm vào, cho đến khi máu thịt be bét,
đau đến thấu xương!

Tư Nam Tuyệt nhận ra người trong ngực như có như không run rẩy,
cái đầu nhỏ chôn chặt trong ngực mình, không thấy được vẻ mặt, có
điều nàng dán vào mình thật chặt, như mình chính là toàn bộ thế giới
của nàng, lòng hắn dạt dào thương yêu, vẻ mặt vô cùng cưng chiều,
quan tâm hỏi thăm: "Có phải đói bụng rồi không?"

Vân Tuyết Phi khéo léo gật đầu, cọ xát trong ngực hắn, tựa như
người sắp chết vớ được một cái bè gỗ, nàng bám chặt vào hắn, ôm
hắn, như chỉ có như vậy mới có thể giảm bớt chút đau đớn, thân thể
mới có chút nhiệt độ, tự nói với bản thân bây giờ mình còn sống!
Nàng thật sự lo lắng nàng sẽ không khống chế được mà xông lên
chất vấn, không khống chế được mà cầm dao đâm vào tim hắn, nhìn
xem một chút rốt cuộc trong tim hắn chứa đựng cái gì, tại sao lại ác
như vậy, lạnh lùng như vậy? Tại sao mình làm nhiều như vậy, lại vẫn
không chút ấm áp? Một người là phu quân của mình, một người là
khuê mật, bọn họ làm vậy sao nàng có thể chịu nổi!

*Khuê mật: Bạn thân.

Nàng là Vân Tuyết Phi, không phải Tiết Phỉ, trong lòng nhớ lại,
cưỡng chế mình trấn tĩnh lại, sau khi tỉnh táo, nàng ngẩng đầu lên từ
trong ngực Tư Nam Tuyệt, che giấu hận ý trong mắt, nũng nịu ôm lấy



cổ Tư Nam Tuyệt, mang theo yếu ớt đặc trưng của nữ nhi: "Tuyệt,
khi nào thì chúng ta về phòng ăn cơm?" Ánh trăng phản chiếu trong
con ngươi trong suốt của nàng, long lanh, càng làm nổi bật thêm
dung nhan xinh đẹp của nàng, linh động tuyệt mỹ không nói nên lời.

Ánh mắt Tư Nam Tuyết lóe lên, quan sát đôi môi hồng hào trươc
mắt, trong mắt từ từ sâu thẳm, hắn đưa tay lên khẽ vuốt khuôn mặt
bóng loáng tựa như thiên sứ của nàng, giọng nói trầm thấp: "Hiện tại
đi về ăn cơm!"

Bàn tay to của hắn bọc lại bàn tay nhỏ bé của nàng, kéo nàng định
rời đi, không chú ý bên cạnh còn có một người?"

"Nam Tuyệt, không giới thiệu một chút sao?" Hạ Hầu Huyền hồi lâu
không mở miệng đột nhiên lên tiếng nhắc nhở, ánh mắt băn khoăn
nhìn nữ nhân được Tư Nam Tuyệt bảo vệ như trân bảo cách đó
không xa.

Thân thể Vân Tuyết Phi run rẩy, càng nắm chặt tay của Tư Nam
Tuyệt, cúi đầu, đôi mi dài nhẹ chớp, che đậy tâm tình nơi đáy mắt, dù
đưa lưng về phía Hạ Hầu Huyền, nhưng nàng có thể cảm nhận được
sự tồn tại mãnh liệt của ánh mắt với tràn ngập tò mò của hắn trên
người mình, nàng cảm giác như tim mình bị một tảng đá lớn đè ép,
hô hấp cũng có chút khó khăn. Nàng hung hăng cắn đôi môi đỏ
mọng, hận không thể phá hủy đôi môi của chính mình! Nàng thật sự
lo lắng, nếu liếc hắn thêm một cái nữa, nàng sẽ không không chế
được bản thân, xông lên trước, cầm đao hung hăng chất vấn hắn!

Bước chân Tư Nam Tuyệt đột nhiên dừng lại, không nhìn đối
phương một cái, chẳng qua thản nhiên nói một câu: "Nương ta, Tử
Tuyết Phi!"

Tiếng nói vừa dứt, hắn lập tức cầm tay Vân Tuyết Phi rời đi.



Tuyết Phi? Tiết Phỉ? Tâm tình lạnh lùng của Hạ Hầu Huyền cuối cùng
cũng vì một cái tên đã lâu mà bắt đầu phập phòng, hắn vuốt ngực,
hình như nơi này đã lâu không còn rung động như thế nữa rồi! Từng
có lúc cũng có một cô bé tên như vậy luôn đi sau lưng mình, sẽ nũng
nịu, sẽ nhõng nhẽo, sẽ ngày ngày kêu mình: "Huyền ca ca!" Sẽ ghen
vì mình, còn vì mình ra chiến trường, liều mạng với người khác...

Hắn tự giễu cười cười, tên tương tự thì sao? Nàng vẫn không phải là
nàng, trên thế giới này chỉ có duy nhất một mình nàng đã bị hắn làm
hỏng, vừa nghĩ đến đó, ngực hắn lại dâng lên nỗi đau khó diễn tả
thành lời, trong mắt là nỗi đau đớn lan tràn, một lời thề này: Ngày sau
ta làm đế, ngươi sẽ làm hậu! như còn vang vẳng bên tai, đăng cơ
làm đế, nhưng hắn lại làm mất hoàng hậu rồi, cũng không tìm được
nữa rồi!

Màn đêm như nước, hàn khí thật sâu, nàng không khỏi quay đầu lại,
bóng dáng gậy gò đứng trong bóng tối này, như ẩn như hiện, đột
nhiên nhìn lại toàn thân như bao phủ bởi một màu thê lương, không
khỏi tự giễu: Vân Tuyết Phi, ngươi thật ngu ngốc, đến bây giờ vẫn
còn chưa từ bỏ ý định, vẫn còn cho rắng hắn đau lòng vì ngươi, làm
sao có thể? Hắn cao hứng còn không kịp, hiện tại người hắn thích là
Mộ Dung Thanh Y đang cùng hắn tương thân tương ái, đầu bạc răng
long, không còn có người ngăn hắn nạp phi, cũng không còn ai cố
tình gây sự trước mặt hắn!

Sự thật đã ở trước mặt, hiện tại Mô Dung Thanh Y là Hoàng quý phi,
hậu cung của hắn độc sủng nàng ta, nàng vừa đi, hắn đã đợi không
kịp lập tức đưa nữ nhân mình yêu thương lên vị trí tôn quý nhất, nếu
như một người đàn ông không yêu nữ nhân này, sao có thể hao tổn
tâm lực để làm những điều này?

Nàng bị kéo về phía trước, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn, cho dù



đến khi không còn nhìn thấy, nàng vẫn không từ bỏ được cam hận
và không cam lòng trong lòng mình!

Tư Nam Tuyệt đi phía trước đột nhiên dừng lại, nàng còn không kịp
hoàn hồn từ trong cừu hận với Hạ Hầu Huyền, lập tức đụng vào tấm
lưng kiên cố của hắn, cánh mũi bị đụng đến phát đau!

Nàng vuốt vuốt cánh mũi bị đau, ngẩng đầu lên, trong nháy mắt thu
lại tâm tình của mình, bất mãn nhìn chằm chằm nam nhân phía trước
oán trách: "Sao đột nhiên dừng lại cũng không nói một tiếng?"

Tư Nam Tuyệt xoay người, con ngươi âm trầm nhìn chằm chằm
khuôn mặt của nàng, giọng nói có chút uất ức: "Ngươi biết Hạ Hầu
Huyền?"

Vân Tuyết Phi kinh hãi, thân thể lúc nghe đến vấn đề này của Tư
Nam Tuyệt đột nhiên run lên một cái, bàn tay bị hắn cầm càng thêm
lạnh băng, chẳng lẽ những điều vừa nãy mình vô thức nỉ non bị hắn
nghe tháy, nghĩ đến đây, nàng sợ hết hồn, ánh mắt né tránh, bất an
nói: "Không, không biết!"

Dù biết, nàng cũng là người mượn xác sống lại, thân thể này hoàn
toàn không biết, hắn muốn tra cũng không tra được, nàng đột nhiên
thoải mái, nhìn thẳng vào mắt Tư Nam Tuyệt!

Nát mặt nàng biến hóa đều thu hết vào mắt Tư Nam Tuyệt, hắn từ từ
buông lỏng tay nàng, đầu ngón tay còn có một chút ấm áo, đột nhiên
trong lòng nàng có chút vắng vẻ!

Hắn cứ lẳng lặng nhìn Vân Tuyệt Phi như vậy, trong mắt không còn
chút cưng chiều nào, có điều ánh mắt lại thâm thúy, khiế người khác
không nhìn ra suy nghĩ của hắn.



Lòng Vân Tuyết Phi rối loạn, có phải hắn phát hiện ra điều gì không?
Ban đêm gió mang theo khí lạnh âm trầm, nhưng trong lòng nàng lúc
này lại như lửa đốt.

Sau một lúc trầm mặc, hắn đột nhiên than thở, giọng nói như không
thể làm gì: "Phi Nhi, ta thật sự thích ngươi, muốn cùng ngươi sống
đến đầu bạc!" CÓn có một câu: Ngươi đừng cố gắng trốn tránh cự
tuyệt ta! Cái này thế nào cũng không thể nói ra miệng, hắn lo nàng lại
cự tuyệt lần nữa, hăn có thể chậm rãi chờ, từ từ thôi, hắn biết trong
lòng nàng có nhiều tâm sự, nhưng hắn nguyện ý chờ, đời nàng tiếp
nhận hắn, tin tưởng hắn, nguyện ý mở rộng cánh cửa lòng với hắn!

Dù đây không phải lần đầu nam tử áo trắng như tuyết này thổ lộ như
vậy, nhưng lần này lại khiến lòng nàng hơi rung động, phập phồng.

Con ngươi kiềm chế không dám nhìn thẳng, Vân Tuyết Phi cúi đầu,
âm thầm đè nén cám xúc phiền muộn, đột nhiên gặp phải Hạ Hầu
Huyền, những ngày qua tất cả hiện lên trong đầu, nhất là những nỗi
đau khắc cốt ghi tâm kia, cho tới nay mình hoàn toàn không quan
tâm, chỉ cần đời này vui vẻ hạnh phúc là được rồi! Nhưng đến lúc
hắn chân chính xuất hiện, nàng mới phát hiện nỗi hận của nàng, oán
của nàng không chút nào giảm bớt, ngược lại theo thời gian trôi qua,
vết thương đóng vảy, bị mình lãng quên ở một góc nào đó, nhưng
thật sự lúc đối mặt chính diện, vết sẹo lần nữa nứt ra chảy mủ, nỗi
đau này như một khối u ác tính trong lòng nàng!

Nàng cũng muốn hạnh phúc, thế nhưng nàng hoàn toàn không thể
quên được nỗi đau này, nhìn ánh mắt tràn đầy thâm tình của nam tử
trước mặt, nàng không biết nên giải thích thế nào?

Tâm tình đè nén trong lòng như tìm được nơi bùng nổ, ánh mắt đỏ
lên, nước mắt tràn ra, giọng nói nàng nghẹn ngào, cố gắng đè nén:
"Đúng, đúng, không dậy nổi..." Thiên ngôn vạn ngữ cũng chỉ một câu



nói như vậy, nàng không có cách nào nói cho hắn biết chuyện kiếp
trước kiếp này, có lẽ hắn sẽ tin lời của nàng, nhưng nàng thật sự
không có dũng khí như vậy, đợi đến một ngày nàng chân chính
buông tay, có thể nàng sẽ chủ động nói cho hắn biết, nhưng tuyệt đối
không phải hiện tại!

Cuối cùng Tư Nam Tuyệt vẫn không nhịn được, hắn không thể nhìn
nàng rơi lệ, hắn thích nhìn dáng vẻ vui vẻ của nàng , nhìn thấy nàng
đau lòng hắn cũng cảm thấy bực bội.

Hắn đi lên trước, đưa tay lau đi nước mắt nơi khóe mắt Vân Tuyết
Phi, cười bất đắc dĩ: "Nha đầu ngốc, khóc cái gì?" Hắn vén tóc trước
trán của nàng ra sau tai, giọng nói vẫn ấm áp như trước: "Ta sẽ chờ
đến ngày ngươi mở rộng cánh cửa với ta!" Hắn nâng tay nàng lên
môi hôn một cái, trịnh trọng nói: "Bất kể bao lâu ta đều chờ!"

Vân Tuyết Phi ngẩng đầu lên, ánh mắt phiến hồng nhìn con ngươi
kiên định của Tư Nam Tuyệt, trong đó thoáng có chút ánh sáng, có
sức mạnh khiến người khác bình tĩnh.

Đột nhiên tiếng ùng ục vang lên, phá vỡ sự yên lặng ấm áp này.

Nhìn ánh mắt Tư Nam Tuyệt chuyển đến bụng mình, khuôn mặt nàng
nhất thời đỏ bừng, vội vàng che đi nơi phát ra âm thanh đó, ánh mắt
tránh né nhìn sang nơi khác, giọng nói thật nhỏ, hơi ngượng ngùng:
"Ta, hình như bụng ta hơi đói!"

Tư Nam Tuyệt cười rạng rỡ, cưng chiều vuốt đầu nàng: "Trước về
Phượng Viên, ta làm cho ngươi ăn!"

Hắn cầm tay nàng tiếp tục tiến về phía trước, ánh trăng nhàn nhạt
chiếu xuống bóng cây, hắn cầm tay nàng thật chặt, trong nháy mắt
ấm áp truyền khắp toàn thân nàng, bi ai thống khổ vừa rồi cũng dần



tản đi, trong tay mới là cả đời của nàng, cả đời của Vân Tuyết Phi!

"Tư Nam Tuyệt..." Nàng gọi một tiếng, có chứa chút giọng mũi yếu
ớt: "Cảm ơn ngươi!"

Bóng dáng trước mặt có chút khựng lại, không dừng bước, nhưng
nàng vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy khóe miệng hắn nhếch lên.

Màu đen vô tận bao trùm cả bầu trời, sâu trng bóng tối, một giọng nói
thâm trầm ác liệt vang lên: "Đến bây giờ ngươi còn chưa lấy được đồ
bản cung muốn, ngươi còn tác dụng gì?"

Một chưởng phong ác liệt quét qua, mang theo lạnh lẽo của màn
đêm, một bóng đen bay theo đường parabol đụng vào núi giả cách
đó không xa.

Bóng đen nằm sấp trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng rỉ
máu, ánh trăng chiếu xuống, tựa như ác quỷ, giọng nói nàng thấp
thỏm lo âu: "Xin chủ công cho nô tỳ thêm một cơ hội, lần này nô tỳ
nhất định thành công!"

"Đừng để bổn cung phải đợi, nếu như lần sau còn không lấy được
cho bổn cung, ngươi sẽ là người đầu tiên lãnh hậu quả!"

Kèm theo một trận gió lạnh, người trước mặt trong nháy mắt biến
mất, không lưu lại chút dấu vết, tựa như tất cả vừa rồi chỉ là ác
mộng!

Sau khi trở lại phòng ngủ, Vân Tuyết Phi thả mình lên giường, vươn
tay kéo chăn, chặt chẽ bao quanh mình!

Đao quang, kiếm ảnh, máu tươi đầy đất, xác chết khắp nơi.



"Hạ Hầu Huyền lừa ngươi, ngươi lại ở đây liều mạng vì hắn, hôm
nay hắn đã cưới Mộ Dung Thanh Y!"

"Hạ Hầu Huyền và Mộ Dung Thanh Y sớm đã cấu kết, lần này bình
định cũng là Hạ Hầu Huyền cố ý đẩy ngươi đi!"

Ngay sau đó, cả người vô lực, tim đau đớn, ánh hàn quang rét lạnh
lóe lên, cắm vào ngực nàng.

Trong lúc hấp hối, một người con gái mặc giá y màu đỏ, đầu đội mũ
phong, đi đến trong sự tán thành của mọi người.

Đi đến trước mặt nàng, nhìn xuống nàng, khuôn mặt thường ngày
điềm đạm đáng yêu lại hiện lên nụ cười thắng lợi đắc ý, ánh mắt giễu
cợt thương hại nhìn nàng: "Tiết Phỉ, cảm ơn những gì người bỏ ra, ta
và Huyền sẽ làm bạn đến già, sẽ luôn sống hạnh phúc, còn có, hài tử
trong bụng ta sẽ trở thành người cao quý nhất trên thế giới này,
ngươi hãy thành toàn cho chúng ta, an tâm nhắm mắt đi!"

Không, nàng không tin, đây không phải là thật! Huyền ca ca sẽ không
phản bội mình, sẽ không không cần mình! Nàng dùng hết sức lực
trừng mắt với kẻ nói lên lời ly gián này, nữ nhân toàn lời nói dối!

Đột nhiên một vát áo màu vàng xuất hiện trong tầm mắt nàng, nàng
giãy giụa nhìn về phía đó, nhìn thấy khuôn mặt luôn xuất hiện trong
trái tìm mình, hắn đến cứu mình sao?

Nhưng tại sao ánh mắt lại lạnh nhạt, xa lạ như vậy? Nàng thật sự
đau, nàng run rẩy vươn tay, khát vọng nhìn hắn: "Huyền, cứu ta, ta
rất đau!"

Nhưng ánh mắt của người nam tử mặc long bào này không còn đặt
lên người nàng, mà ánh mắt thâm tình nhìn cô gái xinh đẹp khác,



khóe miệng nhếch lên, không nghe được là đang nói gì, không gian
bốn phía như trong giấy phút đó liền yên tĩnh lại, nàng có thể mơ hồ
nhìn thấy khóe môi bạc tình của hắn khẽ mở khẽ đóng.

Đang lúc mơ hồ, nàng như nhìn thấy Mộ Dung Thanh Y nở nụ cười
đắc ý ngông cuồng.

Không muốn, nàng không muốn chết như vậy! Nàng không cam lòng,
tại sao lại đối xử với mình như thế!

Nàng muốn đứng lên, nàng muốn báo thù!

Đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt đầy hận ý đối diện với ánh mắt dịu
dàng trầm tĩnh lại mê người, nàng ý thức lập tức thu lại, ánh mắt
kinh ngác quét bốn phía, ánh đèn sáng ngời chiếu lên khiến phòng
ngủ sáng như ban ngày, sắc mặt nàng trắng bệch, tay che ngực,
nhìn đỉnh màn trướng, nhịp tim còn đập trong lồng ngực nói cho
nàng biết, nàng còn sống!

Đồng thời, trong đầu có một giọng nói rõ ràng kêu gào: "Ta không
cam lòng, ta muốn báo thù!"

Nàng hơi nhắm mắt lại, bình ổn tâm tình, đột nhiên một thân thể ấm
áp dán lại, vòng tay ôm lấy thắt lưng nàng, hơi thở mát mẻ bao phủ
lấy nàng.

Hắn cọ xát trên người nàng, hơi thở ấm áp như rượu nho tản mát
khắp nơi, nhẹ nhàng quét qua gương mặt nàng, giọng nói dịu dàng
khiến nàng yên lòng: "Gặp ác mộng?" Nhìn nàng vẫn nhắm chặt mắt
như cũ, lông mi hơi động, hắn tự đưa tay xem xét trán của nàng.

Cảm giác mát mẻ từ trán nàng truyền đến, tựa như lông vũ nhẹ
nhàng nhiễu loạn lòng nàng, nàng đang nhắm mắt mở ra, giương



mắt nhìn hắn, đã không còn tâm tình như vừa rồi, nàng hơi cười nói:
"Ta không sao!"

Nghe được câu trả lời, lông máy chau lại vì lo lắng của hắn hơi giãn
ra, đứng lên cầm lấy bát ngọc còn nóng hổi ở trên bàn, trở lại trước
giường ngồi xuống, giọng nói dịu dàng: "Buổi tối ăn cơm không dễ
tiêu, ta nấu chút cháo cho ngươi!"

Mũi thơm ngào ngạt tràn vào mũi, trấn an tâm trạng mệt mỏi cả ngày
nay của nàng, nàng hơi hé miệng, mặc cho hắn đưa thức ăn đến
miệng của nàng, nàng nuốt vài miếng, cháo trắng ấm áp đi xuống, rõ
ràng chỉ là cháo trắng thanh đạm, lại có thịt gà, không dầu, rất ngon
miệng, khiến người khác muốn ăn!

Tâm tình lạnh như băng của nàng cũng dần dần ấm lại, vết sẹo bị
nứt ra giống như được đắp linh đan diệu dược, trong nháy mắt đã
không đau.

Một miếng tiếp một miếng, không vội vàng, chờ đến lúc mình ăn
xong, hắn thân thiết đưa tiếp lên miệng, thời gian như dừng lại ở giây
phút này, nàng hoảng hốt nhớ lại lúc mình là Tiết Phỉ, lúc ấy phụ thân
không phải là tướng quân, là một đôi vợ chồng bình thường với mẫu
thân, sẽ xuống bếp cho nàng và mẫu thân, còn giặt quần áo cho các
nàng... mỗi lần nhìn thấy mẫu thân đều nở nụ cười hạnh phúc xuất
phát từ nội tâm, nàng cũng vui vẻ, không trách được thế nhân
thường cảm thán: Chỉ nguyện làm uyên ương không cần làm tiên!
Mục tiêu của nàng là tìm được một nam nhân như phụ thân làm
tướng công, bình bình đạm đam, thỏa mãn hưởng thụ hạnh phúc của
cuộc đời này!

Nhưng thiên ý trêu ngươi, phụ thân không phải là một nông phu bình
thường, ông là con trai của tướng quân, nhất định phải gánh vác
trách nhiệm trên vai, vì vậy ông đưa nàng và mẫu thân đến kinh



thành mà người người hâm mộ, tiến vào tòa nhà lớn lộng lẫy, mặc tơ
lụa, nhưng không biết vì cái gì, từ đó mẫu thân cũng không còn cười
nữa...

Về sau, cha mẹ cũng đi, lúc nàng đau khổ một mình, lại gặp được
kiếp số của nàng - Hạ Hầu Huyền.

Đợi trong bát trống không, Tư Nam Tuyệt móc nhẹ khăn lụa lau khóe
miệng của nàng, sau khi sạch sẽ, hắn để bát ngọc lại lên bàn, sau đó
cởi áo, đi về phía Vân Tuyết Phi, trực tiếp trèo lên giường.

Quen thuộc ôm lấy hông Vân Tuyết Phi, kéo nàng vào trong lòng,
đưa tay sờ sờ bụng nàng, nhẹ giọng than thở: "Xem ra là chưa ăn
no!"

Đại khái là hôm nay hắn cho mình quá nhiều ấm áp, quý nhiều kỷ
niệm, nàng không có bài xích như trước, lại như còn mèo nhỏ ngoan
ngoãn nằm trong lòng hắn.

Tư Nam Tuyệt ôm Vân Tuyết Phi, kéo cả người nàng vào trong
ngực, hắn không hỏi cũng không nói gì, cảm thấy chỉ cần ôm nàng
như vậy là được rồi.

"Cái đó..." Giọng nói do dự của Vân Tuyết Phi đột nhiên vang lên,
phá vỡ yên lặng.

"Hả?" Tư Nam Tuyệt cúi đầu nhìn nàng, đôi môi chứa nét cường
cưng chiều.

"Bát cháo kia ăn thật sự rất ngon, tên là gì vậy? Hình như tôi chưa
từng ăn qua!"

Vân Tuyết Phi cẩn thận nói ra một câu đài như vậy, nhưng lại đều là



về ăn, trong lòng Tư Nam Tuyệt hơi mất mát, có điều nắm được dạ
dày của nương tử còn lo không giữ được lòng của nàng sao? Vừa
nghĩ qua, cảm thấy thật hài lòng, hắn đắc ý hừ nhẹ: "Đây chính là bí
truyền!" Sau đó lại bồi thêm một câu: "Ta chỉ làm cho nương tử của
mình ăn!"

Ý là những người khác đều không được ăn, nam nhân này thật quá
giảo hoạt, không lúc nào quên thể hiện quyết tâm trước mặt mình! Có
điều trong lòng mình còn sợ hãi như vậy, gương mặt có màu đỏ khả
nghi, không biết là thẹn thùng hay do nóng.

Tư Nam Tuyệt nhìn Vân Tuyết Phi như vậy đột nhiên cười nhẹ: "Thật
sự ăn ngon?"

Vân Tuyết Phi suy nghĩ một chút, nghiêm túc gật đầu.

Đột nhiên cái đầu ngoài chăn bị cố định, một gương mặt quen thuộc
kề sát, nhẹ giọng nỉ non: "Ta tới nếm thử một chút!"

Tiếng nói vừa dứt thì lập tức bao trùm cánh môi mềm mại của nàng,
nhẹ nhàng mút vào, liếm cắn...

Bóng đêm tràn ngập, chỉ chừa lại xuân tình nhộn nhào trong phòng.

Hôm sau, ánh nắng tươi sáng, thời tiết quang đãng, ăn sáng xong,
Vân Tuyết Phi vẫn giống như thường ngày, cầm sách dạy đánh cờ
nghiên cứu.

Đột nhiên cửa được mở ra, Ngũ Trà xông vào, nhìn tiểu thư đang
yên tĩnh đánh cờ, có nên nói hay không đây, quân cờ di chuyển
mang theo âm thanh leng keng thanh thúy, Ngũ Trà nhíu mày, muốn
nói lại thôi, ánh mắt lo lắng, khăn tay trong tay nhăn nhúm.



"Xem đầu ngươi đầy mồ hôi, có chuyện gì?" Vân Tuyết Phi ngẩng
đầu lên hỏi.

Ngũ Trà thấy giấu trong logf sẽ khó chịu, nàng cũng không có cách
nào, chỉ có thể nhờ tiểu thư hỗ trợ, đầu tiên nàng nhìn chung quanh,
thấy không có người, vội vàng đi đến, cúi người nói thầm vài câu vào
tai Vân Tuyết Phi.

Vân Tuyết Phi nghe xong, bình tĩnh hỏi: "Ngươi nói sao, nha hoàn vô
tội?"

Ngũ Trà vội vàng gật đầu, tức giận bất bình: "Quan hệ của nàng với
ta không tệ, là một nha đầu thành thật thiện lương, trong nhà còn có
mẹ già phải nuôi, sao có chuyện ăn cắp? Nhất định là bị oan!"

"Nhìn người không thể nhìn bề ngoài, nếu quả thật oan uổng, Tố
Hoài Cầm oan uổng, lý do của nàng là gì?" Hạ thủ với một nha hoàn
không tạo thành uy hiếp, chẳng lẽ có ngược điểm gì bị bắt?

"Này, cái này?" Ngũ Trà do dự không biết có nên nói cho tiểu thư hay
không, nhìn lại ánh mắt cơ trí của tiểu thư, nàng kể chi tiết: "Đào Thất
nói nàng không cẩn thận, không cẩn thận..." Chuyện khó có thể mở
miệng, mặc dù mình đã đáp ứng không nói ra, nhưng hết cách rồi,
không nói ra thì không cứu được Đào Thất, nàng quyết định, ánh mắt
nghiêm túc nói: "Nàng không cẩn thận nhìn thấy Tứ phu nhân và
Triển hộ vệ vụng trộm trong phòng!"

Vân Tuyết Phi bộp một tiếng, ném sách dạy đánh cờ lên bàn cờ, con
cờ bay tán loạn trên mặt đất, ánh mắt hơi trầm xuống: "Ngươi là nha
hoàn của ta, lời này không thể nói lung tung!"

Trong lòng Ngũ Trà căng thẳng, biết tiểu thư mình tức giận, vội vàng
quỳ xuống, hạ giọng cung kính: "Đây là thật, nha hoàn trong phủ đã



sớm truyền nhau, thường nhìn thấy Triển hộ vệ vào Cầm Phong
viên."

Vân Tuyết Phi im lặng một lát, đột nhiên nói: "Sống trong phủ lớn
chuyện tò mò là không thể chấp nhận được, đến một ngày điều đó có
thể khiến ngươi gặp nguy hiểm, thậm chí còn liên quan đến tính
mạng của ngươi!"

Ngũ Trà sao lại không hiểu ý tiểu thư nhà mình muốn mình cách xa
chuyện bên ngoài, không nên quản nhiều chuyện, nàng cũng biết tiểu
thư muốn tốt cho mình, nhưng kể từ khi đến vương phủ, chỉ có Đào
Thất thật sự xem mình là bằng hữu, nào sợ trước kia tiểu thư không
được sủng ái, lúc mình đói bụng, cũng là Đào Thất tiếp tế cho mình,
mình không thể vong ân phụ nghĩa, nàng nhất định phải cứu Đào
Thất!

Ngũ Trà đập đầu lên mặt đất, giọng nói khẽ run, cầu xin: "Tiểu thư,
người nhanh cứu Đào Thất đi, nàng là một cô gái tốt, Tứ phu nhân
muốn đánh chết nàng, đi chậm một bước, nô tỳ lo rằng..." Nói đến
đây, nàng đã khóc không thành tiếng, ngón tay hơi cuộn lại, như
đang đè nén thống khổ cực đại.

Mắt Vân Tuyết Phi hơi lóe lên, như không nghĩ đến nha đầu này lại
để ý đến cô gái tên Đào Thất như vậy, vốn cho rằng nàng chỉ là đột
nhiên thấy sinh ra đồng tình nên mới tìm đến mình, nhìn lại, nàng
đứng dậy, đi đến trước mặt Ngũ Trà nâng nàng dậy, lấy khăn ra xoa
mặt cho nàng, bất đắc dĩ nhìn tiểu nha hoàn khóc đến như méo con
này: "Thật hết cách với ngươi, chúng ta đi xem một chút!"

Trên mặt Ngũ Trà còn vương nước mắt, nghe được tiểu thư đáp ứng
giúp một tay, kích động gật đầu.

Vừa đến Cầm Phong viên, liền nghe được tiếng roi và tiếng khóc



thầm xin khoan dung: "Nô tỳ oan uổng, nô tỳ không có trộm vòng
tay..."

Một đám nha hoàn vây quanh, không lên tiếng ngăn cản cũng không
tiến lên giúp một tay, có người sợ hãi dời tầm mắt đi, có người run
rẩy đứng ở đó, thân thể run rẩy, chỉ lo phiền toái giáng lên người
mình.

Tô Hoài Cầm ngồi trên ghế, hai nha hoàn một phải một trái cầm quạt
nhẹ nhàng quạt cho nàng, nàng vừa ăn ô mai, vừa nhìn đám nha
hoàn đứng run rẩy chung quanh, trong mắt tràn ngập phách lỗi và
sảng khoái.

Không khí khô nóng, có gió thổi qua, mùi máu tươi xông vào mũi, Tô
Hoài Cầm khó chịu cau mày, nhà hoàn vội vàng đưa tách trà đến bên
môi nàng, nàng khó chịu nôn mửa liên tục.

Một lát sau lại có nha hoàn đã nước đến cho nàng súc miệng, đợi
đến lúc thoải mái, nàng đứng lên, bình ổn tinh thần, mở miệng dạy
dỗ: "Nha hoàn chính là nha hoàn, đây chính là kết quả của việc nói
huyên thuyên sau lưng chủ tử." Nàng nhìn nha hoàn cung kính cúi
đầu xung quanh, đắc ý cười nói: "Người làm mãi mãi là người làm,
đắc tội bản phu nhân, bản phu nhân có thể khiến các ngươi sống
không bằng chết!"

Nhìn nha hoàn máu thịt be bét hấp hối nằm dưới chân mình, nàng
hung hăng đá một cước, trong lòng là sung sướng không nói nên lời,
cảnh cáo nhìn chung quanh một cái, hung hãn nói: "Sau này các
ngươi nói chuyện làm việc phải cẩn thận, để cho bản phu nhân biết,
thì ta lột da các ngươi!"

Bọn nha hoàn vội vàng quỳ xuống, run lẩy bẩy, run giọng đảm bảo:
"Nô tỳ không dám!"



Nhìn bọn hạ nhân quỳ lổm ngổm trước mặt mình như những con
kiến hôi, trong lòng Tố Hoài Cầm thỏa mãn cực lớn, nàng quét mắt
qua từng người, nụ cười vốn ngông cuồng đắc ý khi nhìn đến Vân
Tuyết Phi cách đó không xa, lập tức ngưng lại, nàng giương miệng
đầu tiên là khó tin, sau đó dụi dụi mắt, đợi đến lúc thấy đúng là người
sống sờ sờ đứng ở đó, lòng nàng hơi run một chút, cảm giác không
rõ ràng tràn ra, nàng vội vàng quỳ xuống, lắp bắp chuyển động
miệng: "Nô tỳ, Nô tỳ bái kiến vương phi, vương phi cát tường!"

Người hành hình lập tức dừng lại, còn nghe thấy tiếng bọn nha hoàn
rối rít ngẩng đầu lên, đợi đến lúc nhìn đến biểu cảm không rõ của
Vương phi đứng ở nơi đó, mọi người liền cung kính thỉnh an:
"Vương phi cát tường!"

"Chuyện gì thế này?" Vân Tuyết Phi chậm rãi đi lên, lạnh lùng hỏi.

Nhìn máu thịt be bét trước mặt, nha hoàn im lặng nằm dưới đất như
chét, trên người bị máu tươi thấm ướt, tóc rối loạn, che mặt lại,
miệng đã tái nhợt, rỉ ra tia máu, nếu như không phải còn có tiếng rên
nhỏ nhẹ như có như không, nàng thực sự nghĩ người này đã chết!

"Bẩm vương phi, nha hoàn này trộm vòng ngọc của nô tỳ, cho nên
mới..." Tố Hoài Cầm vội vàng cướp lời, chột dạ liếc nha hoàn máu
me be bét nằm trên đất.

"Ngươi nói láo!" Ngũ Trà sau lưng sắc mặt đỏ bừng, nhìn Đào Thất
nằm yên trên mặt đất, trong lòng đau đớn, mặt nàng tràn đầy lửa
giận chỉ trích. "Đào Thất hoàn toàn không trộm vòng ngọc của ngươi,
là ngươi và thị vệ vụng trộm bị Đào Thất phát hiện, cho nên ngươi
mới muốn giết người diệt khẩu!"

Sắc mặt Tố Hoài Cầm đại biến, hoàn toàn không nghĩ đến nha hoàn



này còn có đồng bọn, hơn nữa đồng bọn này còn là nha hoàn bên
cạnh tiện nhân Vân Tuyết Phi, vậy chuyện của mình không phải Vân
Tuyết Phi đã biết rồi sao, trong lòng nàng lạnh lẽo, chuyện cho đến
bây giờ thì mình chỉ còn cách có chết cũng không chịu thừa nhận.

Đột nhiên nàng đỏ mắt lên, hung hăng đập đầu trên đất, oan uổng
nói: "Nếu vương phi muốn định tội nô tỳ, trực tiếp xử phạt nô tỳ là
được, cần gì phải để một nha hoàn nhục nhã nô tỳ như vậy, nô tỳ
một lòng trung thành với Vương gia, trong sạch để trời đất chứng
giám!" Một lời nói ra tình ái dạt dào, tựa như Vân Tuyết Phi thật sự là
kẻ ác muốn diệt thiếp.

Vân Tuyết Phi không để ý đến những lời chỉ trích này, nàng vòng qua
Tố Hoài Cầm, trực tiếp đi đến nơi Tố Hoài Cầm vừa ngồi, nhìn mấy
viên ô mai trên khay, còn có vật dơ bẩn cách đó không xa, nàng xoay
người nhìn chằm chằm giai nhân quyến rũ đang quỳ gối trên mặt đất,
quan tâm nói: "Sắc mặt muội muội tái nhợt, thân thể không khỏe
sao?"

Tố Hoài Cầm cúi đầu, ở nơi người khác không thấy sắc mặt đại biến,
thế nào cũng không nghĩ đến Vân Tuyết Phi hoàn toàn không có chất
vấn chuyện vụng trộm, ngược lại còn quan tâm mình, chuyển sang
đề tài khác!

"Ăn nhiều ô mai như vậy, còn ói nhiều như vậy, sợ là thân thể muội
muội thật sự khó chịu, Ngũ Trà, ngươi đi tìm Trương địa phu đến
đây, kiểm tra cho Tứ phu nhân một chút..." Vân Tuyết Phi dặn dò,
ánh mắt càng thêm quan tâm đặt lên người Tố Hoài Cầm, đồng thời
phân phó nha hoàn bên người: "Nhanh đỡ Tứ phu nhân dậy, đừng
để muội muội mệt mỏi...

Nha hoàn nhanh chóng đến trước mặt Tố Hoài Cầm, nâng nàng dậy.



Vân Tuyết Phi tiến lên phía trước, thân thiết kéo tay Tố Hoài Cầm,
thở dài nói: "Phản ứng này của muội muội, ta thấy tám phần là mang
thai, xem ra Vương Gia đã có người kế nghiệp!"

Mang thai? Sắc mặt Tố Hoài Cầm đại biến, nghĩ đến vài ngày nay
mình thích ăn ô mai, còn thường nôn mửa, thích ngủ, kinh nguyệt
cũng không đến... Đây hết thảy, hết thảy, dù nàng có ngu đi nữa,
nghe Vân Tuyết Phi nói vậy nàng cũng biết tính nghiêm trọng của vấn
đề, nếu như đợi đại phu, kiểm tra mình thật sự mang thai, đứa bé
này chính là chứng cứ mình phản bội Vương Gia, nghĩ đến đây, toàn
thân nàng lạnh lẽo, cũng không giấu được bình tĩnh, nàng kinh
hoảng giải thích: "Ta không mang thai, chỉ là gần đây ta bị cảm nắng,
không có khẩu vị mà thôi!"

Vân Tuyết Phi tốt bụng an ủi Tố Hoài Cầm, ôn nhu cười nói: "Đây
chính là chuyện tốt, sau khi đợi đại phu kiểm tra xong, dù sao cũng là
vấn đề con cháu của vương gia, nhưng tuyệt đối không thể khinh
thường!" Nhìn đến nữ nhân thất kinh trước mắt, nàng tiếp tục kiên
nhẫn trấn an: "Cho dù không có thai cũng không sao, muội muội còn
trẻ, còn nhiều thời gian và cơ hội!" Nàng nhẹ vỗ tay của Tố Hoài
Cầm, an ủi: "Có điều xem một chút, cũng không có chuyện gì!"

"Tiểu thư, Trương đại phu đến!" Một lát sau Ngũ Trà tiến vào, sau đó
là một đại phu tóc điểm hoa râm.

Nhìn đại phu cung kính đứng đợi một bên, chỉ đợi Vân Tuyết Phi hạ
lệnh, thì lập tức kiểm tra cho mình, lòng nàng co rút, cười gượng nói:
"Lần sau kiểm tra đi, hôm nay trog người ta có chút không thoải mái,
về phòng trước."

Không đợi Vân Tuyết Phi đồng ý, nàng lập tức xoay người muốn
chạy vào phòng ngủ.



"Bắt nàng lại cho bổn vương phi!" Vân Tuyết Phi lạnh lùng hạ lệnh.

Vừa dứt lời, hai người vừa rồi còn hành hình lập tức lấy roi chặn Tố
Hoài Cầm lại, kéo nàng lại trước mặt Vân Tuyết Phi.

Tố Hoài Cầm nhìn vào mắt Vân Tuyết Phi, trong lòng sợ hãi, nàng
muốn lui về sau, nhưng lại không nhúc nhích được, chỉ có thể mạnh
mẽ lắc đầu, khẩn cầu nhìn Vân Tuyết Phi: "Ta không có mang thai, ta
không muốn kiểm tra..."

"Trương đại phu, nhờ ngươi..."

Vân Tuyết Phi để lại một câu nói như vậy, lập tức lui về sau, để lại vị
trí đó có đại phu.

Trương Nhất Trung khẽ vuốt chòm râu điểm hoa, tiến lên kiểm tra,
không lâu sau, hắn xác định bẩm báo: "Hồi vương phi, phu nhân đã
mang thai hai tháng!"

Nếu vừa rồi mình còn cầu may mắn, vậy bây giờ khi Tố Hoài Cầm
nghe thấy kết quả, thì trái tim như chìm vào địa ngục, mang thai hai
tháng, điều này nói rõ cái gì? Đứa bé này hoàn toàn không phải của
vương gia, vương gia chạm vào mình là bốn tháng trước, kể từ sau
chuyện của Quan Tâm Liên, Vương gia hoàn toàn không tìm đến thị
thiếp để thị tẩm, mình mới không chịu được tịch mịch, tìm đến một hộ
vệ là được rồi.

Vân Tuyết Phí hiểu rõ gật đầu một cái, ra lệnh: "Mấy người các
ngươi đưa Đào Thất vào trong nhà!" Sau đó cười nói với đại phu:
"Xin đại phu xem cho nha đầu này một chút!"

Lúc này mọi người đều lui ra sau, Vân Tuyết Phi thu lại nụ cười ôn
hòa, đi đến bên cạnh Tố Hoài Cầm, lúc nàng run rẩu, đưa tay sờ sờ



cái bụng không có nhô lên: "Bổn vương phi cũng tò mò, vương gia
không có đụng ngươi, thai hai tháng này của ngươi là ở đâu mà ra?"

"Ta... ta..." Tố Hoài Cầm không nhịn được nữa, quỳ xuống nhận tội.
"Xin vương phi làm chủ cho nô tỳ, hai tháng trước nô tỳ bị một gã hộ
vệ cường bạo, mới có thể... mới có thể..."

"Cường bạo hai tháng..." Vân Tuyết Phi kéo dài âm cuối, ánh sáng
trong mắt lóe lên khiến Tố Hoài Cầm sợ hãi, đã trải qua hai kiếp,
nàng dĩ nhiên biết những cái đó là gì, nạng cười như không cười nói:
"Nõi vậy vị hộ vệ tối qua cũng cường bạo muội muội!"

Với ánh mắt nhìn thấu lòng người này của Vân Tuyết Phi, Tố Hoài
cầm cả kinh, nếu như vừa rồi mình còn vọng tưởng may mắn có thể
vượt qua lần này, tìm người chết thay, nhưng sao nữ nhân này lại
biết mình vụng trộm rồi? Chẳng lẽ nàng ta cho người giám thị nàng?

"Vương phi tha tội, nô tỳ không phải cố ý!" Tố Hoài Cầm thấy không
giấu nổi nữa, chỉ có thê rngoan ngoãn nhận tội, hi vọng Vân Tuyết có
thể nể mặt một chút, bỏ qua cho mình.

"Không phải cố ý cái gì?" Vân Tuyết Phi tiếp tục ép hỏi, không vì nữ
nhân trước mặt nộp khí giới đầu hàng mà nảy sinh đồng tình, đối với
nàng mà nói, nữ nhân Tố Hoài Cầm thích bắt nạt kẻ yếu, cho nàng
chút mặt mũi, nàng có thể đắc ý lên trời, trước kia Vân Tuyết Phi
mềm mại nhát gan, mới có thể nhận nhiều loại bắt nạt như vậy, mặc
dù linh hồn kia không phải là mình, nhưng bắt nạt chính là bắt nạt,
nàng phải đòi lại!

"Không nên vụng trộm với thị vệ!" Biết hiện tại mình đã bị đẩy vào
góc chết, dù là loại chuyện khó mở miệng, Tố Hoài Cầm nhắm mắt
lại trực tiếp thừa nhận.



"Chuyện làm sai thì phải nhận trừng phạt!" Vân Tuyết Phi thản nhiên
phun ra những lời này, ánh sáng lạnh bắn tán loạn, ra lệnh cho nha
hoàn xung quanh: "Kéo nàng ra ngoài đánh 50 địa bản, sau đó nắm
ra khỏi phủ cho ta, từ này vương phủ không còn tứ phu nhân nữa!"

Để lại một câu như vậy, Vân Tuyết Phi xoay người, không chút do dự
rời đi.

Tố Hoài Cầm tê dại ngã trên mặt đất, nàng nghĩ mình sẽ bị đuổi ra
khỏi phủ, nhưng không nghĩ đến Vân Tuyết Phi sẽ ác độc như vậy,
lại trong lúc mình mang thai, phạt mình 50 địa bản, nghĩ đến vừa rồi
nhìn nha hoàn bị đánh đến thoi thóp, máu me be bét, lúc ấy trong
lòng mình vui sướng, hiện tại những cái roi ấy lại đánh lên người
mình, đây lại là một cảnh tượng khác, nếu 50 đại bản này thật sự
đánh xuống, vậy mình không chết cũng tàn tật, tiện nhân Vân Tuyết
Phi này thật ác độc.

Nàng chuyển ánh mắt khẩn cầu lên hai nha hoàn thi hành, lấy lòng
nói: "Ta là nữ dòng chính của Binh Bộ Thượng Thư, có rất nhiều tiền,
chỉ cần các ngươi bỏ qua cho ta, ta sẽ cho các ngươi mỗi người
mười vạn lượng!"

Ánh mắt hai người lóe lên, nhìn nhau một cái, như có chút động tâm.

Tố Hoài Cầm không ngừng vội dụ dỗ. "Mười vạn lương... có thể đủ
cho mười năm tiền công các ngươi làm cho người ta, cầm mười vạn
lượng này, cả nhà các ngươi cũng có chỗ dựa rồi!"

Hai nha hoàn đột nhiên động thủ, trong lúc Tố Hoài Cầm cả kinh thất
sắc, sợ hãi, nhấc tay nàng lên, kéo lui về phía sau.

Không lâu lắm, trong vườn vang lên tiếng cầu xin tha thứ bi thảm,
mơ hồ còn có tiếng mắng chửi: vân Tuyết Phi, tiện nhân ngươi, ta sẽ



không bỏ qua cho ngươi!

Rốt cuộc ác giả ác báo, Ngũ Trà hoa tay múa chân, mọi người càng
thêm sùng bái nàng, có điều tình hình hiện tại của Đào Thất, sống
chết không rõ, tâm tình nàng nhất thời xuống thấp.

Vân Tuyết Phi nhìn nha đàu này ủ rũ như củ cà tím này, vỗ vỗ bả vai
nàng nói: "Ngươi đi thăm nàng một chút, một mình ta đi được rồi!"

Ngũ Trà tuân lệnh, cảm kích gật đầu, trong nháy mắt chạy về phía
Đào Thất ở.

Đợi đến lúc chỉ còn một mình, Vân Tuyết Phi đi dạo lung tung một
chút, nhìn phong cảnh đẹp như tranh vẽ này của Vương Phủ, chuyện
ngày hôm qua tựa như là giấc mơ.

"Nữ nhân này, không trách không tìm được ngươi, thì ra ngươi trốn
ở đây!"

Một trận quát lớn truyền đến, trong không khí có một lực mạnh
hướng về phía mình, Vân Tuyết Phi nhanh chóng tránh đi, trực tiếp
tránh được roi da đánh về phía mình, nhìn một đầu khác của roi da,
rõ ràng là nữ nhân đêm hôm đó mỉa mai mình!



Chương 62: Bảo vệ tốt gương
mặt này cho trẫm!

Một áo choàng lam dài thêu thêu kim tuyến bọc thân, bên hông là đai
lưng gắn hồng ngọc, dây màu trắng cột lại mái tóc dài ra sau, xem ra
nữ nhân này muốn nữ giả nam trang, nhưng nhìn bộ ngực cao ngất
nhô ra, hợp với cách ăn mặc của người này, thật sự có chút tức
cười.

Nhìn nữ nhân có bảy phần giống mình kiếp trước này, lúc này lại nổi
giận đùng đùng đến trừng phạt nàng, cảm giác thật không biết nên
hình dung thế nào! Có điều thật sự không dám khen người một thân
trang phục này, mặc dù kiếp trước mình thích nữ giả nam trang,
nhưng dù gì cũng giả trang hoàn toàn, ít nhất nơi đặc trưng nhất của
nữ nhân cũng được vải trắng bọc qua mấy vòng.

"Cuối cùng lại phải để bản tiểu thư tìm đến ngươi, dám trêu chọc bổn
tiểu thư, bổn tiểu thư sẽ không tha cho ngươi!" Lữ Lệ Hoa đối mặt
với biểu tình không sợ hãi của nữ nhân trước mặt, nữ nhân này hoàn
toàn không để mình vào mắt, nghĩ đến đây nàng càng thêm tức giận,
kể từ sau khi mình gả cho Huyền, có kẻ nào không xu nịnh mình,
chạy theo mình, ngay cả Hoàng quý phi Mộ Dung Thanh Y cũng
không dám thể hiện trước mặt mình, mà sau khi nữ nhân này trêu
chọc mình, gặp gỡ lần nữa, lại không có một chút hối cải, ghê tởm,
thật đúng là ghê tởm đến cực điểm!

"Sao ta lại trêu chọc ngươi? Hình như cho đến hiện tại, ta cũng chưa
có làm gì, ngược lại vị đại tiểu thư này, cầm roi đến đấy đánh người!"
Vẻ mặt Vân tuyết Phi vô tội nhìn đại tiểu thư không phân biệt tốt xấu
trước mặt, vẫn không quên giơ cây roi trong tay lên, nói cho nàng



biết đây là chứng cứ.

Lữ Lệ Hoa vừa nghe càng thêm không thuận theo, nữ nhân này có
hóa thành tro nàng cũng nhận ra, dám đắc tội với nàng đừng mong
có thể sống tốt! Nàng tức giận trừng mắt với nữ nhân đáng ghê tởm
này, muốn chống chế? Không có cửa đâu! Tay còn lại lấy một cây
trâm gãy làm đôi ra: "Cây trâm này, chắc ngươi còn nhớ! Ngươi dám
bẻ gãy cây trâm bổn tiểu thư muốn mua, hừ! Bổn tiểu thư sẽ không
tha cho ngươi!" Nàng ném cây trâm bị gãy thành hai mảnh đến trước
mặt Vân Tuyết Phi, cây trậm bạch ngọc rơi lên nền đá phát ra âm
thanh leng keng.

"Cái này ta đương nhiên nhớ, ta còn nhớ rõ ràng ta nhìn thấy trước,
kết quả bị một tiểu thư không biết phải trái đoạt mất." Vân Tuyết Phi
sờ cằm một cái, suy nghĩ một chút, đưa mắt đánh giá nữ nhân trước
mặt, cuối cùng kết luận: "Hình như vị tiểu thư đó có bộ dạng rất giống
nam nhân!"

"Rốt cuộc ngươi cũng thừa nhận ngươi làm hư cây trâm của bổn tiểu
thư!" Vẻ mặt Lữ Lệ Hoa tức giận, nhìn chằm chằm Vân Tuyết Phi,
dám nói mình không phân biệt phải trái, ban đầu mình lễ phép với
nàng, cây trâm này cũng là nàng bỏ ra số tiền gấp mười lần mua về,
bây giờ lại chỉ trích mình, thật không biết xấu hổ, nàng hận không thể
lập tức đánh cho nét mặt nữ nhân này thành tám phần để giảm bớt
nỗi hận trong lòng nàng.

"Nhưng ta nhớ, lúc ngươi đoạt lại từ trong tay ta, cây trầm này vẫn
còn rất tốt!" Vân Tuyết Phi kiên quyết không thừa nhận mình làm loại
chuyện không có nhận phẩm này, cho dù đã làm thật, đó cũng là vì vị
tiểu thư này đáng đời, mình là người dân lương thiện, không nên ỷ
thế hiếp người, nhưng cũng phải biết ăn miếng trả miếng!

"Ngươi... ngươi dám chống chế, bổn tiểu thư sẽ không tha cho



ngươi!" Lữ Lệ Hoa tức đến không nói nên lời, nếu như ánh mắt có
thể giết người, Vân Tuyết Phi đã có thể chết vô số lần.

Vân Tuyết Phi nhìn nữ nhân có dáng dấp giống mình, hé miệng là
bổn tiểu thư, bộ dạng cả vú lấp miệng em, thì ra gương mặt này có
thể tức giận đến như vậy, thật khiến nàng mở rộng tầm mắt, nàng
buồn cười hỏi: "Oh, ta chống chế, trêu chọc ngươi, ngươi phải làm
thế nào mới tha cho ta?" Nhìn bộ dạng đại tiểu thư hoàn toàn được
cưng chiều này, hôm nay Vân Tuyết Phi nhàm chán, trêu chọc nữ
này một chút, tìm một thú vui cũng không tồi!

"Ngươi... ngươi..." Sắc mặt Lữ Lệ Hoa hồng lên, hung tợn trừng mắt
nữ nhân không biết điều này, nàng vốn muốn nữ nhân này quỳ
xuống nhận sai, nói không chừng mình cùng lắm cho nàng mấy roi,
nhưng nàng lại dám lớn lối khiêu khích mình, hôm nay không dạy dỗ
kẻ hạ tiện này, nàng sẽ thật sự xem thường mình rồi!

Nghĩ đến đây, nàng dùng sức muốn rút cây roi trong tay Vân Tuyết
Phi, tiếp tục dạy dỗ nữ nhân này, để nàng ta nhìn một chút hậu quả
khi đắc tội nàng!

Nhưng rút hồi lâu, làm sao cũng không thể rút trở về, thấy ánh mắt
cười như không cười của nữ nhân ghê tởm này nhìn mình, nàng
càng thêm nổi giận, lớn tiếng quát: "Dân đen, còn không mau buông
tay cho bổn tiểu thư!"

Một tay khác rảnh rỗi của Vân Tuyết Phi liền mở ra, thể hiện bất lực,
dùng ánh mắt nhìn kẻ ngu ngốc nhìn nữ nhẫn mắng nàng, nàng cau
mày nói: "Ta không có ngu như vậy, thả vũ khí ra cho ngươi đánh ta!"

"Đây là roi của ta, ta thích đánh ngươi thì đánh!" Lữ Lệ Hoa trả lời
như chuyện đương nhiên, nàng là nữ nhân của hoàng đế, trong từ
điển của nàng, dân đen lại gần mình là đánh, đánh cho hết giận mới



thôi, nữ nhân đáng giận trước mặt này nhất định tính vào loại dân
đen rồi.

"Của ngươi cũng không cho ngươi, trừ khi ngươi có bản lĩnh đến
đây dành lại!" Vân Tuyết Phi khiêu khích cười một tiếng, ánh mắt âm
trầm, nếu như vừa rồi mình chỉ muốn trêu chọc nữ nhân này một
chút, vậy hiện tại nàng bị câu 'Ta thích đánh ngươi thế nào thì đánh'
chọc giận.

Lữ Lệ Hoa càng thêm tức giận, dù gì mình cũng học qua chút võ
công, tại sao có thể để loại dân thường này xem thường? Nàng dùng
sức muốn đoạt lấy roi từ dân đen này, thậm chí còn đưa hai tay ra,
nhưng dân đen đó vẫn đứng bất động, hoàn toàn không có vẻ mất
sức, nàng nhất thời tức giận, cùng lắm thì nàng không cần roi này,
nàng muốn cho nàng ta nhìn kỹ một chút, mình cũng không phải chỉ
có mình roi, không có roi, mình cũng có thể đánh nàng khóc đến
không nhìn ra phương hướng!

Sau khi nàng quyết định, lập tức buông tay, ném cây roi lên mặt đất,
sau đó đánh một quyền về phía Vân Tuyết Phi.

Vân Tuyết Phi không nghĩ đến nàng không cần roi, nhìn thấy một
quyền đánh đến, nàng có thể nhìn rõ ràng phương hướng nào, nhẹ
nhàng né tránh, như mèo vờn chuột, không tấn công, nhưng lại dùng
lời nói kích thích: "Thế nào? Roi không được liền dùng nắm đấm giải
quyết?" Nhìn nữ nhân ngày càng khó coi, ngày cnagf tức giận này,
trong lòng nàng sung sướng, không biết nhà nào lại nuôi lại nữ nhân
ngực lớn nhưng lại không có đầu óc ngu ngốc thế này!

Sau một hồi tấn công, Lữ Lệ Hoa không khỏi thở dốc, ánh mắt đỏ
bừng nhìn Vân Tuyết Phi cách đó không xa: "Dân đen, ngươi thật to
gan, lại dám tránh ta!"



Vân Tuyết Phi trợn trắng mắt, đầu óc cô nương này làm bằng bã
sao? Thật sự cảm thấy chính mình giỏi, mình phải đứng đó để nàng
đánh? Lại luôn mở miệng một tiếng lại kêu dân đen khiến nàng khó
chịu, cầm roi trong tay, ánh mắt lạnh lẽo, hung hắng đánh qua nữ
nhân đang ngồi đó thở dốc, ăn miếng trả miếng, nàng không phải
người dễ dàng để người khác bắt nạt!

Tiếng roi vang lên, một roi này không giống tiếng roi vừa rồi của Lữ
Lệ Hoa, mặc dù Lữ Lệ Hoa quăng roi, nhưng lại giống như đang thêu
gối, không có nội lực gì, chỉ biết một số chiêu đơn giản. Nhưng Vân
Tuyết Phi lại khác, tuy thân thể này gầy yếu, kém nhiều so với kiếp
trước, nhưng dù gì mình cũng từng làm tướng quân, kiếp trước võ
công vô cùng tốt, ngay lúc này thân thể sau khi Tư Nam Tuyệt chăm
sóc, cũng dưỡng tốt vô cùng. Cho nên dù một roi này dùng không
toàn lực, nhưng vẫn có sức mạnh, so với tốc độ ra roi trước đó của
Lự Lệ Hoa thì vô cùng lớn!

Lữ Lệ Hoa vốn còn cảm thấy may mắn, vừa rồi lúc mình tiến công,
nữ nhân kia hoàn toàn không dám đánh, có thể thấy đang sợ mình.
Nhưng bây giờ một roi quất đến, nàng không sợ mình, mà là đang
đùa giỡn mình, chờ mình kiệt sức mới cho ra một đòn chí mạng!

Nàng bị dọa đến mặt trắng bệch, ngồi ngốc tại chỗ không dám động,
thân thể nhận một roi kia, y phục trên người nhất thời rách một đoạn,
có tia máu chảy ra, đau đớn chạy đến thần kinh não, nàng hoàn hồn,
nhìn máu tươi lấm tấm ra ngoài, còn có đau đớn từng đợt truyền
đến, nàng la hoảng lên: "Dân đen lớn mật, ngươi lại dám đánh ta! Ta
muốn giết ngươi!" Vì vậy lại giống như điên vọt đến.

Vân Tuyết Phi giữ chặt roi trong tay, khóe môi lạnh nhạt cong lên, lúc
nàng sắp đến gần mình, lại lần nữa quăng roi, trong đó kèm chút nội
lực, sợi roi lập tức như lưỡi dao kéo một sợi máu thật dài trên người
Lữ Lệ Hoa, đồng thời còn khiến nàng bay ra thật xa, phịch một tiếng,



đụng vào phiến đá xanh.

Sắc mặt Lữ Lệ Hoa trắng bệch, nằm trên mặt đất co quắp, cảm giác
phổi cũng bị đánh ra ngoài, xương cốt toàn thân tan nát, toàn thân
đau đớn, nơi bị roi quất trúng càng thêm đau đớn, nàng luôn sợ đau
nhất, cuối cùng không nhịn được, nước mắt dần chảy ra. Nàng thật
sự không nên đi loạn một mình, sớm nên nghe Huyền, mang theo hộ
vệ bên người.

Bây giờ cuối cùng nàng mới biết võ công của nàng kém thế nào, thì
ra những nha hoàn tỷ thí võ công với nàng trước kia đều cố ý thua
mình, nếu không phải bọn họ, hôm nay nàng sẽ không ngu ngốc đi
tìm dân đen này báo thù như thế, còn làm toàn thân mình đều là vết
thương, nếu như hôm nay mình còn sống trở về, nhất định phải lột
da đám nha hoàn dối chủ, biến mình thành kẻ ngu!

Vân Tuyết Phi cầm roi tiến lên phía trước, từ trên cao nhìn xuống
nàng, ánh mắt âm trầm, nàng vuốt ve cây roi trong tay, lãnh khốc
nhìn nữ nhân thống khổ nằm trên mặt đất.

Lữ Lệ Hoa sợ hãi nhìn nữ nhân cầm roi trước mắt, nàng chưa bao
giờ phải chịu khổ như thế, cha mẹ trước đây của nàng cưng nàng
như trân bảo, sau khi vào cung mọi chuyện Hạ Hầu Huyền đều nghe
theo nàng, người nào thấy nàng cũng phải cúi đầu khom lưng, cúi
đầu làm lẽ, nhưng mình cao quý như vậy, lại bị một dân đen khiến
cho chật vật như thế!

Nhìn dân đen phe phẩy roi trước mặt mình, tâm nàng cũng treo ở cổ
hộng, nàng không ngừng lui về phía sau, muốn cách nữ nhân kinh
khủng này xa một chút, nàng thật sự lo lắng một roi quất đến đây,
thân thể nàng liền có thễm một vết thương lớn, nàng che vết thương
thấm máu, lo lắng nhìn lên, hiện tại nàng thật sự muốn chạy, đi tìm
Huyền báo thù cho mình, nhưng nàng lo lắng bị nữ nhân điên rồ



trước mắt này phát hiện, sẽ tiếp tục dùng roi đánh mình!

"Cảm giác ăn roi thích không?" Vân Tuyết Phi hé miệng cười nói,
nhưng vui vẻ không chạm đến đáy mắt.

"Khoog, đừng đánh ta nữa, ta sai rồi, ngươi bỏ qua cho ta đi..." Lữ
Lệ Hoa khóc lóc khẩn cầu, bất an nhìn cây roi không ngừng lay động
trong tay Vân Tuyết Phi, nàng thật sợ, nếu như nhận sai có thể đỡ
một chút đau đớn, nàng có thể nhận sai, núi xanh còn đó, đạo lý này
nàng hiểu, chỉ cần hôm nay có thể an toàn thoát khỏi đây, như vậy
mình sẽ thắng, nàng nhất định tìm Huyền đến báo thù cho nàng,
khiến nàng ta phải đền tội gấp nghìn lần.

Vân Tuyết Phi chậc lưỡi đi mấy vòng quanh Lữ Lệ Hoa, châm chọc:
"Cái này là dạy cho ngươi một bài học, đừng nên cầm roi đánh người
lung tung, không có ai có nghĩa vũ đến trước cửa để ngươi bắt nạt!"

Nhìn người vừa rồi nổi giận như chó cái, bây giờ lại run rẩy như một
con tiểu bạch thỏ, Vân Tuyết Phi nhếch miệng nở một nụ cười nhạt,
nàng nhẹ nhàng đến bên tai Lữ Lệ Hoa, thở một hơi, nhẹ giọng cảnh
cáo: "Lần sau để ta thấy ngươi cầm roi bắt nạt người khác, ta sẽ
đánh lên mặt ngươi!"

Vân Tuyết Phi cố ý lên giọng ở câu cuối cùng, đợi đến lúc nhìn thấy
sắc mặt của nữ nhân này trắng bệch, cả người càng không ngừng
run rẩy, không dám nói một câu phản bác, nàng hơi yên lòng, xem ra
nghe lọt rồi, nàng nhẹ nhàng vỗ bả vai Lữ Lệ Hoa: "Tốt nhất ngươi ở
lại nơi này thưởng thức phong cảnh đi, ta không tiếp!"

Chờ đến khi bóng lưng Vân Tuyết Phi biến mất không thấy nữa, Lữ
Lệ Hoa đứng dậy, nhìn cây roi nằm trơ trọi trên mặt đất, cả người tức
giận, nàng xông lên trước đạp cây roi đó, sắc mặt dữ tợn, trong
miệng không ngừng chửi mắng: "Dân đen, dân đen, bổn tiểu thư sẽ



không bỏ qua cho ngươi như vậy, sẽ không bỏ qua cho ngươi..."

"Lệ Hoa, ngươi đang làm gì?" Một bóng đen đơn độc đứng cách đó
không xa, môi mỏng mím chặt, cau mày nhìn một màn trước mặt.

Nghe được giọng nói quen thuộc, động tác đạp roi của Lữ Lệ Hoa
đột nhiên dừng lại, vẻ điên cuồng dữ tợn trên mặt trong nháy mắt
biến mất, thay vào đó là vẻ điềm đạm đáng yêu, bộ dạng lã chã muốn
khóc. Nàng xoay người, như hồ điệp nhào vào trong lòng Hạ Hầu
Huyền, ủy khuất cọ vào ngực hắn, đưa tay đấm đấm lồng ngực Hạ
Hầu Huyền, oán giận nói: "Sao giờ ngươi mới đến? Ta bị người khác
bắt nạt chết rồi!"

Vừa dứt lời, lập tức ngẩng đầu lên từ trong ngực Hạ Hầu Huyền, giơ
vết thương vừa rồi bị roi tạo nên ra cho Hạ Hầu Huyền nhìn, nước
mắt lớn như hạt đầu chảy xuống, ủy khuất nói: "Ngươi xem, cái này
là do dân đen đó đánh, đau chết mất!"

Nghe được từ dân đen, Hạ Hầu Huyền không vui nhíu mày, đợi đến
lúc nhìn thấy vết thương máu chảy ra thì che vẻ không vui, thay vào
đó là đau lòng và trìu mến, hắn khẽ thở dài một cái, nhìn bộ dạng nữ
giả nam trang của nha đầu này, tất nhiên biết nàng muốn mình vui
vẻ. CÒn có thể mong cái gì? Tất cả đều do hắn gây nghiệt, trên thế
giới này còn có một nữ nhân có bộ dạng giống nàng ở cạnh mình,
cũng là một an ủi!

Nhìn thần sắc không rõ của nam nhân yêu thương mình có thừa này,
trong lòng Lữ Lệ Hoa hơi hồi hộp, kinh hoảng thay thế ủy khuất, nàng
bất an dò xét: "Huyền... ta... có phải ta làm sai cái gì không?" Nàng
như chó con muốn được người yêu thương, ôm lấy cánh tay hắn,
đáng thương nói: "Ngươi đừng không để ý đến ta, ngươi mau nói
cho ta biết ta sai ở đâu, ta sẽ đổi!" Thậm chí còn giơ tay thề đảm bảo.



Một nữ nhân như vậy dựa vào ngươi, để ý ngươi, ngươi còn kén
chọn cái gì? Hạ Hầu Huyền hơi thở dài, đưa tay nhẹ ôm lấy Lữ Lệ
Hoa, ôn nhu trấn an: "Ta đưa ngươi đi bôi thuốc!"

Nhìn nam nhân thường ngày lạnh lùng như băng, chỉ có ở trước mặt
mình mới lộ ra bộ dạng ôn nhu, trong lòng Lữ Lệ Hoa đắc ý, Mộ
Dung Thanh Y là cái gì? Dù là Hoàng Quý Phi, không phải vẫn phải
gọi là hoàng thượng, chỉ có mình mới có thể gọi hắn là Huyền.

Nàng đưa tay ôm lấy hông của Hạ Hầu Huyền, cọ xát vào ngực hắn,
rất khéo léo gật đầu, có điều nghĩ đến mình bị thương nhất định
không thể bỏ qua như thế, nhất định phải khiến dân đen đó trả một
cái giá thật lớn, nàng rưng rưng tố cáo: "Ta ủy khuất ngươi cũng
không giúp ta, vừa rồi dân đen đó còn tuyên bó, nếu như lần sau gặp
lại sẽ dùng roi đánh vào mặt ta!"

Nàng biết nơi Hạ Hầu Huyền quan tâm nhất chính là gương mặt này,
nàng cũng vì mình có tư cách làm nũng, có một khuôn mặt giống
hoàng hậu trước kia, nàng biết Huyền coi nàng là thế thân, nhưng
vậy thì sao? Nàng có thể hưởng thụ quyền lợi tối cao, hưởng thụ phú
quý mà đám thường dân hâm mộ, dù trước kia nàng là bảo bối trong
tay cha mẹ, nhưng đặt trong hoàn cảnh gia đình như vậy, nàng vẫn
luôn hâm mộ những nữ nhân quanh năm có trang phục mới để mặc,
phát hiện đạt được nguyện vọng, nàng muốn bao nhiêu quần áo mới
đều có, trải qua cuộc sống giàu sang, sao nàng có thể cam tâm trở
lại cuộc sống trước kia? Thế thân hay không thế thân, nàng không
quan tâm, tiên hoàng hậu đã chết, như vậy nàng chính là bản gốc,
sớm muộn gì nàng cũng sẽ ngồi lên ghế hoàng hậu!

Quả nhiên thân thể Hạ Hầu Huyền khựng lại, hắn kéo Lữ Lệ Hoa từ
trong ngực ra, đưa tay nắm lấy cằm nàng, ánh mắt híp lại, ánh mắt
khi điêu khắc bị bao phủ bởi vẻ lo lắng, ánh mắt nguy hiểm cảnh cáo:
"Trẫm không quan tâm ngươi chơi thế nào, tay tàn chân tàn cũng



được, nhưng phải bảo vệ gương mặt này thật tốt cho trầm, nếu có
bất kỳ sơ suất nào thì ngươi cút về cuộc sống bình dân của ngươi
đi!"

Lữ Lệ Hoa hoảng hốt, vốn tưởng mình có gương mặt này, sẽ khiến
hắn lo lắng, báo thù cho mình, nhưng lực trên cằm càng mạnh, khiến
nàng tỉnh táo biết được, gương mặt này là bùa hộ thân cho vinh hoa
phú quý của mình, một ngày kia nếu gương mặt này bị phá hủy,
nhưng vậy mình sẽ bị hắn coi như đồ bỏ đi!

Nhận thức này khiến lòng nàng lạnh băng, nhìn khuôn mặt anh tuấn
phía trước, con ngươi thâm thúy như hồ nước, sống mũi chắc
chắn... nam tử có đại vị cao quý, lại hoàn mỹ giống như đóa hoa anh
túc này, phu quân của nàng, nhưng không có gương mặt này thì
nàng có gì!

Trong lòng nàng tự giễu, đây chính là nam nhân mình yêu, nếu
gương mặt này quan trọng như thế, vậy nàng phải lợi dụng cho tốt,
nàng nhất định phải khiến kẻ bắt nạt nàng trả giá thật lớn!

Nàng lập tức nặn ra mấy giọt nước mắt, ủy khuất tố cáo: "Cũng
không phải nô tỳ muốn hủy dung, nữ nhân nào mà không muốn xinh
đẹp, là dân đen kia tuyen bố muốn hủy dung nô tỳ, nên nô tỳ mới sợ!"
Nàng đưa tay kéo ống tay áo Hạ Hầu Huyền, làm nũng nói: "Huyện,
giúp ta trừng trị nha đầu đó, xử lý nagf, được không... nếu không ta
lo lắng, chỉ sợ có ngày gặp lại, ngươi không ở bên cạnh, vậy ta..."

Hạ Hầu Huyền buông tay đang nắm cằm nàng ra, bỏ qua phiền não
trong lòng, lạnh lùng hỏi: "Ngươi bị đánh ở đây?"

Lữ Lệ Hoa vội vàng gật đầu, tức giận chỉ trích: "Nữ nhân đó là nha
hoàn của vương phủ, cái phủ hộ quốc này thật không để người khác
vào mắt, một đứa nha hoàn cũng không nghe lời ta!" Nghĩ đến mình



có hi vọng báo thù, trong mắt nàng lóe lên ánh sáng độc ác. "Huyền,
nếu ngươi tìm được nàng, nhất định phải hành hạ nàng, để nàng
chết thì quá lợi cho nàng rồi!"

Hạ Hầu Huyền nhìn nữ nhân trước kia hiểu chuyện, khéo léo, hiểu
lòng người giờ đây lại xa lạ trước mắt, rõ ràng là cùng một gương
mặt, vì sao tính cách lại kém nhiều như vậy? Hắn biết không nên hi
vọng quá xa vời, có thể giữ lại gương mặt này ở bên mình đến sau
này, cũng là trời cao ban ơn cho mình rồi.

"Tốt nhất ngươi nên đi xử lý vết thương cho tốt, chuyện còn lại để ta
xử lý!" Hạ Hầu Huyền hơi không kiên nhẫn, nhấc chân chuẩn bị rời
đi.

"Huyền... ngươi..." Lữ Lệ Hoa sững sờ nhìn nam nhân mình dựa vào
rời đi, không nghĩ đến Huyền lại muốn mình tự đi xử lý vết thương,
trước kia dù mình chỉ bị chút vết thương nhỏ, hắn cũng đau lòng kéo
mình lại an ủi, nàng biết là vì gương mặt của mình, nhưng hôm nay
mình không bị hủy dung, vẫn là gương mặt đó, tại sao vừa rồi nàng
lại thấy sự chán ghét trong mắt Huyền?

Hạ Hầu Huyền đột nhiên dừng lại, trong lúc Lữ Lệ Hoa kích động cho
là vì mình, hắn xoay người lạnh lùng ném lại một câu cảnh cáo: "Bảo
vệ tốt gương mặt này cho trầm!"

Lữ Lệ Hoa khẽ vuốt mặt mình, nhìn Hạ Hầu Huyền ngày càng đi xa,
nàng đột nhiên phát hiện thứ đau nhất là tâm, nếu ta không thể lợi
dụng gương mặt này chiếm được lòng ngươi, vậy ta sẽ dùng gương
mặt này giành được vị trí nữ nhân quyền lực nhất quốc gia này!

Tư Nam Tuyệt không nghĩ đến mình ngồi ở bát giác lấu uống rượu,
lại có thể thấy một màn thú vị như vậy, nhìn bóng đen ngày càng đi
xa, hắn cảm thán một câu: "Sớm biết có ngày hôm nay lúc trước sao



còn như vậy!" Một ly rượu xuống bụng, hắn khẽ vuốt trán, đột nhiên
cười một tiếng: "Xem ra ta phải lòng một con cọp cái!"

Bạch Phong lo lắng nói: "Chủ tử, hoàng thượng có thể gây sự với
vương phi hay không?"

Gió mát thổi qua, Tư Nam Tuyệt đột nhiên đứng dậy, thu tầm mắt lại,
khóe môi nhấc lên, nở một nụ cười kiên định: "Bổn vương sẽ bảo vệ
nàng cả đời!"

Làn gió thơm trong vườn, Tần Hương Quân nhìn bức thư phụ thân
gửi đến, ngón tay nắm chặt thành quyền, đợi đến lúc xem xong, nàng
vo lá thư lại thành một cục ném xuống đất, nghiêm giọng nói: "Ta
cũng muốn mang thai con của vương gia, nhưng mấy tháng nay, mỗi
ngày vương gia đều ở chỗ của vương phi, ta có thể làm sao?"

Thính Tuyết cũng cảm thấy không đáng cho chủ tử, dù sao chủ tử
cũng là dòng chính của Thừa tướng, ban đầu chịu làm thiếp cũng là
vì nghĩ đến vị trí đó còn trống, đợi một thời gian có thể lên làm chính,
không nghĩ đến nửa đường lại ngảy ra một Vân Tuyết Phi, cướp đi vị
trí vương phi không nói, mà đến cả tâm của vương gia cũng bắt đi
rồi.

"Tiểu thư..." Thính Tuyết nhìn bốn phía, sau khi xác định không có ai,
nàng nhỏ giọng nói: "Có cần cho người trừ Vân Tuyết Phi?"

" Ngươi cho rằng ta không muốn? Ngươi nên nhìn kết quả của Quan
Tâm Liên và Tống Thi Linh, một kẻ chết, một kẻ kết duyên, mặc dù
Tống Thi Linh còn sống, có lẽ sống còn khó chịu hơn chết!" Tần
Hương Quân phân tích tình thế trước mắt, sắc mặt âm trầm: "Vân
Tuyết Phi không phải là kẻ dễ đối phó, sơ ý một chút, chúng ta sẽ trả
đủ!"



" Vân Tuyết Phi này lớn lối như vậy, nói cho cùng là có vương gia
bảo vệ và cưng chiều, chúng ta bắt đầu hạ thủ từ Vương Gia đi, nếu
như tiểu thư có được sủng ái của, vậy không phải mười Vân Tuyết
Phi cũng không phải là uy hiếp!" Thính Tuyết đặt ánh mắt hy vọng lên
người tiểu thư mình, thật ra thì Vân Tuyết Phi không phải là vấn đề,
chỉ cần giải quyết Vương Gia, tất cả đều dễ nói chuyện.

Sau khi Tần Hương Quân nghe xong, sắc mặt càng thêm khó chịu,
ánh mắt tức giận nhìn về phía nha hoàn coi thường tình hình: "Ngươi
cố ý phải không? Ngươi biết rõ hiện tại cũng Vương Gia không thèm
liếc đến ta, trong lòng đều là con tiện nhân Vân Tuyết Phi kia, ngươi
còn muốn xát muối lên vết thương của ta!" Nếu như nha hoàn trước
mắt không phải là người lớn lên cùng mình, nàng thật hoài nghi có
phải nàng bị người thu mua tới đả kích mình hay không.

Thính Tuyết biết sai cúi đầu nói xin lỗi: "Thật xin lỗi, tiểu thư, ta không
phải cố ý!"

" Không thể đến gần Vương Gia, không chiếm được sủng ái của
vương gia, vậy năm nào tháng nào binh phù mới có thể tới tay!" Tần
Hương Quân lo lắng đi tới đi lui, nghĩ đến dặn dò trong thư của phụ
thân, nàng thật hối hận lúc ấy viết thư cho cha nói cho hắn biết mình
đã là người của vương gia, hiện tại Vương Gia không động vào
mình, chính mình làm thế nào nói rõ với phụ thân tình hình này?
Không chiếm được ủng hộ của vương gia, cũng không có binh phù,
vậy làm sao đại kế của phụ thân có thể áp dụng?

" Nếu không?" Ánh mắt Thính Tuyết đột nhiên chợt lóe, ngẩng đầu
hưng phấn nhìn chủ tử mình: "Tiểu thư, chúng ta có thể tiếp tục tặng
bạc cho vương phi!"

Bạc? Tần Hương Quân dừng bước lại, ánh sáng trong mắt lóe lên,
đột nhiên cười nói: "Đúng vậy... tặng bạc! Vương phi yêu tiền, từng



bán lần đầu tiên của Vương Gia, có thể có lần thứ hai, lần thứ ba..."
Lần này mình nhất định phải chuẩn bị đầy đủ, trảnh thủ mang thai
con của vương gia, giánh được tâm của vương gia, lấy được binh
phù!



Chương 63-1: Ấm áp ngắn
ngủi (1)

Vân Tuyết Phi trông thấy sân viện trống rỗng, không tự giác nhíu mày
hỏi: "Sao hôm vắng tanh vậy? Bọn nha hoàn đi đâu hết rồi?"

Ngũ Trà trả lời: "Nghe nói mấy ngày trước khách quý bị người trong
vương phủ đánh, bây giờ đang điều tra đấy."

"Bị đánh?" Vân Tuyết Phi quay đầu dùng ánh mắt hỏi thăm Ngũ Trà,
trong lòng lặp tức hiện lên tình huống nữ nhân ngốc nghếch ngày đó
tìm mình gây phiền toái, xem ra tám phần là vị đại tiểu thư kia rồi.

"Chính là ngày mà Đào Thất bị thương ấy, cũng may tiểu thư người
không sao, nghe nói chuyện xảy ra rất gần chỗ tiểu thư." Ngũ Trà vui
mừng nói, chẳng mảy may suy nghĩ nó có liên quan đến tiểu thư nhà
nàng hay không.

"Ồ, vậy sao ~" Vân Tuyết Phi mở to mắt, coi bộ đại tiểu thư ác bá này
vẫn chưa học khôn ra, sớm biết như vậy đã không dễ dàng buông
tha cho nàng ta rồi.

"Thái độ của vị khách quý kia với người làm trong phủ vô cùng kém,
mở miệng một tiếng là dân đen, đoán chừng bị ai đó nghe xong cảm
thấy khó chịu nên đánh nàng ta đây mà." Ngũ Trà kể tiếp, đột nhiên
nghĩ đến cái gì, mắt sáng trưng, kích động nói: "Nam nhân đi cùng
nữ nhân ấy, dáng dấp khá tốt, có thể so sánh với vương gia."

Lần đầu tiên Vân Tuyết Phi nghe được nam nhân có thể đứng ngang
hàng cùng Tư Nam Tuyệt, lặp tức hứng thú hỏi: "Nam nhân đó trông



thế nào? Có thể khiến cho tiểu thư Ngũ Trà chúng ta đánh giá cao
như vậy nhỉ?"

Ngũ Trà chu miệng tố cáo nói: "Tiểu thư, người đã có vương gia rồi,
không được nghĩ đến nam nhân khác!"

"Chỉ nói là không được nghĩ chứ đâu có quy định là không thể nhìn!"
Vân Tuyết Phi nhướng mày cười nói.

"Chẳng qua cho dù thấy được cũng vô dụng, bởi người mà hắn thích
đích thị là vị đại tiểu thư cứ mở miệng là dân đen kia rồi~" Ngũ Trà
thở dài tiếc hận nói: "Thật không biết cô tiểu thư điêu ngoa đó có cái
gì tốt, tìm được một tướng công hoàn hảo như thế!"

Nhìn vẻ mặt tư xuân của tiểu nha đầu, Vân Tuyết Phi vốn muốn trêu
chọc thêm một lát, nhưng lúc này ngoài cửa lại đột nhiên truyền đến
tiếng gõ cửa, tiếp theo là giọng nói cung kính của nữ tử vang lên: "Có
vương phi ở đây không? Nô tỳ Tần Hương Quân có việc quấy rầy."

Vân Tuyết Phi thu lại nụ cười, giữa hai đầu chân mày thoáng qua sự
không kiên nhẫn, sau đó nghiêm mặt nói: "Vào đi!"

Quần áo màu tím nhạt, mặt trên điểm xuyến hoa Tường Vi cỡ lớn,
tóc bới cao, phô diễn chiếc cổ thon dài ra bên ngoài, xinh đẹp tựa
như thiên nga trắng, trâm vàng cài nghiêng ở giữa, theo bước chân
khẽ đong đưa, đai ngọc bó eo thon, thoa phấn nhẹ, tươi mát thanh
nhã, cả người như được rột rửa dưới ánh mặt trời, làm cho người ta
có một loại cảm giác tựa như mộng ảo.

"Nô tỳ tham kiến vương phi ~" Tần Hương Quân cung kính hành lễ.

Vân Tuyết Phi gật đầu: "Đứng lên đi ~ tìm ta có chuyện gì?"



Tần Hương Quân đứng dậy, nhìn thoáng qua Ngũ Trà, muốn nói lại
thôi, khó xử nói: "Vương phi có thể để nha hoàn lui xuống tránh mặt
một lát không!"

Vân Tuyết Phi cẩn thận liếc Tần Hương Quân một cái, cũng không
nói gì, dặn dò Ngũ Trà: "Em đi ra bên ngoài coi chừng, có chuyện gì
báo ta biết!"

Ngũ Trà cung kính trả lời: "Dạ!" Tiếp theo thì lui ra.

Khi trong phòng chỉ còn dư lại hai người Vân Tuyết Phi và Tần
Hương Quân, Tần Hương Quân quan tâm hỏi "Vương phi, gần đây
khỏe không?"

"Rất khỏe, có chuyện gì nói thẳng đi!" Vân Tuyết Phi không thích dây
dưa, càng không thích giao thiệp với nhóm tiểu thiếp trong vương
phủ này, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính.

Tần Hương Quân lấy từ trong tay áo ra mười vạn lượng ngân phiếu
đã sớm chuẩn bị xong, trình lên Vân Tuyết Phi, lấy lòng nói: "Đây là
một chút tâm ý của nô tỳ, xin vương phi vui lòng nhận cho ~"

Mười vạn lượng ngân phiếu! Một con số rất to, chẳng qua hình như
gần đây nàng đâu có qua lại với nữ nhân này, sao đột nhiên đưa
mình nhiều bạc như vậy? Lẽ nào nàng phát tài, hay. . . . . . Nàng lấy
ánh mắt hồ nghi quét về phía Tần Hương Quân.

Dưới cái nhìn mãnh liệt kia, Tần Hương Quân vốn nghĩ muốn giải
thích hết thảy, nhưng lại chợt không biết nói làm sao, không thể phủ
nhận, ánh mắt Vân Tuyết Phi vô cùng sắc bén, qua một hồi lâu, lòng
nàng ta đều xáo trộn cả lên.

Nàng ta cúi đầu điều chỉnh lại tâm trạng, sau đó ngẩng đầu lên lớn



mật hỏi "Nghe nói mấy tháng gần đây vương gia luôn ngủ ở chỗ của
vương phi!"

Vân Tuyết Phi đại khái cũng đoán được nàng ta muốn làm gì rồi, mày
liễu khẽ nhíu, "Đúng vậy thì sao?" Hoàn toàn không có ý tứ che giấu.

Thật ra Vân Tuyết Phi vì lười quanh co với nàng ta, nên trực tiếp trả
lời như vậy, thế nhưng vẻ mặt đó ở trong mắt Tần Hương Quân
không thể nghi ngờ là đắt ý khoe khoang, càng khiến Tần Hương
Quân thêm căm hận và ghen tỵ.

Tần Hương Quân rũ mắt xuống, biết rõ đáp án, nhưng từ trong
miệng của nữ nhân này phun ra, trong lòng nàng vẫn cảm thấy vô
cùng khó chịu. Bản thân cố gắng hết mình, mà nàng ta thì không cần
tốn nhiều sức đã đạt được. Hơn nữa còn giống như chuyện đương
nhiên, sao nàng có thể không hận đây? Rõ ràng là nàng vào vương
phủ trước, cớ gì quay đầu lại vương gia chỉ thấy mỗi nữ nhân trước
mắt này?

Nàng đè nén chua xót trong lòng, nói thẳng mục đích của mình với
Vân Tuyết Phi: "Vương gia đã rất lâu không đến chỗ nô tỳ, nô tỳ
nghĩ, nghĩ. . . . . ."

Nàng bỗng nhiên cảm giác trong ánh mắt cười như không cười của
Vân Tuyết Phi, mình tựa như một tiện thiếp trần trụi, nhưng có thể có
biện pháp gì? Ai bảo mình không nắm được tâm vương gia, không
chiếm được sự ưa thích của người. Nếu như vương gia cũng yêu
mình, vậy thì hôm nay đứng ở chỗ này không phải là nàng, mà là
Vân Tuyết Phi tiện nhân kia, nàng ta sẽ phải cúi đầu làm thiếp với
mình rồi.

Tôn nghiêm của nàng đã sớm không còn từ thời điểm bị định làm
thiếp, còn có cái gì không thể nói chứ, thân thể nàng khẽ run, nhưng



ánh mắt đột nhiên kiên định, khẩn cầu: "Nô tỳ muốn vương phi sắp
xếp để vương gia thị tẩm!"

Vân Tuyết Phi biết trong nhóm thị thiếp, bối cảnh của Tần Hương
Quân là cao nhất, dòng chính nữ Thừa Tướng, một thân phận như
vậy vốn nên làm chính thất, nhưng lại làm thiếp cho Tư Nam Tuyệt,
vì một người đàn ông, chấp nhận hạ thấp mình, có thể thấy được nữ
nhân này là thật lòng yêu thương Tư Nam Tuyệt.

Nhìn mười vạn lượng ngân phiếu mê người trước mắt. Nếu là lúc
trước, nàng sẽ vui mừng nhận lấy, sau đó lập tức đi sắp xếp, mặc kệ
Tư Nam Tuyệt có thế thân hay không, nàng đều có thể tiếp nhận, bạc
tới tay mới là vương đạo.

Nhưng bây giờ, nghĩ đến Tư Nam Tuyệt vô cùng tốt với mình, nhân
nhượng và cưng chiều mình, nhìn đống ngân phiếu này, nàng bất
chợt mất đi hứng thú, cho dù có nhận lấy, nam nhân cùng Tần
Hương Quân điên loan đảo phượng cũng không phải là Tư Nam
Tuyệt, điều đó nàng hiểu rõ. Nhưng nàng đột nhiên phát hiện mình
không thể tiếp thụ nổi rồi, tuy Tư Nam Tuyệt chưa từng xảy ra quan
hệ với bọn họ, nhưng nàng cũng không thích những nữ nhân khác
trên đầu danh hiệu được Tư Nam Tuyệt sủng ái.

Tần Hương Quân nhìn vẻ mặt không rõ của Vân Tuyết Phi, trước kia
đều là mười vạn lượng, chẳng lẽ hiện tại nữ nhân này chê ít rồi, nàng
thử dò xét nói: "Nếu vương phi không vừa ý, nô tỳ có thể đưa thêm
ngân lượng nữa, chỉ cần vương phi an bài cho nô tỳ cơ hội thị tẩm,
tất cả đều dễ nói chuyện!"

Sau khi xác định rõ lòng mình, ánh mắt Vân Tuyết Phi nhìn về phía
Tần Hương Quân, mới vừa rồi còn bị bao phủ trong sương mù
thoáng chốc đã quang đãng sạch sẽ.



Mày cong, con ngươi trong suốt, nàng kiên quyết nói: "Ngân phiếu
này ngươi mang về đi, thị tẩm phải xem ý của vương gia, bổn vương
phi lực bất tòng tâm!"

Tay cầm ngân phiếu Tần Hương Quân chợt cứng đờ, nàng không
thể tin trừng to mắt nhìn Vân Tuyết Phi, vì sao nàng ta đột nhiên
không thích bạc nữa vậy? Không chịu nhận nó, không an bài cho
mình cơ hội thị tẩm, vậy mình làm sao để đến gần vương gia, làm
sao đạt được sự quan tâm của vương gia, làm sao lấy được binh
phù. . . . . .

"Nhưng trước kia không phải như thế!" Tần Hương Quân tức giận
phản bác: "Trước kia vương phi không phải có thể sắp xếp cho
chúng ta thị tẩm sao? Tại sao bây giờ lại không được? Hay vương
phi không muốn an bài?" Thay đổi bộ dáng ngoan ngoãn lúc nãy, tức
giận mà không lời nào có thể miêu tả được.



Chương 63-2: Ấm áp ngắn
ngủi (2)

Hắn từng nói sẽ luôn chờ nàng, nàng bằng lòng lựa chọn tin tưởng
hắn. Vân Tuyết Phi nghĩ, nếu nàng muốn quên đi quá khứ, nếm thử
cuộc sống mới, Tư Nam Tuyệt là lựa chọn tốt nhất! Hắn sẽ kịp thời
cứu mình tại thời điểm mình gặp nguy nan; cho mình một bờ vai dựa
vào tại thời điểm mình đau lòng khổ sở; tin tưởng giúp đỡ mình vô
điều kiện tại thời điểm mình bị người khác ức hiếp, ra mặt thay mình;
vào phòng nấu canh khi mình đói bụng. . . . . . Nam nhân như vậy
làm sao không làm cho người ta động lòng đây? 

Sau khi đã chắc chắn tâm ý của mình, Vân Tuyết Phi nhíu mày,
nhếch môi cười với Tần Hương Quân, đón ánh mặt trời chiếu
nghiêng từ bên ngoài vào, thoạt nhìn có một loại vẻ đẹp đoạt hồn
những người xung quanh, nàng nhìn chằm chằm Tần Hương Quân
ánh mắt nghiêm túc trả lời: "Bổn vương phi không muốn sắp đặt các
ngươi cho Vương Gia thị tẩm!" Nói năng có khí phách chứng tỏ rõ
thái độ của nàng, cũng ngăn chận Tần Hương Quân nói lời kế tiếp.

Tần Hương Quân vốn đang mất hồn nhìn Vân Tuyết Phi, đợi nghe
được Vân Tuyết Phi không chút do dự cự tuyệt, nàng không thể tin
mở to hai mắt, chẳng lẽ Vân Tuyết Phi nữ nhân hạ tiện này thực sự
thích vương gia. Tần Hương Quân không ngờ ông trời và nàng ta
mở ra một trò đùa lớn như vậy, trước nữ nhân này không thích
vương gia, thì bán cho bọn họ cơ hội thị tẩm, nàng ta kiếm được bạc.
Bây giờ, nàng ta thích vương gia, thì khiến các nàng trả lại cơ hội thị
tẩm, vương gia và bạc tất cả đều bị một mình nàng ta chiếm hết,
thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy? Tại sao? 



Nghĩ tới đây, ánh mắt Tần Hương Quân nhìn về phía Vân Tuyết Phi
tràn đầy thù hận, nàng ta tức giận chỉ trích: "Nữ nhân như ngươi
hoàn toàn không xứng với vương gia, ban đầu ngươi vì bạc nhường
vương gia cho chúng ta. Hiện tại kiếm bạc no rồi, thì muốn vương gia
ư? Vân Tuyết Phi, ngươi điên rồi, ngươi đặt chúng ta ở chỗ nào?"

Vân Tuyết Phi đứng bất động tại chỗ, nàng im lặng nghe nữ nhân
trước mắt này tức giận trách mắng, sau một lát trầm mặc, nàng nhẹ
giọng trịnh trọng nói: "Thật xin lỗi! Ta. . . . . ." Cho dù có thiên ngôn
vạn ngữ, nàng chỉ có thể nói với nàng ta ba chữ này, nàng không
biết giải thích sao với nàng ta, chuyện tình cảm vốn không phải lỗi
của ai, nàng ta cũng đáng thương, nàng hiểu rõ cảm giác yêu mà
không được đáp lại kia.

"Ta không muốn ngươi xin lỗi, ta muốn ngươi sắp xếp cho ta cơ hội
thị tẩm!" Tần Hương Quân không duy trì tỉnh táo được nữa, cắt đứt
lời Vân Tuyết Phi, không thị tẩm tương đương với việc không thể
sinh con cho vương gia, vậy nàng giải thích sao với phụ thân đây?

Bất chợt từng giọt từng giọt nước mắt theo khóe mắt chảy xuống,
cuốn trôi lớp son phấn hôm nay nàng đặt biệt chuẩn bị, Tần Hương
Quân chỉ vào Vân Tuyết Phi tức giận hét: "Rốt cuộc ta có chỗ nào
kém ngươi, vì sao hắn xem ngươi là báu vật nhưng chỉ coi ta như
rơm rạ? Nếu ngươi yêu hắn thật lòng như vậy, ban đầu tại sao cho
chúng ta cơ hội thị tẩm, phát viên đường ra, chờ chúng ta nếm được
vị ngọt, ngươi lại lấy về, ngươi thật là tàn nhẫn, ta tình nguyện ngay
từ đầu một chút cơ hội ngươi cũng không cho, vẫn tốt hơn hiện tại ta
cầu xin mà không được, đau đớn đến tột cùng!" Đôi tay nàng che
mắt, khóc không thành tiếng, nước mắt trong suốt theo kẽ ngón tay
nhễu xuống đất.

Vân Tuyết Phi nhìn Tần Hương Quân hồi lâu, thở dài nói: "Ngươi đi
đi, ta sẽ không đồng ý chuyện an bày thị tẩm, trừ phi vương gia



muốn!" Nếu như chính hắn nguyện ý, chắc chắn mình sẽ không ngăn
cản, đồng thời cũng coi như cho chính mình cái cớ để cắt đứt hi
vọng.

Tần Hương Quân ngưng khóc, buông đôi tay ra, chẳng chút che giấu
căm hận mãnh liệt trong mắt, nàng ta cắn răng uy hiếp nói: "Nếu
ngươi không thu xếp cho ta thị tẩm, ta lặp tức đến chỗ vương gia nói
cho hắn biết chuyện ngươi thu bạc, cho hắn biết ngươi là nữ nhân
thấy tiền liền sáng mắt, vì tiền cái gì cũng có thể bán, không đáng giá
để yêu!"

Nàng cũng chẳng tin nữ nhân này không quan tâm đến hình tượng
của mình ở trong lòng vương gia. Thân phận nàng vốn là dòng chính
nữ phủ Thừa Tướng, sự kiêu ngạo ấy không cho phép nàng làm như
vậy, hơn nữa làm như vậy biểu thị nàng và Vân Tuyết Phi vĩnh viễn
không có khả năng chung sống hòa bình. Nhưng đều do nữ nhân
này quá tuyệt tình, một chút cơ hội cũng không cho mình. Đã như
vậy, nàng không dễ chịu, nàng cũng sẽ không để cho nữ nhân này
tốt hơn!

Lúc đầu Vân Tuyết Phi có hơi đồng cảm cho số phận Tần Hương
Quân, nhưng khi chứng kiến ánh mắt điên cuồng lẫn hận ý mãnh liệt
kia, cùng với sự trở mặt uy hiếp của nàng ta, giờ đây không còn sót
lại chút gì, người đáng thương tất có chỗ đáng hận, những lời này
quả nhiên không sai!

Tròng mắt vốn quan tâm dần dần trở nên âm u, nàng lạnh lùng nói:
"Ngươi có thể thử xem, ta trước kia dám làm, hiện tại sẽ không sợ!"

Tần Hương Quân tuyệt đối không ngờ Vân Tuyết Phi phản ứng như
vậy, đúng là nàng đang nắm cán, thế nhưng chẳng hề ảnh hưởng tới
Vân Tuyết Phi, chẳng lẽ vương gia thật sự cưng chiều Vân Tuyết Phi
tới tận trời rồi sao? Cho nên nàng ta mới có thể không chút kiêng kỵ



hoành hành ngang ngược như vậy! Nàng không dám nghĩ đến
nguyên nhân, nếu như một nam nhân thật sự sủng ái một nữ nhân
như thế, có thể bao dung tất cả sai lầm nàng phạm phải, thì chắc
chắn hắn rất yêu nữ nhân này, vậy mình còn cơ hội sao?

Nàng vẫn tin thời gian của mình còn rất dài, mình ưu tú như vậy, yêu
vương gia đến thế, một ngày nào đó vương gia nhất định sẽ phát
hiện mình tốt, đây chính là lý do nàng chịu đựng những tháng ngày
tịch mịch kia. Nhưng bây giờ đột nhiên có người nói với mình, trong
lòng vương gia đã đầy, mình hết cơ hội rồi, sự tín niệm trải qua thời
gian dài hoàn toàn sụp đổ, nàng chỉ cảm thấy xung quanh tối đen,
vây hãm không lối thoát, chẳng còn gặp lại ánh mắt trời trên thế giới
này.

Nàng có gia thế thượng đẳng, khuôn mặt đẹp động lòng người, tài
nghệ được mọi người hâm mộ ca ngợi. . . . . . Nàng cũng không phải
không có người để yêu mến, trước lúc làm thiếp cho Tư Nam Tuyệt,
một nam nhân vẫn luôn tồn tại trong lòng nàng, hắn cũng rất ưu tú,
văn võ song toàn, phong lưu phóng khoáng, chẳng qua khi so sánh
với vương gia, thì kém xa, đó là một nam nhân nhìn mình tràn đầy
thâm tình và cưng chìu, là thanh mai trúc mã của mình. Nếu như
không phải gặp Tư Nam Tuyệt, nàng đã an phận phần gả cho người
nam nhân kia làm vợ, nói không chừng bây giờ mình là một vị mẫu
thân rồi.

Chỉ là số mạng chưa bao giờ sẽ đi đúng với quỹ đạo của nó, cuộc
sống luôn có chuyện ngoài ý muốn, nàng gặp được nam nhân như
tiên giáng trần ấy. . . . . . Sau đó, nàng không để ý đến mọi lời chỉ
trích, từ bỏ trúc mã, đón nhận sự sắp đặt của phụ thân, làm thiếp Tư
Nam Tuyệt!

Rất lâu rồi nàng chưa nghĩ tới nam nhân đã bị mình tổn thương kia,
không dám nhớ, lo lắng mình sẽ hối hận! Nhưng hôm nay lâm vào



tình cảnh như vậy, nàng lại đột nhiên nhớ đến hắn, che giấu buồn bã
trong lòng, nàng không ngừng tự nói với mình, nàng và hắn đã sớm
không thể nào. Nếu nàng muốn hạnh phúc, chỉ có thể nghĩ biện pháp
dựa vào vương gia, cây đại thụ này!

Nhưng nếu sau này mình thật sự không còn cơ hội hầu hạ vương
gia, không sinh được con nối dòng cho người, vậy mình chẳng phải
sẽ sống cô đơn trong căn nhà rộng lớn ấy tới già sao, nàng không
muốn kết quả như thế!

Nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía Vân Tuyết Phi, lộ ra một nụ cười
điên cuồng, ngươi không để ta sống, thế thì ta cũng sẽ không để
ngươi được yên ổn! Cho dù vương gia thực sự cưng chiều ngươi,
có thể bao dung ngươi tất cả. Nàng cũng phải thử một chút, xem
vương gia có phải thật là không để ý chút nào không, chỉ cần có thể
phá hư quan hệ giữa bọn họ nàng đều muốn thử, cung mở tên không
thể quay đầu, nàng đã không còn đường lui, nàng muốn thị tẩm,
nàng muốn đứa bé, vì phụ thân, mặc kệ bất cứ giá nào nàng cũng
phải lấy cho bằng được binh phù.

Tần Hương Quân khiêu khích cười nói, trong mắt lóe lên ánh sáng
ác độc: "Ngươi đã không sợ vương gia tức giận, có dám cùng ta đối
chất ở trước mặt vương gia không?"

"Có gì không dám?" Vân Tuyết Phi ngẩng đầu lên nhìn thẳng nói,
ngữ điệu bình tĩnh, chẳng hề mảy may lo sợ.

Chẳng qua thái độ như vậy, càng khiến Tần Hương Quân căm tức
hơn. Nàng đã khóc, làm ầm lên, thậm chí uy hiếp, nhưng nữ nhân
trước mắt này giống như không để mình vào mắt. Có lẽ nàng ta
được vương gia sủng ái là thật nên mới có thể bỏ qua hết thảy.

Lúc hai người đi tới Đông Lâm viện, nha hoàn giữ cửa lập tức đi



thông báo, không bao lâu hai người cùng bước vào phòng ngủ Tư
Nam Tuyệt.

Khói hun mịt mù, cả phòng ngủ tràn ngập hơi thở yên tĩnh, ánh mắt
Tần Hương Quân khẽ lóe sáng, gian phòng này hoàn toàn không
phải chỗ lần trước mình thị tẩm, không biết sao, trong lòng nàng tràn
ngập sự lo lắng bất an.

Tư Nam Tuyệt ngồi ở trong phòng đọc sách, thời điểm Vân Tuyết Phi
và Tần Hương Quân đi vào, hắn lập tức ngẩng đầu lên, đưa mắt
quyện trên người Vân Tuyết Phi, nóng rực và thâm tình như vậy,
giống như trong căn phòng này chỉ có hắn và nàng.

Vốn Tần Hương Quân muốn ở nơi này gây mâu thuẫn giữa hai
người bọn họ, nhưng hôm nay khi chứng kiến ánh mắt vương gia
nhìn Vân Tuyết Phi, nàng không biết bước vào đây rốt cuộc là chính
xác hay sai lầm. Nhưng nàng đã bị bức đến đường cùng không lối
thoát rồi, nàng chỉ có thể ôm may mắn trong lòng, có thể vương gia
không hề biết bộ mặt thật của Vân Tuyết Phi, chờ hắn nhận rõ, thì sẽ
không thích Vân Tuyết Phi nữa.

Tư Nam Tuyệt không coi ai ra gì đứng lên, cất bước đến trước mặt
Vân Tuyết Phi, dịu dàng hỏi: "Nhớ ta?" Không chút nào chú ý tới bên
cạnh còn có một người, cũng không ngờ tới, bình thường vương gia
với nữ nhân luôn giữ bộ dạng không nhiễm thế tục lại có một mặt dịu
dàng như thế.

Sắc mặt Vân Tuyết Phi hơi ửng hồng, không biết là do khói hay
ngượng ngùng, ánh mắt nàng quét một vòng trên người nữ nhân
ngoan cố muốn mình tới đây đối chất, chỉ thấy gương mặt nàng ta tái
nhợt, tràn đầy thù hận, bàn tay nắm chặt thành quyền khẽ run, nàng
mỉm cười nói: "Không có, chẳng qua là Tần thị thiếp muốn nô tì đối
chất với nàng ấy, cho nên nô tì mới tới!" Giây phút nàng nói đến đây,



con ngươi cười như không cười lia đến vị trí Tần Hương Quân đứng,
rõ ràng thấy được cơ thể nàng ta run nhè nhẹ.

Tư Nam Tuyệt rất không hài lòng với câu trả lời của tiểu hồ ly nọ, hắn
nhìn thoáng qua ánh mắt giảo hoạt của nữ nhân này, nghĩ đến mấy
ngày trước chứng kiến bộ dáng nàng lười biếng kiêu ngạo vung roi,
hắn không khỏi vui vẻ cong môi, mắng nhỏ: "Tiểu lừa gạt!"

Tần Hương Quân nhìn thấy hai người thân mật không coi ai ra gì,
trong lòng khó chịu giống như đao cắt, trước kia lúc vương gia thị
tẩm mình, người rất hăng hái, muốn mình liên tục? Nhất dạ phu thê
bách nhật ân, tại sao chỉ một ánh mắt mà vương gia cũng keo kiệt
cho mình?

Nàng không chịu nỗi nữa, bước nhanh về phía trước thỉnh an, muốn
phá nát loại không khí nhu tình này: "Nô tỳ bái kiến vương gia ~"
Nàng cúi đầu che giấu cảm xúc trong mắt, dáng vẻ hùng hổ dọa
người lúc nãy, mặt mũi điên cuồng dử tợn đã biến mất, thay vào đó
giống như một chú chim nhỏ khép nép, mặt mày như tơ.

Rốt cuộc Tư Nam Tuyệt phát hiện trong phòng còn có một người,
nghĩ đến Phi Nhi nói đối chất gì đó, hắn không vui cau mày, lạnh nhạt
nói: "Đứng lên đi!" Giọng nói mất kiên nhẫn, khác xa sự dịu dàng
nồng nhiệt với Vân Tuyết Phi, lạnh lẽo đến mức có thể đông người ta
thành băng.

Nếu như nói trước kia mình cho rằng vương gia và vương phi chỉ là
một lúc mới mẻ, không lâu sau sẽ chán ghét, bây giờ trông thấy thái
độ vương gia với Vân Tuyết Phi, nàng nghĩ vương gia đã động tình
thật rồi, nàng siết chặt quả đấm, lòng như lửa đốt. Song, càng thêm
thống hận Vân Tuyết Phi, vì sao ông trời sắp đặt mình được gặp
vương gia, lại còn thêm một Vân Tuyết Phi? Không có nàng ta thì tốt
biết bao nhiêu. Nàng khẽ nhắm mắt, đợi sau khi mở ra hạ quyết tâm,



không báo trước quỳ trên mặt đất, cao giọng nói: "Nô tỳ có chuyện
bẩm báo!"

"Chuyện gì?" Giọng nói Tư Nam Tuyệt vẫn lạnh như trước, không
tình cảm, nhưng tầm mắt hắn từ đầu chí cuối chỉ dán trên người Vân
Tuyết Phi.

"Vương Gia yêu vương phi như thế, nhưng vương phi hoàn toàn
không hề yêu người, nàng ta chỉ yêu tiền mà thôi!" Tần Hương Quân
nổi giận, chỉ trích nói: "Ban đầu cho nô tỳ được vương gia thị tẩm, là
bởi vì vương phi đã thu của nô tỳ rất nhiều ngân lượng!" Trong lòng
nàng có một âm thanh đang reo hò, vương gia người nhìn kĩ vào,
đây chính là bộ mặt thật người nữ nhân này. Hiện tại người nên lặp
tức cho nàng ta một cái tát đi.

Nhưng làm nàng thất vọng rồi, Tư Nam Tuyệt một chút phản ứng
cũng không có, vẫn thâm tình nhìn Vân Tuyết Phi như vậy, nàng vội
vàng hỏi: "Vương gia người không tức giận ư?" Tại sao lại như thế,
cho dù có thương, nhưng bị chính nữ nhân mình yêu xem như hàng
hóa đem bán lấy tiền. Đây là một đều mà nam nhân không thể nhịn
được, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có sự ngăn cách!

"Tại sao bổn vương phải tức giận?"

Giọng nói lạnh lẽo quét qua Tần Hương Quân, trong lòng nàng đột
nhiên xuất hiện khí lạnh, toàn thân run rẩy, nàng cẩn thận quan sát
vẻ mặt Tư Nam Tuyệt, thử dò xét nói: "Vương phi không hề yêu
người, nàng ta chỉ yêu tiền, vương gia chẳng lẽ người không tức
giận?"

"Nàng không yêu Bổn vương, Bổn vương có cả đời để đợi nàng
yêu!" Tư Nam Tuyệt nói năng khí phách, gương mặt vẫn lạnh lẽo,
nhưng lửa nóng nơi đáy mắt thế nào cũng không che lấp được.



Tần Hương Quân đột nhiên cảm thấy như tiến vào hầm băng, nàng
không ngờ kết quả chất vấn chính là một câu thổ lộ của Tư Nam
Tuyệt với Vân Tuyết Phi. Hơn nữa còn đánh mình vào vực sâu vạn
trượng. Cuối cùng không giữ được bình tĩnh, vứt bỏ ngụy trang,
nàng cao giọng chất vấn, hận ý sáng quắc trong mắt: "Người đã yêu
Vân Tuyết Phi sâu đậm như vậy, trước đó vì sao còn lên giường
cùng ta? Ta không tin, lúc ấy người rất nhiệt tình muốn ta, không thể
nào một chút tình cảm cũng không có?" Nàng đột nhiên đứng lên,
dùng tay chỉ Vân Tuyết Phi, ác độc nói: "Nhất định, nhất định là nữ
nhân này cho người uống thuốc mê hồn gì rồi, nàng ta chính là con
hồ ly tinh! Chuyên quyến rũ nam nhân. . . .



Chương 63-3: Ấm áp ngắn
ngủi (3)

Đột nhiên một cơn gió mạnh quét qua, ngăn lời nói còn dư lại của
Tần Hương Quân trong cổ họng, nàng ta ngã mạnh xuống đất, mặt
cũng đánh trật, khóe miệng rỉ máu, cả người đau đớn, không thể tin
ngẩng đầu lên, nhìn nam nhân trước mắt âm lãnh tàn nhẫn, đâu còn
có nửa điểm phong thái thần tiên, lúc này hắn giống như ma quỷ đi ra
từ địa ngục.

Do không kiềm được sự chua xót lẫn đau đớn trong lòng, nước mắt
chảy ào ào, sao mình lại khổ như vậy? Tiểu thư dòng chính nữ phủ
Thừa Tướng, nhưng bị coi thường làm thiếp cho người ta, cùng
những nữ nhân khác tranh giành tình cảm, bị người hãm hại, hãm
hại lại người, cả ngày sống trong hoàn cảnh người lừa ta gạt. Nàng
rất nhớ, rất nhớ cuộc sống ban đầu ở phủ Thừa Tướng, không buồn
không lo như vậy, được người ta nâng niu như bảo vật trong lòng
bàn tay, bất luận mình nói lên yêu cầu quá đáng cỡ nào, hắn cũng
chưa bao giờ giận mình, chưa bao giờ từ chối mình.

Vốn nhỏ giọng nức nở, nhưng càng nghĩ càng đau lòng, nàng bổ
nhào ra đất khóc to lên, nước mắt thấm ướt cả mảng lớn dưới thân,
làm gì còn dáng vẻ tiểu thư khuê các, đầu tóc rối bời, ướt đẫm dính
vào trên mặt, bụi bậm bám vào trông vô cùng thảm hại, mất hết khí
chất, hoàn toàn giống như một đứa trẻ la lối om sòm.

Đây chính là kết quả! Vân Tuyết Phi khẽ thở dài một hơi, kéo Tư
Nam Tuyệt đi ra ngoài cửa.

Ngay tại lúc Tần Hương Quân khóc khàn cả giọng, đột nhiên một



bóng đen xuất hiện, giọng nói quen thuộc vang lên ở bên tai nàng:
"Quân nhi ~"

Âm thanh kia mềm mại du dương, tựa như linh đan dịu dược, lặp tức
Tần Hương Quân ngừng khóc, trong lòng nàng khẽ run, không thể tin
ngẩng đầu lên, đợi đến khi nhìn thấy người đàn ông đã bị chính mình
cố ý quên đi giờ phút này chân thực đứng ở trước mặt mình, nàng
kích động nhưng cũng đau lòng không kém.

Nàng vội vàng che mặt mình lại, không muốn để hắn nhìn thấy dáng
vẻ nhếch nhác này, lui người về phía sau, khẩn trương nói: "Sao
ngươi ở chỗ này? Ngươi cút, cút mau, ta không muốn nhìn thấy
ngươi. . . . . ." Sự ngô nghê của mối tình đầu là thứ sạch sẽ duy nhất
còn sót lại trong nội tâm của nàng.

Hiện tại nàng trở nên xấu xí hèn hạ thế này, tựa như một con chuột
bẩn thỉu, ngay cả chính nàng cũng cảm thấy chán ghét mình.

Nhưng tệ nhất là đã bị nam nhân trong lòng mình nhìn thấy, bỗng
dưng nàng cảm giác cuộc sống này thật u tối, không có gì đáng để
lưu niệm.

Vừa rồi ẩn nấp chứng kiến toàn bộ câu chuyện phát sinh trong
phòng, Tiêu Hàn không khỏi cảm thấy đau lòng, thiếu nữ hồn nhiên
ngày nào đã từng được mình che chở trong lòng bàn tay. Hôm nay
lại biến thành như vậy, hắn tiến lên, cúi người nhìn nàng, kéo hai tay
trước mặt nàng xuống, giọng nói chứa đầy sự thương tiếc sâu kín
vang lên: "Quân nhi, không cần như vậy, ta sẽ khổ sở ~"

"Ta không phải là Quân nhi của ngươi, không phải, không phải!" Tần
Hương Quân đột nhiên kích động thét chói tai, dùng sức lắc đầu phủ
định: "Ta chỉ là một tiểu thiếp trong vương phủ, một tiểu thiếp ác độc,
ngươi không nên đến gần ta, cút đi. . . . . ." Nàng kích động đẩy hắn



ra, tại sao lại ngay lúc mình chật vật nhất, để cho hắn xuất hiện chứ,
nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi mình nhục mạ Vân Tuyết Phi có lẽ đã bị
hắn nhìn thấy, tức khắc toàn thân nàng đau đến tê dại.

Tiêu Hàn chẳng quan tâm, nhìn nữ nhân cuồng loạn trước mặt, khó
có thể diễn tả bằng lời sự đau đớn trong lòng hắn lúc này, hắn kéo
nàng vào trong ngực mình, ôm chặt nàng. Mặc kệ nàng ra sức giãy
giụa, hắn cũng không buông nàng ra, hắn nhẹ giọng thì thầm, ngữ
điệu dịu dàng trước sau như một, không nửa điểm mất hứng, hắn
khẽ vỗ về nàng, an ủi nói: "Đừng khóc, khóc nữa sẽ biến thành hoa
miêu đấy!"

"Tiêu Hàn, tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Ngươi đến chê cười ta
có đúng không?" Nàng đưa tay dùng sức đánh lồng ngực hắn, vừa
khóc vừa lên án nói: "Không sai, ta vứt bỏ ngươi, nhưng hiện tại ta
cũng bị báo ứng rồi, sống không bằng chết, mục đích của ngươi đã
đạt được, ngươi đi nhanh lên đi, van ngươi!"

Nghe được chính miệng nàng thừa nhận mình không tốt, trong lòng
Tiêu Hàn càng khó chịu thêm, hắn nghiêm túc nói "Ta chưa từng
trách nàng, ta tới đây bởi vì ta không muốn buông tay!"

Trong thoáng chốc, nàng nhớ lại, hắn đã từng dùng những lời như
vậy nói với nàng: "Mặc kệ nàng mắc lỗi gì, ta đều tha thứ cho nàng,
vĩnh viễn sẽ không nổi giận với nàng!" Hắn có thể bỏ qua cho mình,
nhưng nàng thì lại không được.

Lần này mình sẽ không buông tay nữa, Tiêu Hàn quyết định, nàng
không tìm được hạnh phúc, thì hắn sẽ cho nàng hạnh phúc, hắn
nghiêm túc nói: "Quân nhi, quên Tư Nam Tuyệt, chúng ta bắt đầu lần
nữa!"

Bất chợt nàng yên tĩnh lại, đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn dung nhan



quen thuộc kia, bắt đầu lần nữa? Có thể sao? Bọn họ bỏ lỡ nhiều
thời gian như vậy, đã thế nàng còn phụ bạc hắn? Hơn nữa nàng đã
sớm mất đi sự trong sạch, cơ thể của nàng đã không sạch sẽ nữa
rồi. . . . . .

Giống như biết suy nghĩ trong lòng nàng, hắn nhếch môi cười, đưa
tay vén sợi tóc ra phía sau, dịu dàng nói mấy câu ở bên tai nàng,
trong ánh mắt không thể tin của nàng, hắn rốt cuộc kiềm chế không
được, hôn lên nữ nhân mà mình yêu thích, cả đời này không bao giờ
buông tay nữa!

Vân Tuyết Phi áp sát tai vào cửa chính, nghe động tĩnh bên trong,
con ngươi chuyển động liên tục, khi thì cười gian, khi thì mở to hai
mắt trầm ngâm nín thở, sợ lỡ mất đoạn đặc sắc.

Tư Nam Tuyệt bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay kéo nữ nhân này đi, hắn
thật lo lắng, nếu hai vị bên trong trình diễn tuồng cấm trẻ nhỏ coi,
nàng vẫn sẽ nghe hết toàn bộ không.

Khi hai người rời khỏi phòng đi tới một nơi hơi xa xa, Vân Tuyết Phi
xác định sẽ không quấy rầy đến hai người kia, lặp tức cất giọng tò
mò hỏi: "Lúc trước biết ta thu bạc, chàng muốn tác hợp cho hai
người bọn họ, nên mới sảng khoái đồng ý thị tẩm thị thiếp?"

Tư Nam Tuyệt nhíu mày, trả lời: "Hả? Muốn biết?" Con ngươi thâm
thúy dưới ánh mặt trời không ngừng di chuyển, âm cuối kéo dài lộ ra
mùi vị hấp dẫn chẳng giải thích được, mặt mày bờ môi cũng hàm
chứa nụ cười cưng chìu.

Trong nháy mắt Vân Tuyết Phi lâm vào trạng thái ngây ngẩn cả
người, đợi bừng tỉnh, thầm mắng: da dẻ nam nhân này thật tốt, chỉ
cần đứng ở chỗ này là có thể thu hút ánh mắt người khác, không để
người ta sống à! Nàng giữ bình tĩnh gật đầu, nhẹ giọng đáp lại:



"Muốn biết!"

Khóe môi Tư Nam Tuyệt khẽ nâng lên, tiếng nói trong trẻo tựa như
con suối mát rượi ngày hè khiến cho người ta toàn thân thoải mái,
cười mỉm nói: "Nàng hôn ta một cái, ta lặp tức nói cho nàng biết!"

Vân Tuyết Phi không thể tin trợn to mắt, chẳng thể ngờ được người
nam nhân trước mắt này thế nhưng vô sỉ đến như vậy, phút chốc lửa
nóng bốc lên, nghiến răng nhìn gương mặt tươi cười đầy hả hê của
Tư Nam Tuyệt. Một lúc sau, nàng giận dỗi xoay người đi về phía
trước.

Tư Nam Tuyệt hết cách rồi, nha đầu này một chút tình thú cũng
không có, vì đề phòng nàng tức giận, hắn đành bước nhanh tới, đưa
tay kéo Vân Tuyết Phi, thu lại nụ cười dịu dàng nói: "Đừng giận mà,
đùa với nàng thôi!" Trông thấy dáng vẻ tức tối thở hồng hộc của
nàng, hắn chỉ có thể khai hết ra: "Ta không có tốt bụng như vậy, là
bản thân Tiêu Hàn nguyện ý, nếu không phải là Tiêu Hàn, vì để trấn
an chuyện phụ thân nàng ta, ta cũng sẽ tìm những người khác!"

Thế này Vân Tuyết Phi mới đưa mắt chuyển đến trên người Tư Nam
Tuyệt, nhẹ nhàng quan sát, đồng ý nói: "Chàng quả thật không phải
người tốt gì!" Lúc đáp mang theo một chút cố ý, đối với chuyện hai
người bọn họ, Vân Tuyết Phi thổn thức không thôi, may mà Tiêu Hàn
nguyện ý chờ, nguyện ý canh giữ, rốt cuộc ôm được mỹ nhân về,
cũng coi như cái này Tần Hương Quân may mắn, gặp phải một nam
nhân tốt si tình như vậy.

Chứng kiến sự vui mừng trong mắt nàng, còn có một ít hâm mộ, Tư
Nam Tuyệt nhẹ nhàng nắm tay nàng, xúc cảm mềm mại trong tay
cực tốt, cảm thấy chưa đủ, dùng lực kéo Vân Tuyết Phi vào trong
ngực mình, để cho nàng tựa vào lòng mình, than thở nói: "Đương
nhiên nếu đối tượng là nàng, ta sẽ rất vui lòng!"



Vân Tuyết Phi mờ mịt, theo phản xạ ngẩng đầu lên hỏi "Rất vui lòng
cái gì?"

Chờ hỏi xong, nàng mới bất giác hiểu được ý tứ câu nói kia của Tư
Nam Tuyệt, sắc mặt không khỏi ửng hồng.

Tư Nam Tuyệt không chút che giấu biểu đạt tâm ý của mình: "Ta rất
vui lòng cho nàng thị tẩm!" Cơ thể hắn về sau sẽ luôn giữ cho nữ
nhân trước mắt này, không cho bất kỳ kẻ nào nhúng chàm, hắn
muốn làm một tướng công tốt thủ thân như ngọc.

Vân Tuyết Phi đỏ mặt trừng mắt nhìn nam nhân không biết thẹn
thùng này, sự lạnh nhạt mới vừa rồi với Tần Hương Quân đi đâu rồi
hả? Dáng vẻ hiện tại, hiển nhiên là một tên lưu manh!

Buổi chiều thời gian ngắn ngủi mà tốt đẹp, trong không khí cuốn theo
hương hoa nhàn nhạt, Vân Tuyết Phi đưa tay ôm lấy hông Tư Nam
Tuyệt, thân thể dán chặt trong lòng hắn. Khóe môi Tư Nam Tuyệt
treo lên nụ cười vui thích, sâu kín trong ánh mắt tràn đầy dịu dàng, ở
nơi này tình ý nhè nhẹ lưu chuyển giữa hai người.

Đột nhiên một giọng nói không hợp thời điểm vang lên: "Huyền, tại
sao lâu như vậy còn chưa tìm được dân đen kia? Vương phủ nhất
định là che giấu nữ nhân đó rồi!"



Chương 64-1: Chất vấn (1)

Đây không phải là giọng nói của ác nữ kia sao? Vân Tuyết Phi từ Tư
Nam Tuyệt lồng ngực trung ngẩng đầu lên, nhìn sang nơi phát ra âm
thanh, quả nhiên trông thấy tay ác nữ kéo một người đàn ông đi tới.

Nam nhân ấy vẫn mặc một bộ đồ đen, dung mạo quen thuộc, ánh
mắt lạnh lùng, đau đớn lần nữa kéo tới trong lòng nàng, tay ôm Tư
Nam Tuyệt bắt đầu lạnh dần, đầu thoáng qua hình ảnh nhát kiếm sắc
bén kia. Ngày nàng ra chiến trường cùng người liều mạng, hắn cưới
vợ mới, huyết sắc đầy trời kết hợp giá y đỏ thẫm tạo thành một loại
châm chọc, châm chọc sự ngu xuẩn của nàng.

Nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, tức giận nồng đậm lẫn
khổ sở tột cùng cuốn chặt nàng, cả người khắc chế không được run
rẩy, tại sao ông trời bất công như vậy? Nàng đối xử thật lòng với
người, cuối cùng rơi vào kết cục bị người vứt bỏ, kết quả chết thảm
trên chiến trường, nhưng người lừa nàng hại nàng, lại được vinh hoa
phú quý, vạn người kính ngưỡng. Giờ khắc này, nàng đột nhiên phát
hiện, nếu như không báo thù, như vậy trong lòng mình cũng sẽ
không quên được, vĩnh viễn phải sống ở trong hồi ức đau thương,
nhất định không chiếm được hạnh phúc!

Ngay tại thời điểm nàng khổ sở khó chịu, cánh tay Tư Nam Tuyệt
buộc chặt, áp nàng vào lồng ngực khiến người ta an tâm, hơi thở
phái nam quen thuộc bao phủ nàng, nói cho nàng biết, nàng không
phải một mình!

Tư Nam Tuyệt ôm Vân Tuyết Phi, toàn bộ sức nặng thân thể cũng
dựa vào trên người hắn, đôi tay nắm chặt y phục của hắn, giống như



hắn là điểm tựa duy nhất nàng có thể dựa vào!

Vào thời kì đẹp nhất của tuổi trẻ, nàng gặp Hạ Hầu Huyền, vì hắn tay
nhiễm máu tươi, tổn thương nam nhân đối xử tốt với mình, cuối cùng
rơi vào kết quả chết không được tử tế, người đàn ông này lại trái ôm
phải ấp, một Mộ Dung Thanh Y trong hoàng cung chờ hắn cưng
chiều, bên ngoài cung một ác nữ ngực lớn nhưng không có đầu óc
lúc nào cũng làm loạn. Sự thật tàn khốc đặt ra ở trước mặt cười
nhạo nàng không biết nhìn người! Nàng rất muốn cầm roi, quật chết
đôi cẩu nam nữ này!

Trải qua mấy ngày tịnh dưỡng, vết thương trên người Lữ Lệ Hoa đã
dần dần kết vảy, không còn đau nữa. Chẳng qua chưa tìm được dân
đen đó để báo thù, nàng nuốt không trôi cục tức kia, còn có thái độ
Hạ Hầu Huyền lúc ấy, khiến nàng biết ranh giới cuối cùng của Hạ
Hầu Huyền, nàng biết Hạ Hầu Huyền cưng chiều mình, nhưng hắn
không yêu mình, chỉ cần đề cập đến chuyện nàng và tiên Hoàng hậu
có gương mặt tương tự nhau, Hạ Hầu Huyền lặp tức sẽ lạnh lùng vô
tình.

Gương mặt này có thể nói là một loại tình cảm ký thác của Hạ Hầu
Huyền đối với tiên Hoàng hậu, cho nên hắn mới cẩn thận che chở,
dựa vào nó, Mộ Dung Thanh Y vĩnh viễn chỉ có thể làm Hoàng quý
phi, không làm được Hoàng hậu, bởi vì vị trí Hoàng hậu đã bị nàng
giữ lại. Sau này nàng vẫn tiếp tục yêu Hạ Hầu Huyền, nhưng sẽ
không si tâm vọng tưởng được hắn yêu nữa, chỉ cần hắn cưng chiều
và cho nàng quyền lợi lẫn địa vị chí cao vô thượng là được.

Nàng ôm cánh tay Hạ Hầu Huyền, thân mật tựa sát vào, ánh mắt si
tình khóa chặt trên người hắn, hận không thể chiêu cáo khắp thiên
hạ, người đàn ông này là của nàng!

Đột nhiên bước chân người đàn ông ngừng lại, lạnh lùng nhìn về



phía trước cách đó không xa, nàng men theo ánh mắt của hắn nhìn
sang, đập vào tầm mắt chính là một nam tử tao nhã ưu tú, không
giống Hạ Hầu Huyền, hắn mặc một bộ quần áo màu trắng, như Tuyết
liên mọc trên đỉnh Thiên sơn, phong hoa tuyệt đại, mỗi lần nhìn thấy
hắn, trong lòng nàng tựa như có con thỏ chạy lung tung, ánh mắt
khao khát dính trên người hắn, nhưng suy nghĩ bên cạnh còn có một
Hạ Hầu Huyền, nàng mới lưu luyến thu hồi tâm tư lại.

Ngừng hồi lâu, Hạ Hầu Huyền mới đi tiếp, tầm mắt rét buốt quét qua
nữ nhân trong ngực Tư Nam Tuyệt, lạnh lùng nói: "Nam Tuyệt huynh,
diễm phúc không ít!"

Tư Nam Tuyệt cười như không cười nhìn thoáng qua hai người đột
ngột xuất hiện ở nơi này, hơi thâm ý trả lời: "Như nhau thôi!"

Mỗi người một câu sau đó thì im lặng, gió thổi nhẹ qua, có thể nghe
thấy cả âm thanh nhánh cây lay động.

Dưới ánh mặt trời, hai người một như Mạn Đà La, một như Thiên
sơn Tuyết Liên, hai thái cực, lại đông lại trong thiên địa tinh hoa, làm
cho người ta cảm thán tạo hóa thật là bất công.

Lữ Lệ Hoa không ngờ vị Hộ quốc vương gia ấy chỉ nhìn thoáng qua
bên này, sau đó thì lặp tức thu hồi ánh mắt, trong lòng hơi tức giận,
mình dầu gì cũng coi như là mỹ nhân, vậy mà hắn lại không thèm
nhìn tới mình!

Hạ Hầu Huyền đưa mắt quan sát kỹ lưỡng nữ nhân trong ngực Tư
Nam Tuyệt, cho dù đêm hôm đó bóng đêm dày đặt, nhưng hắn vẫn
biết nàng chính là Tuyết Phi.

Tuyết Phi sao? Hắn một lần nữa nghĩ tới Tiết Phỉ, Phỉ Nhi của hắn,
cùng một dáng vẻ ở buổi tối hôm đó, bỗng dưng khổ sở kéo đến



trong tim hắn chẳng rõ nguyên nhân.

Phát giác Hạ Hầu Huyền nhìn chằm chằm nữ nhân của mình, Tư
Nam Tuyệt không vui cau mày, càng thêm ôm chặt Vân Tuyết Phi
vào lòng, hận không thể dùng chính mình ngăn chặn ánh mắt nóng
bỏng của Hạ Hầu Huyền.

Không ngờ sinh thời lại có thể nhìn thấy Tư Nam Tuyệt hành động trẻ
con như thế, Hạ Hầu Huyền hơi tò mò rốt cuộc là nữ nhân như thế
nào có thể khiến hắn để ý đến vậy, đặc biệt là khi nghĩ đến cảm giác
khác thường đêm hôm đó, hắn chợt cười một tiếng: "Tình cảm giữa
Nam Tuyệt huynh và vương phi thật sự ghen chết người khác!"

Lúc này Lữ Lệ Hoa mới chú ý tới trong ngực vương gia còn có một
nữ nhân, thì ra đây chính là vương phi của Hộ quốc vương gia,
không nhìn đến một đại mỹ nhân như mình, ngược lại đi ôm chặt một
người chẳng thấy rõ bộ dáng, trong lòng nàng ta bắt đầu nổi lên ghen
tỵ, cũng muốn xem một chút rốt cuộc nữ nhân trong ngực đó trông
như thế nào?

Tư Nam Tuyệt nhíu mày nói: "Đương nhiên! Ta và nương tử Tuyết
Phi của ta sẽ luôn luôn tốt như vậy!" Cố ý nhấn mạnh hai chữ Tuyết
Phi, đợi đến khi chứng kiến đau đớn vụt qua trong mắt Hạ Hầu
Huyền, khóe miệng hắn không tự giác lộ ra nụ cười hả hê.

"Phi Nhi, nàng nói xem?" Tư Nam Tuyệt đột nhiên cúi đầu, ánh mắt
dịu dàng cưng chìu nhìn chăm chú vào người trong ngực.

Một Tuyết Phi, một Phi Nhi, tâm tình Lữ Lệ Hoa vốn bình tĩnh cũng bị
làm cho rối loạn, cái tên này nếu nàng nhớ không lầm, hẳn là tục
danh của tiên Hoàng hậu, nàng ta dời ánh mắt đến người đàn ông
bên cạnh mình, quả nhiên nhìn thấy nam nhân luôn không để lộ cảm
xúc ra ngoài, giờ phút này trong mắt là một mảnh bi thương, không



ngờ tên của Hộ quốc vương phi lại trùng với tiên Hoàng hậu, nàng
dùng sức nắm chặt nam nhân bên cạnh, không thấy được mặt của
nữ nhân kia, nàng thật lo lắng, nếu nàng ta cũng giống mình, gương
mặt tương tự như tiên Hoàng hậu, vậy phải làm sao?

Ngay tại thời điểm Lữ Lệ Hoa hoang mang, Hạ Hầu Huyền đột nhiên
mở miệng nói: "Tới vương phủ lâu như vậy, Nam Tuyệt huynh lại tiếc
rẻ, tốt xấu gì nên để chúng ta được chiêm ngưỡng dung mạo của
vương phi chứ nhỉ!" Giọng điệu này làm cho người ta khó có thể từ
chối, trong lòng hắn đang khát vọng cái gì, hắn cũng không rõ. Đêm
hôm đó, hắn chẳng hề chú ý đến nữ nhân này, chỉ là lúc nghen thấy
tên Tuyết Phi, mới nổi lên lòng hiếu kỳ, nhưng mà nàng ấy đã xoay
người.

Giờ phút này đầu óc Lữ Lệ Hoa căng thẳng như dây cung, quả nhiên
trong lòng Huyền hy vọng gương mặt nàng ta sẽ giống với tiên
Hoàng hậu! Nếu quả thật như thế, vậy mình làm sao bây giờ, nàng
cắn chặt cánh môi, trong lòng bắt đầu khẩn trương lo lắng, mình thật
vất vả mới có được vinh hoa phú quý như hôm nay, sao có thể dễ
dàng chắp tay nhường cho người khác đây? Nàng lia mắt nhìn gắt
gao nữ nhân trong ngực Tư Nam Tuyệt kia!



Chương 64-2: Chất vấn (2)

Đột nhiên nàng phát hiện hình dáng nữ nhân này càng nhìn càng
quen mắt, giống như đã gặp qua ở đâu? Nàng tìm kiếm trong trí nhớ,
hàn quang chợt lóe, tình cảnh mình bị quất roi hiện ra, chính là dân
đen đó! Tức giận bị đè nén nhiều ngày rốt cuộc được dịp bộc phát,
nghĩ đến sỉ nhục và đau đớn ngày ấy, nghĩ đến sự lo lắng sợ hãi lúc
đó, nghĩ đến trên thân thể trắng nõn như ngọc này của mình bị hai
vết sẹo xấu xí tựa như con rết. . . . . . Nàng thể chịu đựng nữa, lửa
giận thù hận dấy lên hừng hực trong mắt, quát lớn: "Dân đen, rốt
cuộc để bản tiểu thư bắt được ngươi rồi!"

Ánh mắt Hạ Hầu Huyền thoáng qua sự lạnh lẽo, bén nhọn bắn về
phía nữ nhân trong ngực Tư Nam Tuyệt, hỏi "Là nàng ta?"

Lữ Lệ Hoa siết chặt quả đấm, nghiến răng kèo kẹo, thảo nào mình
tìm không được từ bọn nha hoàn trong phủ, thì ra là vương phi!
Chẳng qua vương phi thì sao? Nàng gật đầu khẳng định với Hạ Hầu
Huyền, nghĩ đến cảm giác bị quất roi ngày đó, cảm giác đau đớn như
cá nằm trên thớt đợi người ta ức hiếp, nàng lặp tức không cầm được
run rẩy, giọng nói như ma quỷ ấy thường xuyên xuất hiện ở bên tai
mình: Lần sau để ta thấy ngươi cầm roi bắt nạt người khác, ta sẽ
đánh lên mặt ngươi! Nếu hôm nay không xử trí tên dân đen này,
nàng không thể thanh thản được, cả đời cũng sẽ sống trong bóng ma
ngày đó!

Gương mặt tràn đầy lệ thuộc vào nhìn nam nhân lạnh lẽo trước mắt,
giọng nói yếu ớt thường ngày càng thêm mềm mại hơn, uất ức tố
cáo: "Huyền, hôm ấy chính nàng ta đã cầm roi đánh ta, còn tuyên bố
muốn hủy mặt ta!" Nàng cố ý nâng cao âm lượng câu sau, gương



mặt này của nàng chính là bảo bối của Hạ Hầu Huyền, nghĩ đến
ngày đó Hạ Hầu Huyền lãnh khốc vô tình, trong lòng nàng tràn đầy
khoái cảm sắp báo thù thành công.

Nhìn nàng ta giấu đầu trong ngực Hộ quốc vương gia, chả trách
không dám gặp người, nhất định là vừa rồi nghe mình nói chuyện,
nên mới trốn đi! Chỉ là trốn cũng vô dụng, nếu bản tiểu thư tìm được
ngươi, thề không bỏ qua cho ngươi, nỗi nhục và khổ sở ngày đó,
nàng muốn nàng ta phải trả lại gấp trăm ngàn lần!

Không giống Tiết Phỉ, ngươi đừng nghĩ Huyền sẽ tha cho ngươi,
trong lòng nàng sảng khoái cười to, nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên
bộ dáng điềm đạm đáng yêu.

Vân Tuyết Phi cũng nhịn không được nữa, nàng đẩy Tư Nam Tuyệt
ra, trốn tránh chẳng giải quyết được vấn đề, nàng hiểu rõ nguồn gốc
cừu hận của mình ở đâu? Nếu không cam lòng, thù hận khó tiêu,
như vậy nàng sẽ hành động theo con tim mình!

Mặc một bộ quần áo màu tím thêu hoa trắng nhạt, ôm trọn cơ thể,
khoác thêm lụa mỏng màu trắng, phác họa lên đường cong uốn
lượng như nước chảy. Nàng cứ như vậy đứng dưới ánh mặt trời,
đầu tóc đen dài mềm mại tùy ý quấn lên, sọi tóc bay nhẹ nhàng theo
gió, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng về phía trước, tròng mắt đen sạch sẽ
biểu lộ sự đúng mực của chủ nhân nó.

Ánh mắt Vân Tuyết Phi lạnh lùng nhìn kĩ hai người kia, tên nam nhân
này thật lạ, hại chết Tiết Phỉ, lại để một nữ nhân tương tự Tiết Phỉ ở
bên cạnh, hắn đang hoài niệm Tiết Phỉ ư? Hay do trong lòng có quỷ?
Hoặc nói đến cùng ai là thế thân của ai?

Nhìn nữ nhân mình đã từng vô số lần muốn bằm thây vạn đoạn xuất
hiện ở trước mặt, Lữ Lệ Hoa không kiềm chế được, lớn tiếng mắng:



"Tên dân đen kia, còn không mau ngoan ngoãn quỳ gối trước mặt
bản tiểu thư xin tội, nếu không. . . . . ."

Vân Tuyết Phi chuyển mắt, ánh sáng lạnh như đao bắn ra, nhìn
thẳng người trước mắt: "Nếu không thì sao?"

Lữ Lệ Hoa bị ánh mắt lạnh lùng u ám nhìn chằm chằm, có một loại
áp lực vô hình chộp lấy động tác của nàng ta, có một sự lo lắng vụt
qua, thốt không nên lời kịch bản vốn đã chuẩn bị sẵn trong đầu, nàng
ta chỉ có thể bất an kéo lấy quần áo Hạ Hầu Huyền, tay có chút rung
rung, hận không thể núp gọn ở sau lưng hắn. Nói là một chuyện,
nhưng làm lại là một chuyện khác. Nếu không có Hạ Hầu Huyền,
nàng ta tuyệt nhiên không dám phát ngôn bừa bãi ở trước mặt nữ
nhân điên này như vậy, bởi vì nói không chừng nàng ta (VTP) sẽ thật
sự phá hủy gương mặt của mình.

"Hả? Tại sao không nói chuyện? Ta không xin lỗi, ngươi muốn làm gì
ta nào?" Vân Tuyết Phi tiếp tục lạnh lẽo hỏi tới.

Hạ Hầu Huyền hơi nghiêng người, chặn lại tầm mắt của Vân Tuyết
Phi, không vui cau mày nói: "Hôm nay Vương phi thật đúng là khiến
trẫm mở mang, cái gì gọi là ác nhân cáo trạng trước?" Trong lòng
hắn vô cùng khó chịu, nữ nhân của mình bị người ta bắt nạt, thử hỏi
mặt mũi mình còn để ở đâu. Hắn xưng trẫm, chính là hi vọng nữ
nhân trước mắt này chủ động tới đây nhận sai, hắn sẽ nể mặt Tư
Nam Tuyệt bỏ qua cho nàng ta.

"Hoàng thượng nhìn ra ta có chỗ nào giống ác nhân vậy?" Vân Tuyết
Phi cười như không cười nhướng mày nói: "Roi đó không phải của
ta, tin tưởng Hoàng thượng cũng biết tính tình của vị mỹ nhân này,
động một chút là mở miệng kêu dân đen, không vừa ý thì rút roi đánh
người!" Chứng kiến chân mày Tư Nam Tuyệt nhíu chặt, nàng đột
nhiên ngừng nói, cười châm chọc: "Hay Hoàng thượng cho rằng ta



nên ngoan ngoãn đưa tới cửa, để cho mỹ nhân của người đánh thoải
mái!"

Tâm thần Hạ Hầu Huyền bị ánh mắt lạnh lẽo tràn đầy thù hận kia làm
cho nhiễu loạn, hắn có cảm giác nàng vô cùng chán ghét mình, thậm
chí có thể nói là hận mình! Hận? Thật lạ, rõ ràng nhiều lắm cũng coi
như lần thứ hai gặp mặt, tại sao hắn lại muốn tìm cảm giác quen
thuộc từ trên mặt của nàng, nhưng rõ ràng trước kia hắn chưa từng
gặp qua nữ nhân này. Hơn nữa còn là nữ nương tử của Tư Nam
Tuyệt, mình càng thêm không có khả năng dính đến!

Lữ Lệ Hoa đúng là có sợ, nhưng nghe thấy Vân Tuyết Phi nói như
thế, nhất thời cũng hoảng hốt, nàng ta vội vàng giải thích với Hạ Hầu
Huyền: "Huyền, chàng đừng nghe nàng ta nói bậy, ta không có!"
Nàng cho Hạ Hầu Huyền ấn tượng có thể điêu ngoa, tùy hứng cũng
được, nhưng chỉ riêng tàn bạo là không thể, điêu ngoa tùy hứng, Hạ
Hầu Huyền sẽ cưng chiều nàng, nhưng tàn bạo, quốc mẫu tương lai
phải hòa nhã hiền lành. Nếu bản tính này của mình bị Hạ Hầu Huyền
biết, vậy mình vĩnh viễn đừng nghĩ đến chuyện ngồi lên bảo tọa
Hoàng hậu tôn quý nhất, nàng cũng không muốn luôn bị Mộ Dung
Thanh Y chèn ép!

"Nói bản tiểu thư cầm roi quất ngươi...trên người ngươi có thương
tích gì để chứng minh không? Nếu quả thật đúng như vậy, mới mấy
ngày vết sẹo hẳn sẽ không biến mất chứ!" Lữ Lệ Hoa hài lòng chất
vấn, sau đó quay đầu uất ức nhìn Hạ Hầu Huyền: "Huyền, cơ thể của
ta có cái gì, chàng hiểu nhất, chàng phải làm chủ cho ta!"

Hành động mờ ám của nàng ta không thoát khỏi ánh mắt của hắn,
chẳng qua hắn không cho phép bất luận kẻ nào gây bất lợi với
gương mặt này, cho dù nữ nhân của Tư Nam Tuyệt cũng không
được!



Hạ Hầu Huyền biết rõ lời Vân Tuyết Phi nói là thật, cầm rói đánh
người trước thật sự là Lệ Hoa, nhưng kể từ Phỉ nhi mất, nữ nhân
này vẫn luôn đi theo mình, cùng với gương mặt giống Phỉ nhi, còn có
hai vết sẹo ghê người kia, Lệ Hoa cũng nhận được dạy dỗ rồi. . . . . .
Nụ cười chói mắt của nàng khiến hắn cực kỳ không thích, nữ nhân
này rất có khí thế bức người!

Giọng nói của hắn có một chút đè nén, đồng thời chứa đựng sự uy
nghiêm không thể nghi ngờ: "Lệ Hoa tính tình trẻ con, vương phi
xuống tay quá nặng, nếu vương phi có thể nhận lỗi với Lệ Hoa, hết
thảy trẫm sẽ xem như không có việc gì xảy ra!" Nếu như hai nữ nhân
phải có một người chịu thiệt, vậy nữ nhân kia nhất định là của Tư
Nam Tuyệt, mà không phải là hắn. Từ lâu hắn đã sớm kiêng kỵ Tư
Nam Tuyệt, cho dù hắn làm Hoàng đế, nhưng trong lòng dân chúng,
uy danh Tư Nam Tuyệt lại cao hơn hắn. Hơn nữa trong tay Tư Nam
Tuyệt còn nắm một phần binh quyền, long kỵ binh phân bố ở khắp
nơi.

Chỉ nhận sai! Lữ Lệ Hoa trợn tròn mắt, nàng bị đắc tội lớn như vậy,
làm sao có thể với một lời xin lỗi thì xong rồi hả? Nàng bất mãn lay
cánh tay Hạ Hầu Huyền, không phải đã nói sẽ làm chủ, báo thù vì
mình ư? Tại sao thật vất vả mới tìm được tên dân đen này, kết quả
lại dễ dàng bỏ qua cho nàng ta như vậy?

Hạ Hầu Huyền cúi đầu cảnh cáo nhìn Lữ Lệ Hoa, ánh mắt không vui
híp lại. Lữ Lệ Hoa biết rõ, nàng chỉ có thể không phục trừng mắt nhìn
tiện nhân đó. Vì tương lai về sau, nàng cố chịu đựng, chờ mình làm
Hoàng hậu, nàng ta sẽ không được dễ chịu đâu!

Chứng kiến Hạ Hầu Huyền bảo vệ nữ nhân ghê tởm trước mắt này,
Vân Tuyết Phi nở nụ cười lạnh lẽo: "Ta nghe nói Hoàng thượng đã
từng vì nạp Mộ Dung Thanh Y làm phi, đẩy Tiết hoàng hậu ra chiến
trường, kết quả. . . . . ." Nhìn vẻ mặt Hạ Hầu Huyền đột biến, còn có



một đôi con ngươi luôn lạnh như băng rốt cuộc xuất hiện vết nứt, quả
nhiên chột dạ, nàng cười khẩy nói: "Kết quả ngày đó Hoàng thượng
cưới Mộ Dung Thanh Y, Tiết hoàng hậu ôm hận chết trận sa trường!"

Hạ Hầu Huyền thế nào cũng không ngờ Vân Tuyết Phi lại đột nhiên
nhắc tới Hoàng hậu Tiết Phỉ của hắn, mọi người chỉ biết Tiết Hoàng
hậu chết trận, nhưng hoàn toàn không biết mình cố ý giết nàng, làm
sao nữ nhân này biết? Hay nói, nàng ta bị Tư Nam Tuyệt xúi giục?
Hắn dời ánh mắt dò xét về phía Tư Nam Tuyệt, lại thấy Tư Nam
Tuyệt chẳng hề nhìn lấy hắn một cái, hai mắt chỉ chăm chú vào trên
người thê tử của hắn (TNT).

Trông thấy Hạ Hầu Huyền nhìn về phía Tư Nam Tuyệt, sao Vân
Tuyết Phi không biết giờ khắc này hắn nghĩ gì, quả nhiên đúng tim
đen, nàng tiếp tục châm chọc nói: "Mọi người đều nói Mộ Dung quý
phi độc sủng hậu cung, là tình yêu đích thực của Hoàng thượng,
nhưng hôm nay chứng kiến Hoàng thượng che chở một nữ nhân
khác, thì ra cái gọi là tình yêu đích thực lại nông cạn như thế, không
biết ở nơi hoàng cung xa xôi ấy Mộ Dung quý phi nhìn thấy một màn
này sẽ có cảm tưởng gì!"

Nàng ngược lại rất hiếu kỳ sắc mặt của Mộ Dung Thanh Y, đoạt lấy
nam nhân từ trong tay mình, kết quả đột nhiên thích một nữ nhân
khác, hơn nữa nữ nhân này còn giống Tiết Phỉ bảy phần, khẩu vị Hạ
Hầu Huyền thật là đặc biệt!

Mỗi một chữ đều là giễu cợt, gió lạnh như cắt, thổi càng lớn sự trống
rỗng trong lòng hắn, hận ý mãnh liệt trong mắt nữ nhân này khiến Hạ
Hầu Huyền phúc chốc hoảng hốt. Nếu Tiết Phỉ ở trước mặt mình,
nhìn thấy mình như vậy, nàng nhất định hận chết mình. Nếu không
phải vì mình cưới Mộ Dung Thanh Y, sao nàng có thể bị kẻ gian hại
chết?



Hắn vẫn chôn sâu sự thật đau khổ ấy ở trong lòng, hôm nay sau một
thời gian dài đột nhiên bị người khác vạch trần. Thực ra hắn rất
muốn nói, hắn đã sớm hối hận. Nếu thời gian có thể quay trở lại, hắn
nhất định tuân thủ lời hứa với Phỉ nhi, cả cuộc đời chỉ yêu một mình
nàng, nhưng trên thế giới hoàn toàn không có thuốc hối hận, cho dù
hắn đã sớm hối hận muốn chết!

Nhìn nam nhân thường ngày mạnh mẽ lạnh lùng, hôm nay bị tên dân
đen này khiến cho rối loạn tâm thần, nhìn Hạ Hầu Huyền như vậy, Lữ
Lệ Hoa hơi đau lòng, đồng thời cũng tức giận, nàng ta biết cái gì
chứ? Nàng ta không biết Huyền thâm tình thế nào đâu, cho dù tiên
Hoàng hậu chết đã một thời gian dài, nhưng hắn vẫn không quên
được nàng, giữ mình ở bên người, là vì gương mặt này giống với
tiên Hoàng hậu, người đời chỉ biết Mộ Dung Thanh Y độc sủng hậu
cung, nhưng không biết Hạ Hầu Huyền vì cái chết của tiên Hoàng
hậu, mà không muốn nạp phi nữa, chỉ để mình ở lại bên cạnh!



Chương 65: Hậu vị bỏ ngõ

Rốt cuộc Lữ Lệ Hoa nghe không vô nữa, tức giận đi ra từ sau lưng
Hạ Hầu Huyền, lớn tiếng quát: "Câm mồm! Ngươi cái gì cũng không
biết, tại sao nói như vậy?"

Vân Tuyết Phi đảo mắt, không ngờ nữ nhân mới vừa rồi vẫn trốn ở
phía sau lại đột nhiên đứng ra, nàng buồn cười nhìn mặt người đang
chỉ trích mình: "Hả? Ta cái gì cũng không biết, ngươi thì biết gì nào?"
Sao nàng có thể không biết? Nàng chính là kẻ ngốc kia, đợi đến một
phút cuối cùng trước khi kết thúc sinh mệnh nàng mới biết được thì
ra mình chỉ làm giá y cho người ta.

"Huyền vẫn chỉ yêu một người là Tiết Hoàng hậu, gương mặt của ta
chính là minh chứng tốt nhất!" Lữ Lệ Hoa đắc ý ngẩng đầu lên, phô
diễn mặt mình trước mặt Vân Tuyết Phi: "Bởi vì ta có gương mặt
giống Tiết hoàng hậu, mới có thể ở lại bên cạnh hắn!" Nàng không
ngại nói nó ra, sự thật vốn như thế. Bất kể vì lòng riêng hay vì người
đàn ông này, nàng cũng cần phải đứng ra giúp hắn vào thời điểm
hắn gặp khó khăn, cho hắn biết nàng có thể cùng tiến lùi với hắn,
nàng là người thích hợp nhất làm Hoàng hậu của hắn!

Đây là câu chuyện nàng nghe buồn cười nhất trong hôm nay, Hạ Hầu
Huyền vậy mà lại yêu Tiết Phỉ! Nàng nên vui mừng sao? Không,
nàng càng thêm hận thôi! Lúc nàng ôm hận chết trên chiến trường,
những người này đã mượn danh nghĩa tưởng nhớ nàng, yêu nàng,
một người vẫn là nam nhân tôn quý nhất trên thế giới này, hưởng thụ
sự kính yêu cùng ca tụng dân chúng, một người thì với tư cách là thế
thân của nàng ngang nhiên hưởng thụ cuộc sống lẽ ra của nàng, mà
nàng đâu, bây giờ biến thành một đống xương trắng, an nghỉ ở phía



dưới một góc nào đó rồi.

Vân Tuyết Phi mấp máy môi, chợt cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn
thoáng qua Hạ Hầu Huyền vẫn còn chìm đắm trong sự áy náy, sau
đó quay người lại truy hỏi Lữ Lệ Hoa: "Vậy ngươi có thể giải thích
cho ta biết, Tiết Phỉ là nữ nhân Hạ Hầu Huyền thích nhất, ngươi là
chỗ để Hạ Hầu Huyền ký thác tình yêu đối với Tiết Phỉ, vậy Mộ Dung
Thanh Y là cái gì?"

Nàng dừng một chút, cười giễu cợt nói: "Nhưng Hoàng thượng lại
chọn đúng ngày Tiết Phỉ ra chiến trường, cưới Mộ Dung tiểu thư, đây
là sự thật! Huống chi hiện tại Mộ Dung quý phi vẫn còn ở trong hoàng
cung, tận hưởng sự độc sủng theo như lời của mọi người đã nói!"

Cả người Lữ Lệ Hoa chợt cứng đờ, kế tiếp nét mặt biến thành giận
dữ, trợn mắt với Vân Tuyết Phi: "Hoàng thượng tam cung lục viện
vốn là chuyện đương nhiên, nạp phi rất bình thường. Nếu như cái
này cũng không thể khoan dung, làm sao có thể làm Hoàng hậu mẫu
nghi thiên hạ?"

"Ngươi thật sự yêu Hoàng thượng? Hay thứ ngươi yêu đích thực là
vị trí Hoàng hậu?" Vân Tuyết Phi nhìn chằm chằm vào Lữ Lệ Hoa,
ánh mắt sắc bén giống như nhìn thấu lòng nàng ta: "Nếu một nữ
nhân thật lòng yêu thương một người nào đó, thì sẽ không cho phép
hắn có nữ nhân khác, nói ghen tỵ cũng được, không hiểu chuyện
cũng được, nàng nguyện ý gánh lấy tất cả tội danh, nhưng nam nhân
của nàng chính là không được phép nhúng chàm những nữ nhân
khác!"

Không nhúng chàm những nữ nhân khác? Hạ Hầu Huyền hơi ngẩn
ra, ngẩng đầu nhìn về phía nữ nhân với gương mặt nghiêm túc lạnh
như băng kia. Rốt cuộc vấn đề hắn vẫn luôn quanh quẩn cũng tìm
được đáp án, đau đớn như thủy triều cuốn tới, thân thể hắn khẽ lung



lay, khổ sở giống như không thể chịu đựng được nữa, sắc mặt thảm
bại. Thoáng chốc hắn như trở lại mùa hè năm ấy, hắn ôm thắt lưng
nàng, cùng nàng đứng ở nơi cao nhất trong hoàng cung nhìn xuống
gian sơn tươi đẹp, hắn đã từng nghiêm túc cho nàng cam kết: "Nếu
có một ngày, hắn đăng cơ làm vua, nàng nhất định là nữ nhân duy
nhất sóng vai cùng hắn!"

Nhưng cuối cùng khi hắn lên ngôi, bị cảnh tượng xung quanh làm mờ
mắt, dần dần sinh ra bất mãn với chuyện một đời một đôi của nàng.
Hắn nghĩ chỉ cần cho nàng vị trí quan trọng nhất trong tim là được, vì
sao nàng không chút nào hiểu cho hắn? Hắn là Hoàng đế, chẳng thể
cả đời chỉ cưới một mình nàng, trong nhà đại thần đều có vài người
thị thiếp, mà hắn chỉ có một Hoàng hậu, điều này sẽ khiến đại thần và
dân chúng nghĩ sao đây, mặt mũi của hắn biết để ở đâu nữa chứ?

Nhưng cho tới bây giờ, tới hôm nay, hắn mới biết ý nghĩ lúc đó ngu
xuẩn cỡ nào. Nếu không phải nàng yêu hắn, thì sao lạị bị các đại
thần và dân chúng trách cứ nàng ghen tỵ? Không có một nữ nhân
không quý trọng danh tiếng của mình, nhưng nàng vì hắn dậm nát nó
dưới chân. Hắn chẳng những không hiểu, còn sinh ra chán ghét
nàng, cuối cùng vì cho nữ nhân hắn yêu thích một danh phận, hắn
đẩy nàng vào chỗ chết, vĩnh viễn mất đi nàng! Hắn nhắm hai mắt lại,
lòng chua chát từng hồi, mắt hơi ướt, hắn đưa tay lau lau, hắn thế
nhưng khóc, hối hận thì sao? Cũng chẳng thay đổi chuyện nàng đã
không thể trở về!

Tư Nam Tuyệt vẫn đứng ở bên cạnh đột nhiên vui vẻ nhếch môi, con
ngươi thâm thúy như đầm sâu chứa đựng sự dịu dàng, chăm chú
nhìn nàng, khẽ cười nói: "Vi phu có thể cho rằng nàng đang mượn
cớ để thổ lộ vi phu, yêu cầu vi phu hứa hẹn không?"

Vân Tuyết Phi không ngờ Tư Nam Tuyệt lại luôn dung túng mình,
chứng kiến hắn cười thỏa mãn, ánh mắt dịu dàng, còn có này mơ hồ



chờ đợi, thù hận khổ sở mới vừa rồi dần dần được phủ lên một tầng
màu sắc ấm áp, nàng mở to mắt, không trả lời vấn đề Tư Nam Tuyệt,
mà nhíu mày tiếp tục ép hỏi Lữ Lệ Hoa: "Hay là ngươi cho rằng tình
yêu cũng nên nhiều người, một người đàn ông và nhiều nữ nhân?"

Tiếp theo chuyển sang Hạ Hầu Huyền cười mỉa nói: "Hoàng thượng
may mắn mới có được một hồng nhan tri kỷ rộng lượng như vậy, về
sau muốn nạp bao nhiêu nữ nhân cũng dễ, loại nữ nhân này thích
hợp làm Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ nhất rồi!"

Lữ Lệ Hoa yên lặng, không ngờ miệng lưỡi dân đen này sắc bén đến
thế, khiến nàng vốn tính toán thể hiện một chút ở trước mặt Huyền,
nhưng hiện tại bị làm cho lúng túng không xuống đài được, trong
lòng nàng buồn bực. Hoàng hậu nàng nhất định muốn làm, nhưng
nếu nhiều nữ nhân, thì sẽ cạnh tranh khốc liệt hơn, nhỡ gặp phải
người càng xinh đẹp lẫn dịu dàng, Huyền đột nhiên thay lòng thì sao
đây?

Hạ Hầu Huyền che giấu chua sót trong lòng, ngước mắt nghiêm túc
nói: "Hoàng hậu của ta chỉ có một người là Tiết Phỉ!"

Không chút do dự, nói năng có khí phách, nhưng vẫn không khiến
lòng nàng dao động, nàng khinh thường: người đã chết rồi, muốn vị
trí Hoàng hậu có ích lợi gì?

Giống như nhìn ra nàng không tin, Hạ Hầu Huyền tiếp tục bổ sung
thêm một câu: "Phỉ nhi không có ở đây, về sau hậu vị bỏ ngõ, trong
thời gian ta còn tại vị Đại Hạ Quốc sẽ không xuất hiện thêm một vị
Hoàng hậu nào khác!" Tất cả nữ nhân đều kém hơn Phỉ nhi của hắn,
bọn họ đều không có tư cách ngồi lên vị trí kia.

Lữ Lệ Hoa không thuận theo, làm sao có thể không có Hoàng hậu?
Không nói dân chúng và đại thần không đồng ý, nàng lại càng không



cho phép, mục tiêu duy nhất của nàng chính là ngồi lên chiếc ghế
Hoàng hậu. Nhưng bây giờ bị dân đen này phá rối, từ đây đến cuối
đời Hạ Hầu Huyền sẽ không lập hậu, sao có thể vậy chứ? Hiện tại
Mộ Dung Thanh Y đã là Hoàng quý phi rồi, mình không được phong
hậu, chẳng phải mãi mãi phải bị nữ nhân kia đè đầu cỡi cổ sao?

Nàng phẫn hận nhìn chằm chằm dân đen ghê tởm này, ánh mắt
chẳng khác nào rắn độc, cộng thêm lúc trước nàng bị nàng ta đánh
cho một trận, thù kia còn chưa báo, thù mới hận cũ gom lại, nàng cắn
răng nghiến lợi tức giận mắng một câu: "Dân đen!" Sau đó quay đầu
nhìn Hạ Hầu Huyền, mạnh mẽ phản đối: "Huyền, đừng nghe nữ nhân
này nói bậy, một quốc gia sao có thể không có Hoàng hậu? Như vậy
các đại thần lẫn dân chúng sẽ nghĩ thế nào đây?"



Chương 65-2: Hậu vị bỏ ngõ
(2)

Mở miệng một tiếng dân đen, thật là chó không đổi được tính thích
ăn phân, vẫn chưa học khôn ra!

Vân Tuyết Phi không vui cau mày, nhắc nhở: "Ta đâu có bảo hắn
không cưới hậu, ngược lại, vừa rồi ta cực lực đề cử ngươi làm
Hoàng hậu, ngươi rộng lượng như vậy, không làm Hoàng hậu thật là
đáng tiếc!" Sao nàng có thể không nhìn ra ác nữ này luôn tâm niệm vị
trí Hoàng hậu, nhưng cho dù Hạ Hầu Huyền có lập hậu đi chăng
nữa, vĩnh viễn cũng sẽ không là một nữ nhân động chút là cầm roi
đánh người, miệng đầy thô tục như vậy! 

Ánh mắt Hạ Hầu Huyền nghiêm túc nhìn nữ nhân vội vàng trước
mặt, ngữ điệu biểu thị sự chân thật đáng tin của chủ nhân nó: "Lúc
nàng còn sống ta không đối xử tốt với nàng, phụ lòng nàng, sau khi
nàng mất, ta cũng phải giữ lại vị trí ấy cho nàng, để nàng độc hưởng
phần vinh quang này!"

Tiết Phỉ đáng chết đó được độc hưởng, vậy nàng phải làm sao bây
giờ? Lữ Lệ Hoa vẫn như cũ không chịu buông tay, chỉ cần có chút cơ
hội, nàng đều muốn thử một lần, nàng suy nghĩ, giọng nói mềm mại
vang lên: "Huyền, Tiết hoàng hậu nàng ấy yêu chàng như vậy, nhất
định là hi vọng chàng sống hạnh phúc, hi vọng chàng cai trị tốt Đại
Hạ Quốc, nàng hi vọng chàng lập hậu, để có người chăm sóc chàng
nàng cũng có thể an tâm ở dưới đó!"

Nàng còn có thể yêu ta sao? Hạ Hầu Huyền mê mang, hắn biết trước
kia nàng rất yêu hắn, sâu hơn cả tình yêu của mình với nàng, nhưng



hắn làm nhiều chuyện sai lầm như vậy, phản bội sự tín nhiệm của
nàng dành cho hắn, hại nàng ngay cả mạng cũng không còn, nàng
dưới lòng đất biết hết tất cả, làm sao sẽ tiếp tục yêu hắn? Nhất định
là hận chết hắn rồi!

Hai người kia thật ghê tởm! 

Một vì giảm bớt cảm giác tội lỗi trong lòng, ban cho nàng vinh quang
của vị Hoàng hậu được độc sủng, đừng nói khi còn sống nàng chẳng
hề để ý đến nó, vị trí này, lúc ấy nàng ngu dại chỉ muốn một lòng làm
thê tử tốt của hắn, nàng biết hắn có mưu đồ với ngôi vị hoàng đế,
cho nên nàng học võ công, nghiên cứu sách lược, chính là vì sau
này có thể phò tá hắn. Nhưng sau khi giúp hắn thành công leo lên đế
vị, hắn lại thích tiểu thư Mộ Dung Thanh Y dịu dàng ưu nhã, cầm kỳ
thư họa mọi thứ tinh thông, điều này sao nàng có thể chịu được?
Hiện tại người thành đống xương trắng, còn độc hưởng tôn vinh,
thực mỉa mai!

Vị còn lại thì càng cực phẩm hơn, vì ngồi lên vị trí Hoàng hậu, ngay
cả người chết nàng ta cũng có thể mang ra nói! 

Hai người bọn đúng là tuyệt phối, ích kỷ giống nhau, chỉ biết yêu bản
thân mình!

Trước kia Tiết Phỉ rõ là mắt bị mù, lại coi trọng nam nhân cặn bã như
vậy!

Cảm nhận được tầm mắt khinh miệt của Vân Tuyết Phi, Hạ Hầu
Huyền không nói thêm nữa, hắn chuyển mắt, nặng nề nhìn thoáng
qua Lữ Lệ Hoa, lạnh nhạt nói: "Chuyện này ta đã quyết định, sẽ
không thay đổi!" Tâm tư của nữ nhân này sao hắn có thể không đoán
được? Nếu không phải vì gương mặt tương tự Phỉ nhi, hắn tuyệt đối
sẽ chẳng để mắt tới!



Chứng kiến nữ nhân trước mặt uất ức ứa nước mắt, hắn khẽ thở dài
một cái, rốt cuộc không hạ được quyết tâm đối với gương mặt của
Phỉ nhi, hắn cầm tay nàng ta an ủi nói: "Không để nàng làm Hoàng
hậu, ta cho nàng được độc sủng, không bạc đãi nàng!" Trong cuộc
sống về sau, hắn sẽ luôn nhớ về Phỉ nhi, tới hết nửa đời còn lại, tiếp
đó đợi đến chết đi, hắn muốn xuống dưới lòng đất đi tìm Phỉ nhi của
hắn sám hối, cầu được sự tha thứ của nàng, nói cho nàng biết, thực
ra người hắn vẫn yêu là nàng!

Trông thấy Hạ Hầu Huyền đã hạ quyết tâm, chuyện cũng không thể
cứu vãn nữa, Lữ Lệ Hoa đành bị buộc tiếp nhận, còn có thể làm sao?
Nàng sống dựa vào sự sủng ái của hắn, nàng phải làm hắn vui lòng,
để hắn thích mình, bảo đảm vinh hoa phú quý của mình, nàng không
muốn quay lại cuộc sống bần cùng nghèo khó kia đâu!

Sau khi Hạ Hầu Huyền bình phục lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn người
đã ra mặt thay cho Tiết Phỉ, bất bình vì Tiết Phỉ, sa sầm mặt, cau
mày: "Làm sao ngươi biết những chuyện này?" Hắn quét mắt về phía
Tư Nam Tuyệt, trừ hắn ra, hắn nghĩ không còn người nào khác biết
được nội tình trong đó!

Vân Tuyết Phi tiến về trước một bước, chặn tầm mắt Hạ Hầu Huyền,
nàng lạnh lùng nói: "Nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng
làm!"

Sau đó kéo Tư Nam Tuyệt đang nhìn nàng thâm tình ở bên cạnh,
đầu cũng không quay lại liền rời khỏi.

Hạ Hầu Huyền sững sờ nhìn bóng lưng đã đi xa, vừa rồi trong phút
giây đó, hắn giống như thấy được Phỉ nhi của hắn. . . . . .

Ánh mặt trời xuyên qua khe hở chiếu xuống tạo nên bóng cây loang



lỗ, gió nhẹ nhàng phất qua, mang đến hơi thở tươi mới.

Không có đôi nam nữ khiến người ta buồn nôn kia, không khí quả
nhiên rực rỡ hẳn lên, trải qua việc đối mặt và chất vấn hôm nay. Nếu
nói bây giờ nàng đối với Hạ Hầu Huyền có cảm giác gì, thì chính là
thù hận lẫn chán ghét mà thôi!

Đi tới nửa đường, đột nhiên Tư Nam Tuyệt dừng lại, lông mi dài
dưới ánh mặt trời vẽ ra vòng sáng xinh đẹp, nhìn Vân Tuyết Phi, ánh
mắt tràn đầy sự dịu dàng.

Vân Tuyết Phi bị nhìn mất tự nhiên, lỗ tai dần dần đỏ lên, nàng ho
khan hai tiếng, nhớ lại chuyện mới vừa rồi, nàng lúng túng quay đầu
ra hỏi "Ngươi không có chuyện gì muốn hỏi ta sao?" Lúc nãy mình
kích động như vậy, khí thế dọa người như vậy, người ngu đi nữa
cũng nhìn ra trong đó có mờ ám, huống chi là nam nhân thông minh
như Tư Nam Tuyệt!

Gió nhẹ thổi qua, đã lâu nhưng vẫn không nghe thấy tiếng trả lời,
Vân Tuyết Phi không dám ngẩng đầu nhìn, trái tim nhảy vọt lên tới cổ
họng, bỗng dưng giọng nói nam tính trầm thấp vang lên: "Ta chờ một
ngày nào đó nàng sẽ chủ động nói thật mọi chuyện cho ta biết!"

Vân Tuyết Phi rốt cuộc bình tĩnh lại, nàng nhẹ nhàng thở ra, trừng
mắt liếc Tư Nam Tuyệt: "Ngươi không lo lắng cả đời này ta cũng sẽ
không nói thật với ngươi sao?" Nhìn sóng mắt lưu chuyển kia, đẹp đẽ
vô tận, dưới ánh mặt trời lộ ra ánh sáng giảo hoạt, làm cho người ta
không dứt ra được.

Bàn tay hắn như bạch ngọc nắm lấy tay nàng, Vân Tuyết Phi cũng
không né tránh, mặc cho hắn cầm tay mình, tay của hai người dính
chặt vào nhau, rất nhanh tạo thành độ ấm, mười ngón tay đan xen,
tình ý lưu chuyển giữa các đầu ngón tay.



"Phi Nhi, đời này ta chỉ có một nữ nhân là nàng!" Tư Nam Tuyệt
nghiêm túc hứa hẹn, ánh mắt cưng chìu quanh quẩn người trước
mặt.

Vân Tuyết Phi kinh ngạc nhướng mi, ánh mắt chống lại hắn lúc nãy,
lặp tức bị lửa nóng thêu đốt, theo bản năng mở to mắt, giữ bình tĩnh,
nói nhỏ: "Ngươi nói gì vậy?"

"Phi Nhi, ta Tư Nam Tuyệt kiếp này chỉ có một nữ nhân là nàng, chỉ
cưng chiều nàng, chỉ thích nàng, chỉ yêu nàng!" Tư Nam Tuyệt
chẳng cho nàng thời gian để giả ngốc, trước kia hắn khinh thường
nói những lời như vậy, nhưng bây giờ hắn gặp được nàng, nữ nhân
này luôn có cảm giác không an toàn, hắn sẽ chứng minh cho nàng
thấy hắn rất thật lòng!

Ngoài mặt Vân Tuyết Phi bình tĩnh, trong lòng lại như có gì đó gọi là
xúc động, nàng cười nhạt: "Bây giờ nói ra quyết định cả cuộc đời,
không khỏi quá sớm rồi, tương lai tất cả đều sẽ thay đổi, bao gồm
lòng người, ai biết về sau sẽ xảy ra chuyện gì?" Nếu hắn gặp được
một nữ nhân khác khiến hắn động lòng, hoặc Bạch Tuyết Nhu trở về,
vậy nàng nên làm thế nào đây? Nàng đã một lần trải qua sự tổn
thương, may mắn sống lại, ông trời cũng sẽ không luôn thiên vị nàng,
cho nên lần này, nàng muốn bảo vệ tốt tâm của mình, không thể mất
đi vì nam nhân khác!

Trong lòng hắn có mất mác, nhưng thái độ lại kiên định: "Ta sẽ
chứng minh cho nàng thấy!"

Trong phủ Hổ Uy tướng quân, Tống Thi Linh tát mạnh lên mặt Hồng
Nguyệt, tức giận mắng: "Tiện nhân, ngươi dám leo lên giường của
tên cẩu Phong Cực đó!" Nàng không thể nhịn được, mặc dù vô cùng
coi thường thậm chí chán ghét nam nhân này, nhưng nếu nàng gả



cho hắn, thì hắn đừng mơ mang những nữ nhân khác vào trong phủ,
nữ chủ nhân chỉ có thể là Tống Thi Linh nàng!

Hồng Nguyệt lấy tay bụm gò má bị đánh, vội vàng quỳ trên mặt đất
xin tội: "Tiểu thư thứ tội, nô tỳ không phải cố ý, do phong Tướng
quân uống say trước, nô tỳ chăm sóc hắn, mới bị hắn cưỡng chế lên
giường!" Một giọt nước mắt uất ức chảy ra, nàng đau lòng nhìn chủ
tử mình vẫn một lòng kính trọng: "Hắn là phu quân của tiểu thư, cho
nô tỳ một ngàn lá gan, nô tỳ cũng không dám làm ra loại chuyện
không biết xấu hổ này!"

"Hừ! Ngươi cũng hiểu là không nên à!" Tống Thi Linh đi quanh người
Hồng Nguyệt nhìn kỹ, tấm tắc hai tiếng: "Thật không nhìn ra một nha
hoàn đi theo ta đã lâu lại tồn tại tâm tư như thế!"

Bất chợt ánh sáng lạnh lóe lên trong mắt nàng ta, dừng bước, đưa
hai ngón tay kềm chặt cằm Hồng Nguyệt, ép buột nàng nhìn thẳng
mình, dùng tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt mềm mại trước
mắt: "Ngươi xem da thịt này vừa trơn lại vừa non, giống như vỏ
trứng mới bốc vỏ, không trách được con chó Phong Cực đó coi
trọng, ngay cả ta đây là nữ nhân cũng không tự giác muốn sờ một
cái!"

Hồng Nguyệt run lẩy bẩy, mắt lo lắng nhìn vị tiểu thư xa lạ này, từ lúc
tiểu thư bị hủy dung và đuổi khỏi Hộ quốc vương phủ, tính tình liền
thay đổi, thường xuyên ngược đãi nàng, cho nên nàng rất sợ tiểu
thư!

Đột nhiên trên mặt một trận đau nhói, ngay sau đó một dòng dung
dịch nóng hổi men theo gương mặt chảy xuống, từng giọt từng giọt
nhỏ xuống, nhộm đỏ mặt đất.

Tống Thi Linh kêu lên một tiếng: "Ôi chao ~ hơi mạnh tay rồi! Vậy



phải làm sao bây giờ?" Nàng ta vô tội nhìn nha hoàn không ngừng
run rẩy trước mắt, nói xin lỗi: "Không cẩn thận làm mặt ngươi bị
thương, thật ngại quá ~" Bàn tay kia vừa rồi còn vuốt ve không biết
từ lúc nào xuất hiện thêm một cây trâm, hiện ra ánh sáng lạnh, theo
mũi cây trâm máu từng giọt từng giọt nhiễu xuống.

Mặt Hồng Nguyệt tràn đầy sợ hãi, trong mắt rưng rưng, lo lắng cầu
xin tha thứ: "Tiểu thư, nô tỳ, nô tỳ thật không phải cố ý, xin tiểu thư
tha cho nô tỳ!"

"Lời này hình như là trách móc nhiều hơn, giống như ta cố ý rạch
mặt của ngươi!" Tống Thi Linh cười điên cuồng, vô cùng khát máu
hưng phấn nói: "Một bên mặt của ngươi đã bị hủy, vậy ta sẽ giúp
ngươi hủy nốt bên còn lại, như vậy nhìn nó mới hài hòa!" Gương mặt
tràn đầy khe rãnh, bởi vì dữ tợn trở nên giống như ác quỷ bị xích
dưới địa ngục, cực kỳ đáng sợ.

Hồng Nguyệt cả kinh, vội vàng quỳ lui về phía sau, hoảng sợ kêu lên:
"Tiểu thư tha cho nô tỳ đi ~ tha cho. . . . . ."

Lời còn chưa nói hết, cằm lần nữa bị cố định, tay Tống Thi Linh cầm
cây trâm, nhẫn tâm rạch qua một bên mặt khác, hung tàn ác độc.

Tiếng thét chói tai quanh quẩn thật lâu, làm chấn động lũ chim đang
hót líu lo trên cành.



Chương 66-1: Vợ chồng bất
hòa (1)

Mùi vị tiểu nha hoàn hôm qua không tệ, Phong Cực sờ sờ cằm, nghĩ
đến tiểu nha hoàn ngọt ngào và mỏng manh, trong lòng hắn lại dang
lân cảm giác thương tiếc, làm nha hoàn thật đáng tiếc, hắn muốn
phong nàng làm thiếp, sau khi quyết định xong, hắn hít một hơi đi tìm
Tống Thi Linh.

Trải qua mấy tháng chung sống, hắn thật sự thấy rõ ràng từ trong ra
ngoài nữ nhân Tống Thi Linh này, rất rõ ràng, trước kia mắt mình thật
sự mù, sao lại có thể coi nữ nhân như vậy như nữ thần trong lòng
mình? Nữ nhân này hoàn toàn là một kẻ điên, ngày ngày cãi nhau
với người khác, ngày ngày đánh chửi nha hoàn.

Nghĩ đến cái khe phập phồng, khuôn mặt tức giận, hắn nhất thời
cảm thấy buồn nồn, dừng bước, do dự, mình có quyền tự lập thiếp,
không cần thương lượng với nữ nhân này, mình mới là chủ nhân
trong phủ tướng quân này, nữ nhân kia tính là gì? Hắn vẫn nên đi tìm
tiểu mỹ nhân của hắn.

Quyết định xong, hắn lập tức xoay người đi vào vườn của nha hoàn,
dọc đường đi, Phong Cực cảm thấy vô cùng kì quái, nha hoàn nhìn
thấy hắn thì vội vàng yên lặng cúi đầu vội vàng vòng qua, hơn nữa
còn có một số nha hoàn nhìn thấy hắn thì trực tiếp xoay người đi
ngược lại, hôm nya sao lại kì quái như vậy?

Đi đến trước cửa phòng Hồng Nguyệt Cư, vì giữ vững khí chất nam
sĩ, hắn tính đưa tay lên gõ cửa, nhưng tay vừa nâng lên, chỉ nghe
thấy có tiếng khóc bên trong, hắn đưa đầu lại sát cửa, cẩn thận nhận



rõ, là tiếng khóc của tiểu mỹ nhân Hồng Nguyệt.

Tiểu mỹ nhân chính là tiểu mỹ nhân, ngay cả tiếng khóc cũng khiến
người ta động lòng như vậy, hắn không nhịn được nữa, trực tiếp đẩy
cửa đi vào.

Hồng Nguyệt vốn đang ngồi đầu giường đau đớn, trên mặt tầng tầng
máu thịt, nhìn qua như thể Bạch Cốt, nàng đau quá, thật đáng sợ,
cũng thật đáng hận! Mình đi theo Tống Thi Linh lâu như vậy, mọi
chuyện đều nghĩ cho nàng, ngay cả ngày nàng bị đuổi khỏi Vương
Phủ, mình cũng nhẫn nhục, đi theo nàng, chưa bao giờ oán trách,
nhưng là nàng, từ sau khi bị hủy dung tính tình lập tức thay đổi lớn,
động một chút là đánh mình, mình là người, không phải đồ vật, cũng
sẽ đau, cũng sẽ khó chịu!

Phong Cực vừa tiến lại, nhìn thấy trong phòng rèm chưa được kéo
lên, trong nhà tối như mực, không một chút ánh sáng. Hắn đột nhiên
đạp trúng mảnh vụn trên mặt đất, phát ra tiếng động chói tai, hắn
nhìn chăm chú lên mặt đấy, phát hiện đều là đồ bị ném, ngay cả
gương cũng bị ném vỡ trên mặt đất.

Hắn bỏ qua dự cảm bất thường trong lòng, vừa đi vào trong, vừa làm
mềm âm, nhẹ giọng gọi: "Hồng Nguyệt, bản tướng quân tới thăm
ngươi..."

Hồng Nguyệt ngẩn ra, hình ảnh tối hôm qua bị cường bạo hiện lên
trong đầu, đều do người đàn ông này! Nếu không phải hắn, thì sao
hôm nay mình lại gặp phải tình cảnh này? Trong mắt nàng là cừu hận
ngập trời, tại sao mình lại luôn bị Tống Thi Linh bắt nạt, mình cũng là
người, chỉ là xuất thân không tốt một chút, mình đường đường chính
chính là người, tại sao Tống Thi Linh lại vũ nhục hủy dung của nàng?
Hơn nữa thân phận của Tống Thi Linh cũng không có gì tốt, trước kia
ăn nhờ ở đậu ở vương phủ, hiện tại ở trong phủ tướng quân, người



đàn ông tên Phong Cực này hoàn toàn không liếc nhìn nàng lấy một
cái.

Phong Cực dựa vào bản năng nhiều năm của mình, cuối cùng nhìn
thấy Hồng Nguyệt cúi đầu ở trên giường, ủy khuất ngồi đó rơi lệ.

Hắn đang chuẩn bị đi đến, đột nhiên một tiếng quát truyền đến:
"Tướng quân, người đừng đến nữa!" Hồng Nguyệt nghiêng đầu,
quay lưng về phía Phong Cực, đưa tay ngăn cản.

Phong Cực lúng túng dừng bước, trong lòng lại không vui, dù sao
mình cũng là tướng quân, hạ mình vào phòng nhìn nàng, nàng phải
cảm thấy vinh hạnh, sao lại có thái độ này với mình?

Thấy Phong Cực dừng bước, cuối cùng Hồng Nguyệt vô lực thả tay
xuống, nức nở: "Thật xin lỗi, tướng quân, nô tỳ cũng không cố ý
muốn ngăn tướng quân, trải qua tối hôm qua, tướng quân có thể đến
thăm nô tỳ, nô tỳ thật sự vui mừng, nhưng nô tỳ, nô tỳ..." Càng cố
gắng đè nén giọng nói đau khổ càng truyền đến: "Nô tỳ sợ mặt mình
sẽ dọa tướng quân, hay là tướng quân trở về đi..."

Phong Cực vốn không vui, sau khi nghe Hồng Nguyệt giải thích,
không vui lập tức tan thành mây khói, nhưng hắn đột nhiên bắt được
một điều mấu chốt: Mặt, trong đầu đột nhiên hiện lên khuôn mặt của
Tống Thi Linh, bộ dạng điên cuồng của nàng, còn có chuyện gần đây
nha hoàn trong phủ bị hủy dung, cả người nhát thời lạnh băng, hé đôi
môi khô khốc hỏi: "Mặt có ngươi có phải..., phải không?" Hắn đột
nhiên không hỏi được, cảm thấy hơi thở cũng bị đè nén, hắn nhắm
mắt lại một lúc, lại lần nữa mở ra, vẫn hỏi lại vấn đề trong lòng: "Mặt
của ngươi có phải bị bà điên kia hủy rồi không?"

Hồng Nguyệt ngẩn ra, hắn lại đoán được, nàng khó chịu gật đầu,
tiếng khóc càng thêm đau lòng, gương mặt này bị hủy, toàn bộ cuộc



sống sau này của nàng sẽ bị hủy, nàng vốn muốn chờ Tống Thi Linh
tìm được hạnh phíc, nàng liền hồi hương, ở đó tìm một nam nhân
trung thực có thể tin tưởng gả cho, trôi qua cuộc sống hạnh phúc,
nhưng trong sạch của nàng bị người đàn ông trước mắt này đoạt,
mặt của nàng lại bị tiểu thư nàng tôn kính làm hỏng!

Nếu trước đây Phong Cực đều nhắm một mắt mở một mắt, lười phải
so đo cùng bà điên Tống Thi Linh này, nhưng hiện tại hắn không thể
nhịn nữa, mình cũng là đàn ông, nàng không thích mình, cũng không
thể ngăn cản mình hưởng thụ nữ nhân khác!

Nghe tiếng khóc đè nén bi thương này, trong lòng hắn có chút áy náy
và khó chịu, hắn không muốn ở lại nơi này thêm một giây nào nữa,
xoay người chảy đi như bị ai đuổi, trốn khỏi nơi khiến người khác hít
thở không thông này.

Linh Lung viên, tâm tình Tống Thi Linh vui vẻ mặc cho nha hoàn bóp
vai cho mình, trong miệng còn thỉnh thoảng khẽ hát.

Đột nhiên cửa lớn bị người ta đá văng, Phong Cực mang bộ mặt tức
giận tiến vào, cả phòng lập tức bị bao trùm bởi tầng khí lạnh như
băng.

Tống Thi Linh đưa tay vẫy vẫy, bọn nha hoàn thấy thế, cúi người
hành lễ rồi đi ra ngoài.

"Ô... người nào chọc đại tướng quân của chúng ta tức giận, nhìn mặt
đen như bao công rồi!" Tống Thi Linh đứng lên đi đến trước mặt
Phong Cực, tấm tắc đi một vòng.

"Ta hỏi ngươi, mặt của Hồng Nguyệt có phải do ngươi hủy không?"
Phong Cực nghiến răng nghiến lợi nhìn nữ nhân xấu xí này, ban đầu
sao mắt mình lại mù như vậy, gặp phải một nữ nhân ác độc thế này?



Tống Thi Linh thưởng thức sắc mặt đại biến của hắn, trong lòng vô
cùng vui sướng, nàng không chút che giấu thừa nhận: "Là ta hủy thì
sao?" Sớm biết hủy dung gương mặt của một tiểu tiện nhân có thể
khiến Phong Cực tức giận như vậy, nàng thật nên tìm người giám
sát, sau này chỉ cần hắn đến gần nữ nhân nào, có ý với nữ nhân
nào, mình sẽ phá hủy mặt của nữ nhân đó. Ban đầu nếu không phải
mình vô dụng bị nam nhân này cướp mất trong sạch, sao nàng có
thể nổi giận đùng đùng đi tìm Vân Tuyết Phi tính sổ, kết quả lại khiến
mình bị hủy dung.

Nàng làm sao nuốt được cơn tức này? Trước kia, nàng xinh đẹp
rung động lòng người, nam nhân hận không thể thời thời khắc khắc
dính mắt lên người nàng, sao có thể như hiện tại, mặt đầy sẹo, loang
loang lổ lổ, kinh người nha dạ xoa, nam nhân nhìn thấy cũng phải đi
vòng.

"Ngươi điên rồi! Đó là nha hoàn vẫn đi theo ngươi, ngươi lại không
niệm tình cũ, ác độc phá hủy gương mặt của nàng!" Phong Cực vô
cùng tức giận chỉ trích, trong mắt toàn là thống khổ, nghĩ đến bóng
dnags bi thương của Hồng Nguyệt, trong lòng hắn trừ tức giận thì
chính là tội lỗi, nếu như không phải mình uống rượu say cưỡng bức
nàng, một như đầu tội gì mà bị hủy cả đời.

"Tình cũ?" Tống Thi Linh chê cười. "Con tiện nhân kia leo lên giường
của phu quân ta, ngươi nói ta phải niệm tình cũ gì với nàng? Đó là
nàng đáng đời!" Cho dù mình không thích nam nhân vô dụng này,
nhưng nếu mình là Phong phu nhân, nàng không cho phéo bất luận
kẻ nào khiêu chiến quyền uy của nàng, nàng muốn Phong Cực ở
cạnh nàng, cùng chịu đau khổ.

Nhìn nữ nhân điên cuồng trước mắt, nét mặt dữ tợn, khiến cho
gương mặt xấu xí càng thêm kinh người, Phong Cực cũng không



nhịn được nữa, đưa tay kéo tóc nàng, đưa nàng đến cạnh chậu
nước cách đó không xa, để nàng nhìn bóng mình trong nước, trong
mắt toàn là tia máu, tức giận chấy vấn: "Ngươi nhìn một chút bộ
dạng hiện tại của ngươi là thế nào?"



Chương 66-2: Vợ chồng bất
hòa (2)

Nhìn gương mặt toàn là vết sẹo trong nước, nàng nhẹ nhàng nhíu
mày, hành động của cái bóng tỏng nước cũng giống vậy, gương mặt
xấu xí này, sao có thể là nàng?

Tống Thi Linh đưa tay vỗ nhẹ mặt, khuôn mặt trắng nõn ngày trước,
hôm nay lại thô ráp khiến người ta nhìn liền muốn nôn, tại sao gương
mặt này lại là nàng? Nàng khẽ gật đầu một cái, tự nhủ: "Không phải,
không phải, đây không phải mặt của ta, ta nghiêng nước nghiêng
thành, sao kẻ xấu xí này có thể là ta!"

Phong Cực nhìn nữ nhân lừa mình dối người này, châm chọc: "Bây
giờ ngươi còn không nhìn vào sự thật, đây không phải mặt của
ngươi thì là của ai?" Nữ nhân này để ý nhất chính là dung mạo của
mình, muốn khiến nàng khó chịu, thì phải bắt đầu từ vết sẹo của
nàng, Tống Thi Linh, ngươi không để ta dễ chịu, ta sẽ khiến ngươi
thống khổ!

Nàng đột nhiên tức giận hất văng chậu nước xuống đất, giãy giụa
đứng dậy, hét lớn về phía Phong Cực: "Ta nói, đây không phải mặt
ta, không phải, không phải!"

Chậu nước kêu loảng xoảng một tiếng, nước bên trong bắn ra làm
ướt một mảng lớn.

Phong Cực cười khẽ một tiếng "Mặt ngươi biến thành thế này là sự
thật, vẫn nên an phận một chút, ta còn có thể giữ lại vị trí chính thê
cho ngươi, nếu sau này ngươi còn muốn làm ác, ta sẽ bỏ ngươi,



đuổi ngươi ra khỏi phủ tướng quân, ta xem còn nam nhân nào
nguyện ý lấy ngươi!" Hắn đột nhiên đi đến bên cạnh nàng, kề sát tai
nàng, thở ra một hơi nóng, có chút hả hê nói: "Dù sao khuôn mặt ghê
tởm này của ngươi thật khiến người khác khó tiêu hóa, mỗi khi nhìn
thấy ngươi, ta đều ghê đến muốn ói!"

Sắc mặt Tống Thi Linh trắng bệch, thân thể run rẩy, hoàn toàn không
nghĩ đến Phong Cực dám nói chuyện không nể mặt như vậy, nàng
không để bất kỳ cái gương nào trong căn phòng này, vì nàng không
dám nhìn, nhưng tại sao nam nhân trước mắt này lại buộc nàng nhìn
rõ bộ dạng bây giờ của nàng?

Mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt xấu xí của mình, nàng có xúc động
muốn hủy diệt thế giới, cả đời nàng bị Phong Cực và Vân Tuyết Phi
làm hỏng, sau này nàng đều sẽ không có hạnh phúc và vui vẻ, bây
giờ nàng là một cái xác không hồn, nàng còn sống chỉ vì mục đích để
trả thù Phong Cực và Vân Tuyết Phi!

Nàng đột nhiên độc ác cười một tiếng: "An phận, tại sao ta phải an
phận? Ta biến thành như vậy là do ai làm hại?" Trước kia nàng cao
quý xinh đẹp, người đàn ông này từng giống như con chó bò dưới
ống quần nàng, hận không thể bỏ ra tất cả vì nàng, nhưng bây giờ thì
sao? Trong mắt hắn khi nhìn nàng chỉ có chán ghét, nàng không thể
chịu được loại ánh mắt này, nàng biến thành như hôm nay là do hắn
làm hại!

"Đó là ngươi đáng đời!" Phong Cực trực tiếp nói một câu, hắn đã
không còn chút đồng cảm nào đối với nữ nhân này, suy nghĩ của
nàng thật ác độc, trước kia mình đối tốt với nàng như vậy, hoàn toàn
là cầu được ước thấy, nhưng nữ nhân này không những không thích
mình, còn coi mình là quân cờ, tính kế mình và vương phi.

Nghĩ đến lúc ấy, toàn thân Phong Cực toát mồ hôi lạnh, nếu như



vương phi không nhìn ra rượu có vấn đề, vậy phát sinh quan hệ sẽ là
hắn và vương phi, nhìn trình độ quan tâm của vương gia đối với
vương phi ngày đó, có lẽ hiện tại hắn cũng không chỉ đơn giản bị thu
lại binh quyền như vậy, bây giờ có thể hăn đã chỉ còn là một thi thể
lạnh như băng.

"Ngươi!" Tống Thi Linh tức giận nói không ra hơi, chỉ có thể đưa mắt
hung hắng trừng Phong Cực, khuôn mặt xấu xí như ác quỷ, nàng đột
nhiên đưa tay lên muốn cho nam nhân đáng chết này một bạt tai.

Tay giữa không trung bị người chặn lại, Phong Cực khống chế tay
Tống Thi Linh, ánh mắt lạnh lẽo, hung hăng kéo tay nàng lại.

Tống Thi Linh bị kéo ngã xuống đất, nàng giống như rắn độc, con
ngươi lạnh băng nhìn nam nhân nàng hận thấu xương trước mặt,
lạnh lùng nói: "Có bản lĩnh thì hiện tại ngươi giết ta đi, nếu không,
một ngày ta còn sống, người đừng mong được sống yên ổn!"

Phong Cực không nhịn được nữa, trực tiếp xoay người đi ra ngoài,
đồng thời để lại một câu: "Tự giải quyết cho tốt!"

Trước Phượng viên, Tiêu Hàn đang lôi éo Tần Hương Quân nói cảm
ơn Tư Nam Tuyệt và Vân Tuyết Phi.

Vẻ mặt Tần Hương Quân hồi hộp đứng đó, Tiêu Hàn và Tư Nam
Tuyệt đi ra ngoài nói chính sự, trong nhà chỉ còn hai người nàng và
Vân Tuyết Phi, trong lòng nàng cảm thấy có lỗi, trước luôn mở miệng
kêu Vân Tuyết Phi là tiện nhân, thật ra thì ngoại trừ Tư Nam Tuyệt,
giã hai người cũng không có thâm cừu đại hận gì, tại sao trước kia
mình lại mê muội, mất lý trí như vậy, làm ra chuyện hoang đường
như vậy?

Nghĩ đến ngày trước nàng còn mắng Vân Tuyết Phi như vậy, mặt



nàng hồng lên, bất an nói: "Ngày đó, thật xin lỗi, ta... ta..."

Thấy giọng nói càng ngày càng nhỏ, vẻ mặt chỉ hận không thể chui
xuống đất của nữ nhân trước mặt, Vân Tuyết Phi cười nói: "Ngươi
và Tiêu Hàn là thanh mai trúc mã, tại sao lại chọn Tư Nam Tuyệt?"

Tần Hương Quân ngẩn ra, không nghĩ đến Vân Tuyết Phi lại không
nói một lời nào về chuyện ngày đó, lại còn hỏi chuyện nàng và Hàn,
nàng vâng dạ nói, tựa như chìm vào ký ức: "Dù suy nghĩ của người
dân Đại Hạ Quốc khá thoáng, nữ nhân có thể tùy ý ra đường, nhưng
chuyện trọng nam khinh nữ vẫn tồn tại, còn gái nhà quý tộc được
nuôi lớn, là vì chuẩn bị cho đám hỏi trong con đường làm quan của
gia tộc, ta và hắn là thanh mái trúc mã, nhưng gia đình hắn như vậy,
phụ thân không cho phép ta gả cho hắn, nếu như ta cố gắng nghịch ý
phụ thân, ta sợ phụ thân sẽ không bỏ qua cho hắn!"

Nàng đột nhiên chuyển mắt lên người Vân Tuyết Phi, nghiêm túc nói:
"Ta không dám lấy mạng của hắn ra cá cược, nếu như nhất định phải
làm đám hỏi, vậy ta tình nguyện tự mình tuyển chọn."

Vân Tuyết Phi gật đầu một cái, mình tự lựa chọn chắn chắn tốt hợn
bị người khác sắp xếp, nàng đứng dậy đi đến trước mặt Tần Hương
Quân, ánh mắt lợi hại nói: "Vậy tại sao ngươi lại muốn được vương
gia thị tẩm?"

Tần Hương Quân nghe đến đó, hơi đỏ mặt, cúi đầu nói: "Chỉ là
không muốn ở trong này quá cô đơn!" Còn có một nguyên nhân chủ
yếu là lấy được binh phù cho phụ thân, nhưng nàng biết không thể
nói ra cái này, cảm kích là một chuyện, nhưng nếu dính đến cha
mình, nàng nên cẩn thận vẫn hơn.

Vân Tuyết Phi không nói lời nào, vẫn yên lặng đánh giá nữ nhân xấu
hổ trước mặt, nàng luôn cảm giác chuyện này không đơn giản như



vậy.

Hồi lâu, Vân Tuyết Phi xoay người nói: "Có thể gặp được người nam
nhân trong lòng mình, bao dùng với mình là chuyện không dễ dàng,
Tiêu Hàn là một nam nhân tốt, ngươi không nên phụ lòng hắn!"

Tần Hương Quân ngẩng đầu lên, kiên định gật đầu: "Lần này ta sẽ
không buông tay!"

Khi Tư Nam Tuyệt đi vào, Vân Tuyết Phi đang đứng ở cửa sổ, nhìn
ánh mắt trời nhu hòa hắt lên người nàng, hắn cảm thấy có một loại
như tình ấm ápđang thiêu đốt trong lồng ngực mình.

Hắn nhẹ nhàng tiến lên phía trước, ôm lấy nàng từ phía sau, nhẹ tựa
đầu lên vai nàng, ôn nhu nói: "Sao vậy? Hâm mộ?" Cảm thấy chưa
đủ, hắn lại đưa tay lên trước cầm tay nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, loại
cảm xúc mềm mại này thật tốt.

Hắn tựa đầu lên cổ nàng nhẹ nhàng cọ xát, hít một hơi thật dài, nhắm
mắt cảm thán: "Thật thơm!"

Khí tức quen thuộc, tiếng bước chân quen thuộc, lúc cửa vừa mở ra,
nàng đã biết là hắn.

Nàng đưa tay đẩy hắn ra, xoay người, ngắm nhìn nam nhân luôn
cưng chiều mình này, nàng vươn tay ôm lấy hông hắn, tựa đầu lên
lồng ngực hắn, nhẹ nhàng cọ xát, sau đó ngẩng đầu lên hỏi: "Tiêu
Hàn thật si tình!"

Tư Nam Tuyệt cứng ngắc, giọng nói lạnh lùng khinh thường nói: "Si
tình thì có ích lợi gì? Còn không phải đẩy nữ nhân mình thích vào
lòng nam nhân khác!"



Vân Tuyết Phi hung hăng đập Tư Nam Tuyệt một cái, nghiến răng
nói: "Ý của ngươi là Tiêu Hàn đẩy nữ nhân hắn thích vào lòng
ngươi? Không phải bây giờ ngươi còn là một xử nam trong sạch sao,
chẳng lẽ ngươi dám gạt ta?"

Nhìn ánh mắt nguy hiểm của Vân Tuyết Phi, tựa như chỉ cần mình
nói một chữ, nàng sẽ lập tức đá mình đi, khẽ nhướn mày: "Nàng nói
đi?"

Vân Tuyết Phi nhìn khuôn mặt đáng đánh kia, lập tức đưa tay kéo
thắt lưng của hắn, trong ánh mắt chăm chú của hắn thì đưa tay vào
vạt áo, chạm được da thịt trơn nhẵn của hắn, lưu manh cười nói: "Ta
muốn kiểm tra, nếu không còn nguyên vẹn, ta muốn trả lại hàng!"

Đôi tay trong áo mềm mại như con rắn nhỏ, đi tới đi lui đốt lửa trong
cơ thể hắn.

Lông my Tư Nam Tuyệt nhấp nháy, giọng nói khàn khàn, bên trong
bụng như có lửa đốt: Lửa, đục khoét bụng hắn, như nhẫn nại cực
lớn, đột nhiên, môi hắn cúi xuống, ngậm lấy môi nàng, hung hăng ôm
chặt nàng vào người mình, như trừng phạt, cắn lấy bờ môi nàng.

Hai người đều không muốn bại bởi đối phương, liều mạng triền miên,
phun ra nuốt vào hơi thở của đối phương, muốn chiếm lấy lẫn nhau.

Không biết âu yếm bao lâu, Tư Nam Tuyệt nhẹ nhàng buông Vân
Tuyết Phi ra, lúc nàng còn chưa tỉnh táo, ôm nàng lên, đi về phía
giường lớn.

Sau khi đặt nàng lên giường, hắn cúi người xuống, lại lần nữa ngậm
lấy cánh môi đỏ thẫm, làm chuyện vừa rồi còn chưa làm xong, đầu
óc choáng váng, Vân Tuyết Phi bị động nhận lấy nhiệt tình của hắn.
Đột nhiên cảm thấy trước ngực lành lạnh, một đôi bàn tay mạnh mẽ



tiến vào trong váy của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, nàng cảm thấy thân
thể mình như một cây đuốc, cảm giác rất kỳ lạ, nàng không tự chủ
được lên tiếng rên rỉ, toàn thân xụi lơ, chỉ có thể mặc cho nam nhân
trên người định đoạt.



Chương 67: Lần nữa giao hợp

Nhìn nữ nhân dưới thân nhắm chặt mắt, lông mi hơi động, mặt đỏ
hồng, da thịt trắng nõn như tuyết, Tư Nam Tuyệt trước nay bình tĩnh
vậy mà giờ đây con ngươi hiện lên tia máu, thở hổn hển, dời khỏi
môi Vân Tuyết Phi, lướt qua cần cổ, đi xuống, lưu lại từng dấu vết
phấn đỏ.

Vân Tuyết Phi nằm dưới hắn, bị động tiếp nhận nhiệt tình của hắn,
nhẹ nhàng thở dốc, không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ, thân thể
nàng hơi run rẩy, mặc hắn tùy ý hưởng dụng.

Đột nhiên khí tức nam nhân quanh thân nàng biến mấy, lửa nóng
trong không khí dần tiêu tán, bên cạnh đột nhiên lõm xuống, Tư Nam
Tuyệt nằm xuống một bên khác trên giường của nàng, nhắm mắt lại
ngủ.

Trong lúc Tư Nam Tuyệt trêu chọc, trong lòng nàng như có một cây
đuốc khiến nàng khó chịu, nàng ở bên bờ xúc động, nhưng nam
nhân này lại dừng lại ngay lúc mấu chốt, còn làm vẻ không sao nằm
ở bên cạnh, đặt nàng nằm một bên, nàng trừng mắt nhìn nam nhân
đáng giận này, thấy nam nhân trước mắt hồi lâu vẫn không mở mắt
ra, nàng hé miệng, lời nói như phát ra từ kẽ răng: "Còn làm hay
không?"

Trước kia đều là hắn đùa giỡn nàng, chiếm hết tiện nghi, lần này là
lần đầu tiên nàng đột nhiên hăng hái, muốn đùa lại, không nghĩ chọc
lửa thiêu thân, thực ra trong lòng nàng vô cùng khẩn trương và bất
an, còn bao nhiêu điều mình chưa chuẩn bị xong, lại không nghĩ đến
nam nhân trước mắt đột nhiên không còn hăng hái, Vân Tuyết Phi



thở phào, đồng thời bắt đầu hoài nghi đến vấn đề nghiêm trọng, vừa
rồi bộ dạng rõ ràng là bị tình dục thiêu đốt, sao hiện tại lại yên tĩnh,
chẳng lẽ dáng người mình không đủ đầy đặn, không đủ ngon miệng?
Vân Tuyết Phi lo lắng nghĩ, đưa mắt nhìn từ ngực đến đầu ngón
chân mình, trải qua mấy ngày điều dưỡng, có lồi có lõm, vẫn rất đầy
đủ!

Tư Nam Tuyệt đưa tay kéo lại, ôm Vân Tuyết Phi vào lòng, hô hấp
của hắn có chút dồn dập, giọng nói khàn khàn: "Ngoan, ngủ, bây giờ
còn chưa phải lúc!" Nói xong, hắn lại dán thân thể lửa nóng vào
người nàng, nói cho nàng biết thật ra hắn có phản ứng.

Sắc mặt Vân Tuyết Phi khẽ hồng, nàng dĩ nhiên biết thân thể nóng
bỏng này là vì cái gì, trong lòng ngượng ngùng đồng thời cũng khẽ
thở phào nhẹ nhõm, thật ra nàng cũng sợ.

Cảm nhận khí tức quen thuộc, thần kinh căng thẳng những ngày qua
cũng dần thả lòng, mí mắt nàng cuối cùng không nhịn được nghe
theo lời gọi của chu công, cảnh vật trước mắt ngày mơ hồ, nàng
nghiêng đầu tiến vào mộng đẹp.

Cảm nhận tiếng hít thở đều đều của người trong ngực, Tư Nam
Tuyệt mở mắt, nhìn đôi môi đỏ hồng phía trước, hắn tiến lên, nhẹ
nhàng ngậm vào trong miệng, đợi đến sau khi trong miệng nàng toàn
là hơi thở của hắn, hắn mới buông nàng ra, cúi đầu thâm tình nhìn
nữ nhân an ổn ngủ, hắn liếc xuống phía dưới một chút, cười khổ nói:
Thật là, tự mình làm bậy thì không thể sống được!

Trong một buổi tối yên tĩnh như vậy, có một người tiến vào mộng
đẹp, lại có một người cả đêm không hề chợp mắt, thời gian cứ như
vậy bất tri bất giác trôi qua!

Khi mặt trời đỏ rực từ từ nhô lên từ phía đông, dần dần, cả vùng



được chiếu sáng, khắp nơi đều bị một màu vàng bao phủ.

Sáng sớm Lê Họa đã tới Hộ Quốc phủ, nàng hi vọng có thể nhìn thấy
Tư Nam Tuyệt, từ lần trước từ biệt ở Vân Phủ, Tư Nam Tuyệt nể mặt
Bạch Tuyết Nhu, an bài cho nàng ở trong một tòa nhà khác biệt, thì
không còn quan tâm nàng nữa.

Khi gã sai vặt nói cho nàng muốn thời gian này Tư Nam Tuyệt không
muốn thấy mặt nàng, trong lòng nàng rất hận, nhất là ánh mắt khinh
thường của gã sai vặt, trong lòng nàng khó chịu, nếu như Lê phủ
không phải bị cẩu hoàng đế chèn ép, bây giờ nàng còn là thiên kim
cao quý của phủ tướng quân, sao có thể bị vũ nhục như vậy?

Nàng nhất định phải gặp Tư Nam Tuyệt, dù thế nào, nàng nhất định
phải để nam nhân này báo thù cho nàng, giết chết cẩu hoàng đế đó
cho nàng, trả lại thân phận Tướng quân tiểu thư cho nàng!

Nàng không biết tại sao Tư Nam Tuyệt lại sủng ái nữ nhân đó như
vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng chỉ có thể xem là thanh tú, mọi mặt
đều không bằng mình, cho dù có nhà ngoại, nhưng khuôn mặt bình
thường như vậy, chỉ có thể mất thể diện, không có gì tốt hơn mình!

Nhưng hắn lại đặt tất cả yêu chiều của mình lên người nàng, không
thèm ngó ngàng đến mình!

Màng không khỏi nghĩ đến nữ nhân huyết ngọc xinh đẹp kia, cao nhã
mỹ lệ, tự nhiên lại quyến rũ, phong thái nổi bật, cho dù nàng cảm
thấy mình rất xinh đẹp, nhưng không thừa nhận không được, một nữ
nhân tuyệt sắc như vậy mới xứng đứng bên cạnh Tư Nam Tuyệt!

Một loạt tiếng võ ngựa vang lên, Phong Cực ghìm chặt dây cương,
tung người xuống ngựa, đưa ngựa cho binh lính giữ cửa, cất bước
tính đi vào. Hôm nay hắn phải tìm lại binh quyền từ Tư Nam Tuyệt,



trải qua mấy tháng nay, hắn đã biết sai rồi, là một nam nhân, sao có
thể vẫn ở nhà?? Hắn tình nguyện để Tư Nam Tuyệt phạt hắn ra trận
giết địch, cũng không muốn ở nhà đối mặt với bà điên Tống Thi Linh
này!

Hắn ôm may mắn đến đây, không nghĩ đến Vương Phủ lại vẫn để
cho hắn tự do đi lại, nói rõ Tư Nam Tuyệt còn cố kỵ tình nghĩa trước
đây với hắn.

"Xin hỏi..." Lê Họa tiến lên, bất an siết chặt khăn tay, ngăn Phong
Cực lại: "Vị công tử này, người có thể đưa ta vào Vương Phủ cùng
được không?"

Tóc đen mềm mại được búi lên xinh xắn, vài sợi tóc xõa xuống, lộ ra
đường cổ duyên dáng, lớp phấn nhẹ, làn da trắng như tuyết, nàng
đứng ở đó, lo lắng, hai gò má hơi ửng hồng, ánh mắt sáng linh động,
một bộ sa y màu lam nhạt, bên ngoài là một lớp lụa mỏng màu trắng,
đứng dưới ánh mặt trời, khiến cho người ta cảm thấy nhẹ nhàng
phiêu dật.

Phong Cực bị ngăn lại tâm tình vốn không tốt, sau khi nhìn thấy là
một tuyệt sắc giai nhân như vậy, tâm tình lập tức thoải mái, có điều
sau khi gặp qua nữ nhân như Tống Thi Linh, hắn ưa thích nữ nhân
dịu dàng như vậy, nhưng vẫn có một tia cảnh giác, hắn dò xét:
"Ngươi vào phủ để làm gì?"

Lê Họa mất hứng nhìn ánh mắt càn rỡ người đàn ông khôi ngô này,
nhưng hết cách rồi, hôm nay nàng nhất định phải vào Vương Phủ
gặp Tư Nam Tuyệt, nàng khẽ mỉm cười, cúi đầu nói: "Tiểu nữ có
chuyện muốn tìm Vương Gia giúp một tay, nhưng Vương Phủ thêm
nghiêm, không vào được!"

Đối với nữ nhân luôn đặt Tư Nam Tuyệt bên bờ môi, Phong Cực rất



không vui, có điều ánh mắt của nữ nhân trước mắt trong sáng, không
có loại ánh mắt nóng bỏng khi nói đến Tư Nam Tuyệt, càng không
giống Tống Thi Linh cố chấp điên cuồng đó, nàng cứ luôn đứng ở đó
như vậy, hắn nghĩ nữ nhân có cặp mắt kiên định như vậy, muốn gặp
cũng là chuyện khó, hắn thở dài gật đầu đáp ứng: "Ngươi vào với ta
đi!"

Gã sai vặt giữ cửa thấy Phong Cực đưa nữ nhân này vào, vội tiến
lên ngăn cản: "Vương Gia có lệnh, không được tùy tiện đưa người lạ
vào trong phủ!"

Phong Cực chau mày, trừng mắt nhìn gã sai vặt không coi mình ra gì
này, hắn vội vã nhìn sang nữ nhân bên cạnh, sau khi phát hiện nàng
không có gì khác lạ, liền quay đầu ác liệt quát lớn gã sai vặt gan lớn
dám cản đường: "To gan! Bản tướng quân ta đây ngươi cũng dám
cản, không muốn sống! Đây là bạn của bản tướng quân, cùng đi gặp
Vương Gia, xảy ra chuyện gì một mình bản tướng chịu tội, còn không
mau cút đi!"

Rốt cuộc vẫn là đại tướng quân trên sa trường lãnh binh đánh giặc,
khí thế bén nhọn này, vẻ mặt uy nghiêm này, khiến cho gã sai vặt
mỉm cười lui xuống, nếu đã nói như vậy, chỉ có thể ngoan ngoãn
nhường đường.

Lệ Hoa mỉm cười, ngẩng đầu nhìn thẳng nam nhân trước mặt, không
nghĩ đến còn là một đại tướng quân!

Ánh mắt dò xét của mỹ nhân, Phong Cực rất vui vẻ, hắn biết xưa nay
anh hùng với mỹ nhân, người đẹp luôn kết tâm với anh hùng, nghĩ
đến mình vừa làm ra bộ dáng oai phong trước mặt hạ nhân, hắn
càng thêm ưỡn ngực, đi trước dẫn đường.

Sau khi Tư Nam Tuyệt nghe Bạch Phong thông báo, khẽ cười, khoát



tay nói: "Dẫn hắn đến đây, đừng để Vương Phi nhìn thấy, tránh nàng
không vui!"

Khi tiếng bước chân truyền đến, Tư Nam Tuyệt cũng không ngẩng
đầu lên, vẻ mặt ung dung, lạnh lùng lật sang trang khác.

Sau khi Phong Cực nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ của Tư Nma Tuyệt,
trong lòng vẫn có chút sợ hãi, hắn vội vàng quỳ xuống hành lễ: "Mạt
tướng bái kiến Vương Gia!"

Tư Nam Tuyệt không ngẩng đầu lên, vẫn không lên tiếng như cũ, đọc
sách của mình.

Từng giây trôi qua, Phong Cực không thấy Tư Nam Tuyệt mở miệng
cho hắn đứng, cũng chỉ có thể quỳ không dám động, trên trán rịn một
tầng mồ hôi, trong lòng lại nóng nảy như kiến bò trên chảo nóng, hắn
không biết Tư Nam Tuyệt cho mình đi vào, lại không nhìn hắn, cho
hắn đứng lên là có ý gì? Là trừng phạt hay đang khảo nghiệm hắn?

Đang trong lúc hắn lo lắng, cuối cùng Tư Nam Tuyệt cũng ngẩng đầu
lên, liếc mắt nhìn Phong Cực vẫn còn quỳ dưới đất, một bên là Lê
Họa đang đứng bất động, mặt hắn không chút thay đổi nói: "Đứng lên
đi!"

Phong Cực như nhận được đặc xá, vội vàng đứng lên, đưa tay lau
giọt mồ hôi trên trán, may mắn Vương Gia không có tức giận!

"Tìm bổn vương có chuyện gì sao?" Tư Nam Tuyệt tiếp tục hỏi, giọng
nói trong trẻo lạnh lùng, nghe không ra tâm tình.

"Mạt tướng..."

"Xin Vương Gia báo thù giúp ta!" Lê Họa tiến lên một bước, ánh mắt



kiên định, thật vất vả mới gặp được Tư Nam Tuyệt, nàng sẽ khôngdễ
dàng buông tha cơ hội này.

Phong Cực vừa định xem nên nói thế nào mới có thể khiến Vương
Gia tín nhiệm mình, giao binh quyền trong tay cho mình, không nghĩ
đến vừa mở miệng, liền bị nữ nhân này cắt ngang.

Tư Nam Tuyệt không thèm để ý đến Lê Họa, quét mắt về phía Phong
Cực, nhướn mày: "Hôm nay ngươi tìm bổn vương là vì muốn bổn
vương báo thù cho nữ nhân này?"

Phong Cực muốn há miệng nói không phải nhưng vừa hé miệng, liền
bị giọng nói ngọt ngào của Lê Họa chặn lại: "Là Tướng Quân đưa ta
vào đây, cả nhà tiểu nữ bị diệt, tướng quân đại nghĩa, đưa tiểu nữ
đến gặp Vương Gia, thỉnh cầu Vương Gia có thể làm chủ cho cả nhà
tiểu nữ, báo thù!" Nói xong, nàng còn dùng ánh mắt cảm kích nhìn về
phía Phong Cực.

Ánh mắt đáng thương này, trong sáng lại khí chất, thì ra không phải
ngưỡng mộ vương gia, mà vì muốn báo thù cho cả nhà nàng, đây là
một nữ nhân kiên cường lại lương thiện, Phong Cực cảm thấy may
mắn vì mình không nhìn lằm người, một hơi bị chặn trong cổ họng,
hắn không biết nên giải thích với Vương Gia, hay là trực tiếp giúp nữ
nhân xinh đẹp này.

"Ồ? Thật sao?" Tư Nam Tuyệt lại làn nữa dùng ánh mắt nghi ngờ
quét về phía Phong Cực, nhếch miệng tạo thành một vòng cung nhàn
nhạt: "Không nghĩ đến Phong Cực tướng quân lại trượng nghĩa như
thế!"

Phong Cực vội vàng khiêm tốn: "Tạ Vương Gia khích lệ! Mạt tướng
thấy cô nương này đáng thương như vậy, mới mang nàng cùng đi
gặp Vương Gia, xin Vương Gia giúp vị cô nương này!"



Tư Nam Tuyệt như thơ như vẽ, trên mặt phủ một tầng sương mù,
không nhìn ra nghĩ gì, Phương Cực tiếp tục tức giận nói: "Cả nhà bị
giệt, đây là chuyện tàn nhẫn đến mức nào! Làm ra chuyện bi thảm
như vậy, tên hung thủ này quả thật dù bị băm vằm muôn mảnh, cũng
không đủ để yên dân!"

Lê Họa khẽ nhếch khóe môi, ánh mắt nhìn về phía Phong Cực càng
thêm dịu dàng, nhưng trong lòng chỉ có nàng biết, tên tướng quân
này là một tên đại ngốc, cũng không hỏi xem kẻ thù của mình là ai, lại
nóng lòng ra mặt giúp mình!

"Phong tướng quân khoái ý ân cừu, bổn vương bội phục, nhưng có
biết kẻ thù của nàng là ai không?" Giọng nói của Tư Nam Tuyệt ba
phần nhẹ nhàng, ba phần thản nhiên, lại sâu như biển.

"A..." Phong Cực vốn hùng hồn, bị một câu nói của Tư Nam Tuyệt
chặn lại ở cổ họng, sắc mặt hắn hơi hồng, chuyển ánh mắt nghi ngờ
sang nữ nhân bên cạnh.

Lê Họa lo lắng xoắn chiếc khăn trong tay, không để ý đến tầm mắt tò
mò của Phong Cực, nàng nâng mắt lên, nhìn thẳng Tư Nam Tuyệt,
nghiêm túc nói: "Bất kể kẻ thù của tiểu nữ là ai, Vương Gia cũng có
năng lực báo thù giúp tiểu nữ, cái này là sự thật!"

Tư Nam Tuyệt ném cuốn sách trong tay xuống, cười lạnh nói: "Tại
sao bổn vương phải giúp ngươi báo thù?"

"Chỉ bằng chiếc vòng trong tay ta!" Lê Họa nâng chiếc vòng ngọc
màu máu trong tay lên, một nữ nhân phòng hioa tuyệt đại như vậy,
nàng cũng không tin quan hệ của Tư Nam Tuyệt và nàng chỉ là bằng
hữu, không có chút tình cảm mập mở nào, nam nhân tam thê tứ
thiếp vốn là chuyện bình thường, cho dù nàng nhìn thấy vẻ mặt thâm



tình và cưng chiều Tư Nam Tuyệt dành cho Vân Tuyết Phi, nhưng
nàng không tin, nam nhân chỉ biết yêu một nữ nhân!

"Chiếc vòng này có ý nghĩa sâu xa gì sao?" Vân Tuyết phi đột nhiên
đẩy cửa đi vào, vô cùng hứng thù nhìn chằm chằm vòng ngọc màu
đỏ trên cổ tay nàng ta.

Ánh mắt Lê Họa lóe lên, vội vàng để tay xuống, không nghĩ đến lúc
này nữ nhân này lại đến đây, mặc dù nàng dùng danh nghĩa Bạch
tuyết Nhu ép Tư Nam Tuyệt báo thù cho cả nhà mình, nhưng nàng
cũng biết Tư Nam Tuyệt sủng ái nữ nhân này bào nhiêu, trong lúc
không rõ lắm cảm giác của Tư Nam Tuyệt đối với hai nữ nhân này
thế nào, nàng không dám tùy tiện cho biết sự tồn tại của Bạch Tuyết
Nhu trước mặt nữ nhân này.

Vân Tuyết Phi tiến lên trước, nhẹ nhàng nắm lấy tay Lê Họa, thở dài
nói: "Tỉ lệ không tệ, là vọng ngọc thượng hạng!" Nàng đột nhiên
chuyển mắt lên người Tư Nam Tuyệt, cười nói: "Vòng ngọc này có bí
mật gì sao?"

Ánh mắt sâu kín của Tư Nam Tuyệt biến thành dịu dàng, hắn đưa tay
cho Vân Tuyết Phi, cười nhẹ nói: "Qua bên này ngồi!"

Vân Tuyết Phi đặt tay lên tay Tư Nam Tuyệt, tìm đến một vị trí gần
Tư Nam Tuyệt ngồi xuống, nhìn thẳng Tư Nam Tuyệt, chu mỏ bất
bình: "Ngươi còn chưa nói cho ta biết vòng tay có bí mật gì? Tại sao
nàng có thể dựa vào vòng tay này muốn ngươi báo thù cho nàng?"

Lê Họa lo lắng dùng tay còn lại đặt lên vòng tay, nàng đột nhiên rất
muốn biết Tư Nam Tuyệt sẽ trả lời thế nào, rốt cuộc nữ nhân nào
chiếm vị trí quan trọng nhất trong mắt hắn?

Tư Nam Tuyệt đưa tay qua cầm tay Vân Tuyết Phi, lòng vào năm



ngón tay của nàng, tay còn lại đưa lên xoa đầu nàng, nhìn vào mắt
nàng, dịu dàng cười nói: "Vòng tay này có quan hệ gì với ta chứ?"
Động thời ánh mắt quét về phía Lê Họa, nhướn mày: "Ngược lại, Lê
Họa tiểu thư có thể giải thích cho chúng ta, tại sao bổn vương lại vì
vòng tay không chút quan hệ này báo thù cho ngươi?"

"Ta... ta..." Lòng Lê Họa khẩn trương, nàng không hiểu nam nhân Tư
Nam Tuyệt này, rõ ràng lần trước lúc nàng nâng vòng tay lên, ánh
mắt hắn lóe lên ánh sáng dịu dàng, mình thấy được, nhất định hắn có
tình cảm với Bạch Tuyết Nhu, nếu không sẽ không vì Bạch Tuyết
Nhu, sắp xếp chỗ ở cho mình! Nhưng bây giờ ở trước mặt Vân Tuyết
Phi, lại dễ dàng bỏ đi ý nghĩa của chiếc vòng tay này, chẳng lẽ hắn
thật sự yêu Vân Tuyết Phi, mà không phải Bạch Tuyết Nhu sao?
Nàng đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về phía tướng quân thẳng thắn nói
giúp mình, hi vọng hắn có thể giải vây cho mình.

Kể từ khi Vân Tuyết Phi đi vào, Phong Cực không dám ngẩng đầu
lên, lần trước còn chia tay không vui, mình bị nữ nhân đáng giận
Tống Thi Linh đó lợi dụng, thiếu chút nữa giết Vương Phi, lần này
hắn đến vương phủ, không hy vọng nhất là nhìn thấy Vân Tuyết Phi.

"Lê Họa tiểu thư nhìn Phong đại tướng quân thâm tình như vậy,
chẳng lẽ chiếc vòng này là do Phong đại tướng quân tặng?" Vẻ mặt
Vân Tuyết Phi kinh ngạc, ánh mắt mập mờ nhìn lướt qua hai người.

Ánh mắt Lê Họa nhìn về phía Phong Cực cứng ngắc, trong lòng buồn
nôn, không ngờ Vân Tuyết Phi lại liên hệ nàng với nam nhân thô
kệch này với nhau, nhưng hiện tại không còn cách nào khác, trước
khi vòng tay này chưa giúp nàng đạt được mục đích, nàng sẽ không
tiết về về Bạch Tuyết Nhu cho Vân Tuyết Phi.

Phong Cực ngẩng đầu muốn nói không phải, bản thân vốn có mâu
thuẫn với Vân Tuyết Phi, hơn nữa Vân Tuyết Phi còn đẩy Tống Thi



Linh cho mình, huống hồ mình và cô nương này mới lần đầu gặp
mặt.

"Đúng, cái này là do Phong đại tướng quân tặng cho tiểu nữ!" Lê Họa
ngại ngùng nhìn về phía Phong Cực, long cảm kích đến không lời
nào diễn tả đươck. "Phong đại tướng quân trượng nghĩa giúp tiểu
nữ nhiều như thế, vì vậy..."

Vẻ mặt sùng bái nhìn mình đó, hoa nhường nguyệt thẹn, nữ nhân
làm rung động lòng người, Phong Cực như bị đầu đọc, kinh ngạc
nhìn Lê Họa, trong lúc nhất thời quên mất lời giải thích, cũng quên
hành động.

"Thì ra là như vậy!" Ánh mắt Vân Tuyết Phi lóe lên, bàn tay giấu dưới
bàn nhẹ di chuyển đến trên đùi Tư Nam Tuyệt, nhẹ vuốt, hai ngón tay
lại hung hắng bấm.

Tư Nam Tuyệt hơi nhíu mày, nhìn đến ánh mắt không vui của người
trước mặt, hắn tự tay cầm bàn tay trên đùi mình, nắm thật chặt, cười
nịnh nọt.

Vân Tuyết Phi không để ý đến.

Nam nhân đáng giận này, nhìn về phía Lê Họa cười như không cười:
"Nếu như vậy, bổn vương phi sẽ giúp ngươi hoàn thành mong
muốn!" Ngươi đã không nói thật, cố gắng che giấu như vậy, ta sẽ
giúp ngươi một chút.

Nàng đưa mắt nhìn sang Phong Cực, đột nhiên cười một tiếng,
nghiêm mặt nói: "Đã như vậy, Phong tướng quân đưa Lê Họa tiểu
thư về đi, chọn một giờ lành, hoàn thành chuyện tốt!" Liếc mắt nhìn
vẻ mặt biến sắc của Lê Họa, nàng dịu dàng cười: "Mặc dù Phong
tướng quân đã có Linh muội muội, nhưng đã hẹn ước với Lê tiểu



thư, chỉ có thể cưới vào cửa, sau này dù là Linh muội hay là Lê tiểu
thư, Phong tướng quân cũng phải đối xử thật tốt, nhất định phải sống
chung cho tốt!"

Sau đó, Vân Tuyết Phi nhướn mi nhìn về phía Tư Nam Tuyệt, cười
nói: "Vương Gia, người thấy thế nào?"

Tư Nam Tuyệt từ tốn nói: "Vô cùng tốt!" Một câu nói liền đã định.

Lê Họa không thể tin, trong lòng nàng tức giận, những cái khác nàng
có thể nhịn, nhưng chuyện chung thân đại sự lại không thể định xong
như vậy, nếu cái này truyền đi, khiến khuê danh của mình bọ hỏng,
sau này sao có thể tìm được một phu quân tốt!

Tư Nam Tuyệt, nếu ngươi vô tình như thế, ngược lại, ta muốn xem
rốt cuộc hai nữ nhân này, ai là người quan trọng nhất trong lòng
ngươi?

Nàng đột nhiên quỳ xuống, hai mắt đẫm lệ lên án: "Vương Gia, người
đã đáp ứng Tuyết Nhu tỷ tỷ phải chăm sóc ta!"



Chương 68-1: Hai nữ nhân
một sân khấu (1)

Bỗng dưng nghe được cái tên này, tim Vân Tuyết Phi hơi hồi hộp
một chút, ngoài mặt thì ung dung, chẳng qua bàn tay nắm hắn đột
nhiên siết chặt, nàng nhếch miệng cười, nói với Tư Nam Tuyệt:
"Vương Gia, người có quen Tuyết Nhu tỷ tỷ của nàng ta à?" Cái tên
này nàng đã sớm nghe từ trong miệng những người khác. Nếu bây
giờ bị người nhắc tới, như vậy nàng sẽ hỏi cho rõ ràng, đỡ phải khó
chịu trong lòng!

Tư Nam Tuyệt trầm ngâm nhìn thoáng qua Vân Tuyết Phi, gật đầu
một cái: "Nàng và ta lớn lên cùng nhau!" Một câu đơn giản dễ dàng
nói rõ quan hệ của hai người.

À ~ thì ra là thanh mai trúc mã, Vân Tuyết Phi chua xót, mí mắt rũ
xuống, ấm áp trong tay bất chợt biến thành châm chọc, nàng vội
vàng rút tay lại, ý định muốn tránh xa hắn.

Nhận thấy được hành động của nàng, Tư Nam Tuyệt nắm càng chặt
hơn, bàn tay bao bọc tay nhỏ bé của nàng, khiến nàng không cách
nào thoát được.

Vân Tuyết Phi hừ lạnh một tiếng, trợn mắt nhìn Tư Nam Tuyệt, im
lặng không nói.

Tư Nam Tuyệt trông thấy sắc mặt Vân Tuyết Phi nặng trĩu, mày nhíu
lại, hắn đưa mắt nhìn về phía Lê Họa, ngữ điệu có chút rét lạnh:
"Ngươi và Phong tướng quân tư định chung thân, Bổn vương bảo
hắn chịu trách nhiệm với ngươi, sao nói không có người chăm sóc



ngươi hả?"

Lê Họa run rẩy, vội vàng muốn mở miệng trả lời, giải thích tình
huống.

Nhưng Tư Nam Tuyệt đã nói tiếp: "Bắt đầu từ bây giờ ngươi hãy đến
trú chỗ Phong Cực, không cần ở tòa nhà đường Quan Thiên nữa,
trong phủ tướng quân sẽ sắp xếp, ngươi có thể được chăm sóc tốt
rồi!" Chuyển mắt nhìn Phong Cực, khóe môi lộ ra nụ cười như có
như không: "Phong Cực, ngươi thấy đúng không?"

Lần này Phong Cực không chút do dự, chấp tay thi lễ, cung kính lĩnh
mệnh: "Xin Vương Gia yên tâm, mạt tướng nhất định đối xử tốt với
Lê Họa cô nương!"

Sau đó, Tư Nam Tuyệt không cho bất kì cơ hội nói chuyện nào, lặp
tức khoát tay nói: "Trở về đi!"

Lông mi dài của Lê Họa giật nhẹ, thâm thúy nhìn về phía Tư Nam
Tuyệt, lộ ra mấy phần sắc bén khiếp người, nàng đành ngoan ngoãn
đi theo Phong Cực ra ngoài, không ngờ hôm nay mình chuẩn bị
nhiều như vậy, lại nhận được kết quả này.

Đợi sau khi hai người kia rời khỏi, lúc còn lại hai người, rốt cuộc Vân
Tuyết Phi nhịn không được nữa tức giận quát: "Buông ta ra!"

"Ghen?" Tư Nam Tuyệt cúi đầu nhìn Vân Tuyết Phi, tỉ mỉ quan sát
sắc mặt nàng, nhếch miệng cười vui vẻ.

Vân Tuyết Phi cũng không che giấu, thẳng thắng thừa nhận, nổi nóng
trừng Tư Nam Tuyệt: "Đúng là ta ghen đấy thì sao?"

Tiếng cười tràn đầy sung sướng của Tư Nam Tuyệt vang lên, mở



miệng giải thích: "Quan hệ giữa ta và nàng ấy chẳng qua là cùng
nhau lớn lên, nhiều hơn nữa cũng không có!"

Vân Tuyết Phi chợt cười một tiếng, nụ cười cực kì nhạt, như gió lướt
qua không chút dấu vết, nàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tư Nam
Tuyệt: "Nếu quả thật không có gì, tại sao ngươi lại nóng lòng tống
khứ nữ nhân Lê Họa kia đi hả?"

Tư Nam Tuyệt thở dài, đưa tay ôm Vân Tuyết Phi vào trong ngực,
nói khẽ: "Ta và nàng ấy không phải như nàng nghĩ!"

"Vậy chứ là gì?" Vân Tuyết Phi cười nhạt, nụ cười không chạm tới
đáy mắt: "Cho ngươi một cơ hội giải thích!"

"Tạm thời chưa phải lúc, đợi thêm một thời gian nữa, ta nhất định nói
cho nàng biết!" Tư Nam Tuyệt trịnh trọng bảo đảm.

Trong lòng Vân Tuyết Phi run động, nàng vẫn nhớ rõ câu nói kia của
Quan Tâm Liên: ngươi chỉ là vật thay thế, chờ sau khi Bạch Tuyết
Nhu trở về, ngươi cũng sẽ bị vứt bỏ mà thôi!

Nàng bất giác nhắm mắt lại, lúc mở ra, trong mắt nàng một mảnh quả
quyết, bỗng nhiên nói: "Trước khi chuyện giữa người và nàng ta
chưa được giải quyết, chúng ta sẽ sống với nhau như bằng hữa!"

Cánh tay Tư Nam Tuyệt ôm Vân Tuyết Phi không khỏi tăng thêm lực,
cười bất đắc dĩ nói: "Nha đầu ngốc, nghĩ gì thế? Ta và nàng ấy làm
gì có chuyện cần xử lý chứ!"

Vân Tuyết Phi kềm chế chua xót trong lòng, nhíu mày nhìn về phía
Tư Nam Tuyệt: "Đó là chuyện của ngươi, từ hôm nay trở đi, ngày
nào người còn chưa có câu trả lời hợp lý, thì ngày đó không cho
phép ngươi chạm vào người ta!" Đồng thời đổi giọng: "Nếu người



dám, cẩn thận ta thiến ngươi!" Nói xong vẫn không quên quét mắt
xuống hạ thân hắn.

Tư Nam Tuyệt lặp tức giật mình, đợi lúc phản ứng kịp.

Vân Tuyết Phi đã nhân cơ hội rút tay về, thoát khỏi ngực hắn, nhanh
chóng nhảy ra xa, nghiêm túc nói: "Ta đi trước, bắt đầu từ hôm nay
không cho phép ngươi leo lên giường của ta nữa!"

Nói xong đầu cũng không quay lại rời đi.

Tư Nam Tuyệt nâng trán, đành chịu mà lắc đầu, cái này hắn nên vui
mừng, hay nên khổ não đây?

Thời điểm Phong Cực mang Lê Họa về phủ, trong phủ lập tức có nha
hoàn báo cáo tình huống cho Tống Thi Linh biết.

"Ngươi được đấy Phong Cực, vừa dụ dỗ Hồng Nguyệt xong, bây giờ
lại công khai mang nữ nhân bên ngoài về nhà, thật là càng ngày
không coi ta ra gì rồi!" Ánh sáng lạnh chợt lóe trong mắt Tống Thi
Linh, ném mạnh ly trà xuống đất, nàng hừ lạnh: ngươi mang về một,
ta sẽ hủy một, ngược lại ta muốn xem ngươi có thể mang về được
bao nhiêu! Ta nói rồi, ngươi phá hủy ta, ngươi cũng vĩnh viễn đừng
nghĩ hạnh phúc!

Phong Cực dẫn Lê Họa vào trong phủ, sắp xếp chỗ ở cho nàng gần
viện mình nhất, hơn nữa còn tỉ mỉ dặn dò: "Tạm thời uất ức nàng ngụ
nơi này trước, cần gì cứ việc nói với bọn nha hoàn!"

Lê Họa nhìn bốn phía xung quanh, điều kiện không tệ, quả thật lớn
hơn tòa nhà Tư Nam Tuyệt an bày cho mình. Chẳng những vậy mới
vừa rồi dọc đường đi, từ nha hoàn đến gã sai vặt mọi người đều cúi
người hành lễ, cảm giác này tựa như nàng vẫn còn là thiên kim tiểu



thư của Lê phủ.

Cảm giác khó chịu lúc nãy do Tư Nam Tuyệt và Vân Tuyết Phi gây
nên từ từ tiêu tán, Lê phủ bị diệt môn, bản thân nàng là một nữ tử
yếu đuối, bèo dạt mây trôi. Nếu như không có một phu quân để dựa
vào, như vậy làm sao mà báo thù rửa hận cho Lê phủ.

Nàng dời mắt quét về phía nam nhân đang lấy lòng trước mặt, không
có được sự tuấn mỹ và quyền thế như Tư Nam Tuyệt, chưa tính là
dân thường, nhưng ít nhất cũng là Tướng quân, có thể khiến nàng
tìm lại cuộc sống trước kia. Hơn nữa nếu người đàn ông này cho
mình sử dụng, như vậy cách ngày mình báo thù thành công gần
thêm một bước rồi.

Nghĩ tới đây, nàng nở một nụ cười dịu dàng, cảm kích nói: "Cám ơn
Phong đại ca!" Nếu như Lê phủ không bị diệt môn, nàng vẫn là một
người có quyền thế lẫn địa vị, nam nhân nông cạn như thế, chắc
chắn chẳng thể lọt vào mắt mình rồi!

Nhưng không có nếu như, nàng nắm chặt quả đấm, trong mắt chợt
lóe lên thù hận, nàng hận Hoàng đế. Nếu không phải hắn, mình đâu
có lâm vào tình cảnh nhà tan cửa nát; nàng hận Bạch Tuyết Nhu, cho
mình một hy vọng, lại lấy về vô tận thất vọng; nàng hận Tư Nam
Tuyệt, tại sao hắn có năng lực mà không báo thù cho mình; nàng hận
Vân Tuyết Phi, rõ ràng cái gì cũng không bằng mình, nhưng có thể
gả cho Tư Nam Tuyệt, ngồi lên chiếc ghế vương phi, nàng càng hận
ông trời hơn, hận vận mệnh bất công. . . . . .

Hận, hận, hận, nàng hung hăng cắn chặt đôi môi, càng nghĩ càng tức
giận, chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết dâng trào.

"Họa Nhi, nàng không sao chớ?" Phong Cực nhìn vẻ mặt người
trước mắt yếu ớt đau khổ, nghĩ đến thân thế bi thảm của nàng, trong



nháy mắt một loại cảm giác thương tiếc trào ra. Một nữ tử xinh đẹp
nhu nhược như vậy, nên đáng được che chở, nâng niu trong lòng
bàn tay, ông trời thật khắc nghiệt mà!

Lê Họa lau nước mắt, ánh mắt long lanh, nàng lắc đầu dịu dàng nói:
"Ta không sao! Ta chỉ không muốn mang thêm phiền toái cho Phong
đại ca thôi!"



Chương 68-2: Hai nữ nhân
một sân khấu (2)

Nha đầu ngốc, thì ra là vì mình, một cô nương tốt biết bao nhiêu, hắn
bước lên trước, không quan tâm lễ nghi, cầm tay Lê Họa, bàn tay
nhỏ bé mềm mại trắng nõn không xương, bỗng chốc khiến lòng
Phong Cực yếu mèm, hắn lập tức cam đoan nói: "Họa Nhi, nàng yên
tâm, chờ ta lấy lại binh quyền, nhất định báo thù cho nàng!"

Đột nhiên bị chiếm tiện nghi, Lê Họa không khỏi khó chịu, đã vậy còn
là một mãng phu (người lỗ mãng), lúc nàng chuẩn bị rút tay, nghe
được hai chứ binh quyền, mắt lóe tinh quang, hơi cắn môi, lấy tay
còn lại phủ lên bàn tay to của Phong Cực, cảm không lời nào có thể
miêu tả được nói: "Cám ơn Phong đại ca, huynh đối xử tốt với ta như
vậy, ta không biết làm thế nào để báo đáp?"

Phong Cực thoáng cái cảm thấy hình tượng mình cao lớn, hắn trải
qua thời gian dài bị đè nén uất ức rốt cuộc hôm nay cũng đạt được
sự thỏa mãn, đánh thắng trận cũng không sung sướng bằng ánh mắt
ngưỡng mộ của mỹ nhận vào thời khắc này.

Hai người thâm tình nhìn nhau, đột nhiên trước cửa truyền đến một
tràn vỗ tay: "Thật sự là một hình ảnh tình chàng ý thiếp!"

Lê Họa hoảng sợ, vội vàng rút tay về, theo tiếng nói nhìn lại, thì thấy
một bạch y nữ tử đi vào, dáng người thướt tha, chẳng qua lúc chứng
kiến gương mặt của nàng ta, trong lòng Lê Họa kinh hãi. Nếu không
phải là ban ngày, nàng đã cho rằng mình nhìn thấy quỷ. Bởi vì nó
chẳng giống mặt người, lồi lõm, vết sẹo như con rết lắp đầy trên mặt,
đôi mắt tràn ngập ánh sáng ác độc.



Nàng lo lắng đưa mắt về phía Phong Cực, làm sao cũng không nghĩ
đến trong phủ tướng quân lại chứa một nữ nhân xấu xí kinh khủng
như vậy, nàng ta là người nào? Tại sao có thể không lịch sự thông
báo tùy ý xông vào thế?

Phong Cực nổi đóa, chắc chắn là nữ nhân này nghe được tin tức cố
ý chạy tới, thật vất vả mới tìm thấy một người thật lòng thích mình,
nàng ta lại muốn đến phá hoại! Nhớ lại bóng lưng thê lương của
Hồng Nguyệt, trong lòng nháy mắt khó chịu, hắn nhất định không thể
để cho Họa Nhi bị người nữ nhân điên này độc hại tiếp!

Quyết tâm xong, hắn tiến lên một bước, chắn trước mặt Lê Họa,
ngăn ánh mắt quan sát không có ý tốt của Tống Thi Linh.

Trông thấy hành động Phong Cực cẩn thân che chở như vậy, không
thể nghi ngờ là một cây đuốc đốt Tống Thi Linh tức giận, nàng ta
không thích nữ nhân dung mạo xinh đẹp, nhất là người Phong Cực
yêu. Trước kia lúc nàng ta chưa bị hủy dung, người đàn ông này
giống y như chó nằm rạp trước mặt mình, van xin mình thưởng cho
hắn một ánh mắt. Nhưng bây giờ khuôn mặt mình bị tàn phá, hắn lại
trao thâm tình cho một nữ nhân khác, thật sự không thể tha thứ!

Đột nhiên Tống Thi Linh cười một tiếng, âm thanh mềm mại giòn tan
hoàn toàn không tương phù hợp với gương mặt xấu xí của nàng ta,
vết sẹo trên mặt tụ lại, càng khiến người ta ghê tởm hơn: "Thế nào?
Lo lắng ta dọa sợ tiểu mỹ nhân của ngươi à?"

Lê Họa căng thẳng siết chặt khăn, trong lòng càng ngày càng lo lắng,
nàng dám chắc nữ nhân trước mắt này và Phong Cực có mối quan
hệ không thể cho ai biết, nàng nhẹ nhàng kéo kéo tay áo Phong Cực,
nhỏ giọng hỏi: "Phong đại ca, vị tiểu thư này là?"



Tâm Phong Cực thoáng cái lộp bộp, nên giải thích sao với Họa Nhi
đây? Nhìn ánh mắt hả hê của Tống Thi Linh, hắn thật hối hận ban
đầu đồng ý chỉ hôn của Vân Tuyết Phi. Nếu sớm biết hôm nay gặp
phải Họa Nhi, hắn chắc chắn sẽ không đồng ý, dù Vân Tuyết Phi
đánh hắn ba mươi đại bản cũng được!

Chứng kiến ánh mắt Phong Cực lo lắng sợ hãi, Tống Thi Linh không
khỏi nổi cáu, hắn coi nữ nhân này như bảo bối sao? Ngươi đã khẩn
trương như thế, vậy ta há có thể thuận theo ý của ngươi, nàng đột
nhiên nở nụ cười thân thiện: "Phong đại ca, muội muội xinh đẹp như
vậy sao không giởi thiệu với ta?"

Hiện tại Phong Cực nếm đủ mùi vị hối hận, nhìn một người hả hê,
một người tin tưởng lệ thuộc vào, hắn không biết nên giải thích thế
nào? Mặc dù lần đầu tiên nhìn thấy Họa Nhi, nhưng hắn có thể nghe
rõ tiếng tim đập của mình, hắn thích Họa Nhi. Nhưng mình đã cưới
Tống Thi Linh, cũng không thể uất ức Họa Nhi làm thiếp, hơn nữa
với tính tình Họa Nhi, nhất định sẽ không chịu làm thiếp!

Nhìn Phong Cực lâm vào tình thế khó xử, Tống Thi Linh chợt hiểu ra,
chỉ sợ là chưa nói cho nữ nhân này biết hắn có một chánh thất phu
nhân, ngươi đã nói không, vậy ta sẽ thay ngươi nói.

Nàng mỉm cười với Lê Họa, sau đó liếc Phong Cực: "Nếu Phong đại
ca thật lòng thích vị muội muội này, thì nhanh chóng chọn một ngày
tốt đưa vào trong phủ đi, ta thân là chánh thất phu nhân, sẽ cùng
muội muội chung sống hòa thuận!"

Lê Họa không thể tin trợn to hai mắt, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa
Phong Cực và nữ nhân xấu xí kia. Nàng vốn định nếu thật sự không
có lựa chọn, vì báo thù, nàng đành hiến thân cho hắn, làm phu nhân
Tướng quân cũng không tồi!



Nhưng tuyệt đối không ngờ, nam nhân thô tục này đã có phu nhân,
nàng cảm giác bị sỉ nhục vô cùng lớn, mình dầu gì cũng xuất thân
tướng môn, chẳng lẽ hiện tại bởi vì mình là một cô bé mồ côi, không
có nhà mẹ dựa vào, thì bị người ta đùa giỡn như vậy sao?

Nghĩ tới đây, thời gian dài uất ức khuất nhục cùng nhau bộc phát,
nàng rốt cuộc không nhịn được đỏ mắt, từng giọt từng giọt nước mắt
theo gương mặt trắng nõn nhỏ xuống.

Phong Cực trông thấy Lê Họa rơi lệ lặp tức luống cuống, hắn vội
vàng đưa tay lau nước mắt cho nàng, lại bị Lê Họa né tránh, hắn
khẩn trương giải thích: "Họa Nhi, nàng hãy nghe ta nói, ta hoàn toàn
không yêu nàng ta, ta...ta không phải thật tâm muốn cưới nàng ta!"

Tống Thi Linh vốn muốn coi kịch hay, nhìn hắn sẽ có kết cuộc thế
nào, không ngờ nghe được lời nói khiến nàng không chịu đựng nổi,
nàng cũng nhịn nữa, tức giận chỉ trích nói: "Phong Cực, ngươi đoạt
trong sạch của ta, phá hủy cả đời ta, lại ngay trước mặt một nữ nhân
khác làm nhục ta, ngươi quả thật khinh người quá đáng!"

"Hủy trong sạch của ngươi?" Phong Cực cười như không cười lặp lại
những lời này, sau đó ánh mắt đỏ tươi, trừng lớn: "Nữ nhân ác độc
này, ban đầu nếu không phải ngươi bỏ thuốc, ta cũng sẽ không xảy
ra quan hệ với ngươi, ngươi còn có mặt mũi tới đây trách móc, nếu
không phải là ngươi, ta cũng sẽ không bị tước đoạt binh quyền, càng
thêm không phải lấy ngươi!"

Tiếp theo chứng kiến sắc mặt Tống Thi Linh ngày một tái nhợt, hắn
cười nham hiểm nói: "Ông trời có mắt, người xấu xí như vậy vĩnh
viễn đừng nghĩ có người thích ngươi!"

Tống Thi Linh kiêng kỵ nhất chính là người ta nói nàng ta xấu xí, hôm
nay lại bị nam nhân đã từng mến mộ mình nói mình xấu xí ngay



trước mặt một nữ nhân khác, sao nàng ta có thể nhịn chứ? Rốt cuộc
không kiềm chế được nữa, xông lên, muốn vả vào mồm Phong Cực,
nhưng tay của nàng ta bị hắn chặn đứng trên không, còn chưa kịp
phản ứng, bốp một tiếng, nàng ta bị đánh ngã xuống đất.

Nàng không thể tin ôm mặt, nhìn Phong Cực cẩn thận che chở một
nữ nhân khác ở phía sau, lạnh lẽo trừng mình, nàng đột nhiên cười
to, thân thể run rẩy dữ dội: "Ngươi được đấy Phong Cực! Hôm nay
coi như ta thấy rõ bộ mặt thật của ngươi. . . . . ."

Nàng chuyển ánh mắt điên cuồng thương hại liếc nữ nhân được
Phong Cực bảo vệ ở sau lưng, cất giọng chói tai: "Cứ nhìn dáng vẻ
ta hiện tại, tương lai chính là của ngươi, trước kia hắn cũng che chở
ta mọi nơi, giống như chó nằm rạp dưới chân ta, nhưng bây giờ mặt
ta bị hủy, hắn chẳng them để ý đến, thậm chí chỉ vì ngươi đối xử với
ta như vậy! Ta thật hận!" Nàng nhịn không được nữa, nằm trên mặt
đất lớn tiếng khóc thút thít.

Nhìn tràn diện trước mắt, trong lòng Lê Họa không có cảm giác, ban
đầu mình xem thường người nam nhân trước mắt này. Chẳng qua
một thân một mình bên ngoài phiêu bạc, thay vì ăn nhờ ở đậu, không
bằng tìm người dựa vào. Tư Nam Tuyệt nàng không trông cậy được
rồi, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Không ngờ hắn thô tục ngu dốt
không nói, còn là một kẻ bạc tình, nghĩ đến mới vừa rồi nữ nhân xấu
xí này nói muốn đưa mình vào phủ, vậy chẳng phải là làm thiếp!
Không, nàng tuyệt đối không làm thiếp cho người khác, hơn nữa còn
bị nữ nhân xấu xí đó đè đầu, càng thêm không thể nào!

Phong Cực thật muốn một đao chém chết Tống Thi Linh, nàng ta lại
dám đổi trắng thay đen, rõ ràng từ đầu đến cuối, mình luôn là người
bị hại, nhưng nàng ta có thể trợn mắt bịa đặt, đổ tất cả sai lầm lên
đầu mình. Một nữ nhân ác độc như vậy, sao trước kia mình cung
phụng nàng ta như nữ thần vậy hả? Nhất định là não đứt gân rồi,



không trách được Tần Lan luôn dùng vẻ mặt thương hại nhìn mình.

"Phong đại ca, ta nghĩ mình nên đi thôi!" Lê Họa cúi đầu, âm thầm đè
ép cảm xúc phiền muộn, nhỏ giọng mềm mại mở miệng: "Ta không
muốn huynh và tẩu tẩu thêm phiền toái!" Tiếng nói vừa dứt, nàng lặp
tức xoay người đi ra cửa.

Phong Cực sốt ruột, chạy theo kéo Lẻ Họa lại, dịu dàng an ủi: "Ta nói
rồi phải chăm sóc nàng thật tốt, tại sao có thể để cho nàng đi?"

Lê Họa nhu nhược run run nói: "Nhưng ta không muốn huynh và tẩu
tẩu cãi nhau vì ta!" Vành mắt đỏ hoe có nước mắt tràn ra.

Đây là một nữ tử tốt đẹp biết nhường nào, mình có tài đức gì mà sau
khi bị Tống Thi Linh làm cho đau thấu tim, gặp phải một người lương
thiện như vậy, ông trời quả nhiên có mắt! Hắn dịu dàng cười một
tiếng, đưa tay lau nước mắt cho Lê Họa, nắm tay nàng xoa dịu: "Đứa
ngốc, giữa ta và nàng ta vốn có chuyện, cho dù không có nàng,
người nữ nhân điên này vẫn sẽ tìm ta gây phiền toái!"

"Nhưng, nhưng. . . . . ." Lông mi Lê Họa hơi giật giật, ở nơi Phong
Cực không thấy được, trong mắt nàng chợt lóe lên ánh sáng châm
chọc, nhưng lúc ngẩng đầu lên, trong mắt của nàng chỉ còn lại sự
yếu ớt và lo lắng.

"Không có nhưng nhị gì hết!" Phong Cực lập tức cắt đứt lời Lê Họa
muốn nói, con ngươi hắn kiên định, cố chấp nghiêm túc nói: "Đừng
nói nhưng với Phong đại ca, ta nói muốn chăm sóc nàng, thì chắc
chắn sẽ chăm sóc thật tốt nàng cả đời, không để cho bất luận kẻ nào
bắt nạt nàng!"

Nói xong ném ánh mắt lên nữ nhân trên mặt đất đang khóc lóc chật
vật kia, sự chán ghét thoáng vụt qua trong mắt, hắn nói: "Nàng chớ lo



lắng nữa, ở trong ngôi phủ này nàng chính là nữ chủ nhân, bất luận
kẻ nào cũng phải nghe theo phân phó của nàng mà làm việc!"

"Ta có thể sao?" Lê Họa động lòng, cho đến bây giờ đã một thời gian
dài mình sống gửi nhà người, nhất là ở trong Vân phủ, ngay cả nha
hoàn gã sai vặt cũng có thể cho mình sắc mặt. Hiện tại mặc dù nàng
không thích người đàn ông này, cũng không muốn bị nữ nhân xấu xí
này đè ở trên đầu, nhưng một câu của Phong Cực bất luận kẻ nào
cũng phải nghe theo phân phó của nàng mà làm việc, nàng động
lòng! Nếu mình thật sự làm phu nhân Tướng quân, như vậy chờ
Phong Cực lấy lại binh quyền, thì việc báo thù đã nằm trong tầm tay
rồi!

"Có thể!" Phong Cực lo lắng Lê Họa lại muốn nói rời đi, vội vàng trả
lời: "Tất cả đều là của nàng, bao gồm con người của ta!"

Lê Họa nhếch miệng cười đắc ý, không nhìn thấy bên dưới, Tống Thi
Linh siết chặt quả đấm, ánh mắt ác độc nhìn chòng chọc vào đôi cẩu
nam nữ thâm tình nhìn nhau kia!



Chương 69-1: Chấp niệm (1)

Vân Tuyết Phi đứng trước cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, gió thổi vào
từng cơn, khiến tóc nàng nhẹ nhàng bay bay, trong phòng đèn thắp
sáng trưng, bên ngoài lại là một khoảng không gian đen kịt, chiếu lên
dung nhan nàng lúc sáng lúc tối.

"Tiểu thư, đã trễ thế này nên đi ngủ thôi!" Ngũ Trà lo lắng đi lên
khoác một cái áo choàng lông chồn màu trắng lên người Vân Tuyết
Phi.

Vân Tuyết Phi lắc đầu, nhớ lại chuyện hôm nay, nàng liền cảm thấy
khó chịu, không ngờ buổi tối hắn thật sự không đến, quả nhiên là
trong lòng có quỷ.

"Tiểu thư, người, có phải đang đợi Vương Gia không?" Ngũ Trà thận
trọng hỏi, trước kia thường vào giờ này, Vương Gia đã sớm ở
Phượng viên rồi.

Vân Tuyết Phi sững sờ, chờ hắn? Làm sao có thể? Là nàng không
để cho hắn tới, làm sao có thể chờ hắn chứ?

"Ngũ Trà, chúng ta có bao nhiêu bạc?" Vân Tuyết Phi quay đầu lại
hỏi, mình không thể lệ thuộc vào Tư Nam Tuyệt mãi, nên chuẩn bị
cho mình một con đường lui thôi.

Ngũ Trà lưu loát trả lời, giọng nói tràn ngập vui sướng, hai tay nàng
ra dấu trước mặt Vân Tuyết Phi: "Có một trăm vạn lượng bạc!" Tiểu
thư thật lợi hại, nhiều bạc như vậy, cả đời này không cần phải lo ăn
uống nữa rồi.



Vân Tuyết Phi gật đầu, nhìn dáng vẻ hân hoang của Ngũ Trà, nàng
cũng vui lây, khóe miệng vểnh lên, nở nụ cười: "Ngũ Trà, ngày mai
ngươi mang theo Đào Thất đi ra ngoài kiếm một tòa nhà vừa đủ để
ba người chúng ta ở thoải mái. Mặt khác, hoàn cảnh xung quanh nên
tốt một chút !"

Ngũ Trà mở to hai mắt, tâm tình vốn đang cao hứng thoáng cái bất
an, nàng chần chờ nhìn tiểu thư, căng thẳng hỏi "Tiểu thư, có phải
người và Vương Gia đã cãi nhau không?" Nếu không sao lại nghĩ
đến chuyện mua nhà, nàng vẫn cho là tiểu thư sẽ sống đến già với
Vương Gia ở vương phủ.

Vân Tuyết Phi bỗng nhiên cười khẽ, giơ ngón tay lên nhẹ nhàng bún
cái trán Ngũ Trà, nhíu mày nói: "Không cãi nhau thì không thể mua
nhà?"

Mặc dù nụ cười rất lạnh nhạt, nhưng lại mang một vẻ đẹp nói không
nên lời, Ngũ Trà như bị đầu độc, ngẩn ngơ nhìn tiểu thư trước mắt,
trong lúc nhất thời quên cả việc nói chuyện.

"Tuy bây giờ chúng ta ở vương phủ, nhưng đây là địa bàn của người
ta, hiện tại tiểu thư ngươi được sủng, sau này thì khó nói lắm. Nếu
bỗng nhiên xuất hiện một mỹ nhân tuyệt sắc, cướp mất trái tim
Vương Gia, vậy ta liền bị thất sủng, không có chỗ ở, chẳng phải sẽ
rơi vào cảnh đầu đường xó chợ sao!" Vân Tuyết Phi vươn ngón tay
trắng ngần sờ sờ gò mã Ngũ Trà, chớp chớp mắt nói: "Lo trước khỏi
hoạ*!"

 Có phòng bị trước sẽ tránh được tai họa.

"Tiểu thư, người nói ba người chúng ta là chỉ?" Ngũ Trà nhìn xung
quanh cũng chỉ có hai người nàng và tiểu thư, nhớ lại lúc nãy tiểu



thư cho mình và Đào Thất cùng đi xem nhà, không thể tin mở to hai
mắt, mừng rỡ hỏi: "Tiểu thư, ý của người là về sau Đào Thất và ta
cùng nhau hầu hạ tiểu thư người?"

Vân Tuyết Phi hé miệng cười, nha đầu này thật đáng yêu, nàng gật
đầu một cái: "Bên cạnh ta chỉ có một nha hoàn là ngươi, dẫn đến một
số việc khi xử lý hơi bị bất tiện, nàng và ngươi quan hệ không tệ,
cũng là một nữ tử tốt, cho nên sau này sẽ đi theo chúng ta!"

Ngũ Trà gật đầu đồng ý, mấy ngày trước nàng đã muốn nhờ tiểu thư
giúp đỡ, không ngờ tiểu thư tốt như vậy, đã sớm quyết định, về sau
mình sẽ có thêm một người chị em tốt, cảm giác này thật tuyệt!

"Thời gian không còn sớm, ngươi trở về phòng ngủ đi, tiểu thư ta
cũng phải ngủ đây!" Vân Tuyết Phi đi tới giường cởi bỏ áo choàng,
ngồi xuống, thân thể hơi ngã về phía sau, bốn chi ngửa ra hai tay
chắp lại nằm trên giường, lầm bầm oán trách: "Buồn ngủ chết đi
được!"

Ngũ Trà khẽ cười nói: "Này nô tỳ cáo lui trước!"

Nói xong cũng vui vẻ đi ra ngoài, cài then cửa xong, vội vàng trở về
nói cho Đào Thất hay tin tức tốt này.

Bóng đêm như mực, một người nhẹ nhàng đi vào Đông Lâm viện, áo
bào màu đen bao bọc thân thể ngang tàng cao lớn, vẻ mặt rõ ràng
như đao khắc, hắn lạnh lùng nhìn ngọn đèn dầu sáng rỡ trong phòng,
cả người tỏa ra hơi thở âm trầm, hoàn toàn hòa nhập vào đêm đen,
giống như hắn chính là người thống trị bóng tối!

"Hạ Hầu huynh, đã đến đây rồi thì vào đi!" Giọng nói Tư Nam Tuyệt
ôn hòa vang lên từ trong nhà, phá vỡ sự yên tĩnh ban đêm.



Hạ Hầu Huyền không chút do dự đẩy cửa đi vào, đợi đến khi trông
thấy Tư Nam Tuyệt toàn thân bạch y đứng trước cửa sổ, hắn cau
mày hỏi: "Ngươi tính sao?"

Tư Nam Tuyệt xoay người nhìn hảo bằng hữu ngày xưa của mình,
thở dài nói: "Ngươi tội gì phải làm như vậy chứ?"

"Ngươi không phải là ta, tuyệt nhiên sẽ không hiểu được nỗi đau
trong lòng ta!" Sắc mặt Hạ Hầu Huyền phát lạnh, khắp người bao
phủ một tầng hơi thở thê lương, cất bước đi tới bên cạnh Tư Nam
Tuyệt, nhìn phía bóng đêm lạnh lẽo ngoài cửa sổ: "Năm đó tất cả
những người tham dự vào âm mưu kia, một người ta cũng sẽ không
bỏ qua!"

Nhìn Hạ Hầu Huyền hồi lâu, khóe môi Tư Nam Tuyệt lộ ra đường
cong cười như không cười, châm chọc nói: "Suy cho cùng tên đầu sỏ
gây ra mọi chuyện chính là ngươi! Ban đầu nếu không phải ngươi
phản bội lời thề với nàng, vì một nữ nhân khác điều động nàng, làm
sao kẻ gian đạt được như ý, khiến nàng chết trận trên chiến trường!"

Quả đấm Hạ Hầu Huyền kêu răng rắc, sắc mặt âm u ngẩng đầu nhìn
Tư Nam Tuyệt: "Ta thừa nhận là ta làm sai, nhưng tại sao số mạng
bất công như vậy, một cơ hội cũng không cho ta, trực tiếp đoạt lấy
nàng?"

Nhớ lại hỉ phòng tràn ngập màu đỏ, thời điểm hắn đẩy khăn voan Mộ
Dung Thanh Y ra, xuất hiện trước mắt mình lại là Phỉ Nhi mặc cung
trang đỏ thẳm, một khắc kia hắn mới phát hiện, hắn sai quá rồi, lầm
lỡ khi coi sự mới mẽ và thương tiếc nhất thời thành tình yêu. Vẫn
cho rằng Phỉ Nhi kiên cường hơn những nữ nhân khác, hoàn toàn
không cần hắn che chở. Nhưng bây giờ hắn đã nhận ra, nàng không
phải không cần che chở, chẳng qua không muốn thêm phiền toái cho
mình mà thôi.



Hắn vĩnh viễn không thể quên một ngày kia, khi hắn biết rõ tâm ý của
mình, rạng sáng chạy ra cửa thành, định đích thân đón nàng, sám hối
và thổ lộ tình yêu với nàng, nhưng không ngờ đợi đến khi nhìn thấy
lại là một cỗ quan tài chứa quần áo và đồ dùng tùy thân của nàng, tất
cả mọi người đều nói nàng chết rồi, không tìm được thi thể, hắn
không muốn tin tưởng, cho đến lúc Tiết Nhã xuất hiện trước mặt
mình, tức giận chỉ trích mình, hắn mới sựt tỉnh, thế giới này thật
trống trải, sớm đã không còn hơi thở của nàng.

"Ngươi tự mình xuất cung điều tra chuyện giặc cỏ Hổ Đầu sơn, là vì
Thẩm Lưu Ly!" Tư Nam Tuyệt nhìn chằm chằm Hạ Hầu Huyền hỏi
"Người đã chết rồi, ngươi còn chấp nhất với khối thi thể đó làm gì?"

Chứng kiến ánh sáng bể tan tành trong mắt Hạ Hầu Huyền, hắn
không có bất kỳ sự đồng tình nào, đây đều là hắn tự chuốc lấy, Tư
Nam Tuyệt nhíu mày, lạnh lùng châm biếm: "Có lẽ Tiết Phỉ cũng
chẳng muốn trở về bên cạnh ngươi!"

Hạ Hầu Huyền không nhịn được nữa, trực tiếp vung quyền ra, phẫn
nộ quát: "Ngươi câm miệng cho ta!" Ánh mắt hắn đỏ ngầu, sắc mặt
trắng bệch hoàn toàn, sự đau đớn lẫn nỗi hối hận hành hạ khiến
ngực hắn như bị tê liệt.

Tư Nam Tuyệt nhanh nhẹn né được một quyền tràn đầy tức giận kia,
trông thấy mặt Hạ Hầu Huyền nặng nề, hắn nhăn mày lại: "Còn lạnh
lùng như vậy!"

"Ngươi rốt cuộc có bằng lòng giúp ta hay không?" Hạ Hầu Huyền
lạnh lùng trừng Tư Nam Tuyệt, gương mặt góc cạnh hơi hằn lên sự
thâm trầm, hắn giờ phút này, trên người như ngưng tụ bão tố mãnh
liệt, giống như có thể bộc phát bất cứ lúc nào!



"Ta có chỗ tốt gì?" Tư Nam Tuyệt cười nhạt, ánh sáng thoáng qua
trong mắt không dễ dàng phát giác.

"Ta có thể giúp ngươi lấy được Bạch Tuyết Nhu!" Ánh mắt Hạ Hầu
Huyền kiên định, mang theo thù hận và tức giận.

Bóng đêm vẫn dày đặc như trước, mây đen che khuất ánh trăng, để
lại một màn đêm lạnh lẽo.

Đáy mắt chợt hiện sự mỉa mai, hắn không chút lưu tình nói: "Ta
không có ngu như ngươi, người mình yêu là ai cũng không biết!"

Con ngươi sắc bén của Hạ Hầu Huyền thoáng qua một chút giận dữ,
hắn cắn răng nói: "Tư Nam Tuyệt, ngươi đừng quá đáng!" Đột nhiên
như nghĩ đến thứ gì đó, hắn không khỏi cười nhạt, ngữ điệu cao
chút: "Ngươi hẳn không kịch giả thành thật, thích sự tươi mới đó
chứ?" Rồi sau đó sờ sờ cằm, âm hiểm nói: "Nếu ngươi không giúp
ta, nói không chừng ta lỡ miệng, đến lúc đó Vân cô nương trong cơn
tức giận, cũng không thể bảo đảm sẽ xảy ra chuyện gì!"



Chương 69-2: Chấp niệm (2)

"Ngươi có thể thử xem!" Tư Nam Tuyệt cười khẽ một tiếng, nhưng
nụ cười lần này lại dẫn theo sát ý lạnh lẽo, hắn vẫn luôn hiểu rõ mình
cần cái gì. Nếu như đã xác định thứ mình muốn, hắn chắc chắn sẽ
không buông tay, bất kỳ sự cản trở uy hiếp người của hắn, hắn sẽ
không nể tình diệt trừ hết!

Hạ Hầu Huyền đột nhiên cười một tiếng, nụ cười cực mỏng, lan đến
khóe miệng, nhưng vẫn không chạm tới đáy mắt: "Đùa với ngươi
thôi! Dầu gì ta và ngươi cũng làm huynh đệ nhiều năm, loại chuyện
thất đức này ta chắc chắn không làm!"

Tư Nam Tuyệt hừ lạnh, đưa tay lấy một khối binh phù từ trong ống
tay áo ra ném cho Hạ Hầu Huyền: "Chính ngươi tự giải quyết cho
tốt!" Sau đó chậm rãi cất bước đi ra ngoài.

"Đa tạ! Huynh đệ tốt!" Hạ Hầu Huyền một tay giơ tấm binh phù lên,
ánh mắt sâu kín, nhàn nhạt cười một tiếng, đợi đến khi không nhìn
thấy bóng lưng Tư Nam Tuyệt, sắc mặt hắn bỗng chốc trở nên ác
độc, lần này hắn sẽ không chừa một mống!

Bên trong Linh Thính viên, Lê Họa giang hai tay, tùy ý để bọn nha
hoàn đo cơ thể may quần áo cho nàng, nhìn năm sáu nha hoàn bận
rộn vây quanh mình, trong lòng nàng trước nay chưa từng vui như
vậy, được người hầu hạ, cảm giác cao cao tại thượng nàng đã lâu
không tận hưởng rồi.

Mấy ngày nay Phong Cực mang theo nàng đi dạo phủ tướng quân,
nàng mới phát hiện, nơi này lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng



của mình, không hổ là Đô thành, phủ đệ tốt gấp mấy lần những quan
viên ở địa phương khác. Nàng không thích Phong Cực, lúc ở chung,
tuy rằng hắn ngoan ngoãn phục tục mình, nàng vẫn ghét loại mãng
phu không có đầu óc như vậy, nhưng nàng lại thích cuộc sống sung
túc hắn mang lại cho nàng. Nàng tự an ủi bản thân, vì báo thù, tất cả
nàng đều có thể chịu được!

"Tiểu thư, quần áo có năm màu, ba kiểu dáng, người có muốn xem
mình thích loại nào không?" Một nha hoàn cầm quyển sổ ghi chép
các yêu cầu để may quần áo, cung kính dâng lên trước mặt Lê Họa.

Lê Họa đón lấy, tùy tiện lật đi lật lại, hồng, vàng, lam, xanh lá, tím,
năm màu này coi như cũng không tệ, kiểu dáng theo thứ tự là viền
hoa, in hoa lên vải, còn có nếp gấp thắt lưng, mỗi mẫu đều có nét
đặc sắc của mình, nàng đưa quyển sổ cho nha hoàn: "Ta đều thích!"

Nha hoàn thoáng chốc trợn tròn mắt, vậy làm thế nào đây, chẳng lẽ
cứ mỗi kiểu phối với một màu sao. Như thế, chẳng phải hơn mười bộ
rồi ư! Danh Y đường này nổi tiếng giá trị ngàn vàng, nàng vội vã hỏi
"Nhưng tiểu thư có thể vui lòng chọn một bộ thôi được không?"

Lê Họa không vui cau mày: "Ta nói ta đều thích, ngươi không nghe
thấy sao?"

Trán lục y nha hoàn lấm tấm mồ hôi, trong lòng nàng lặp tức căng
thẳng, vốn nghĩ tân chủ tử đến, bọn họ sang đây hầu hạ thì sẽ không
cần ngày ngày nhìn thấy gương mặt kinh khủng của phu nhân, không
ngờ tân chủ tử cũng là nhân vật không dễ ở chung, nàng tiếp tục hỏi:
"Nhưng tiểu thư nói, muốn mỗi mẫu phối với một màu khác nhau?"

Lê Họa nổi cáu: "Ta muốn mỗi kiểu một bộ, không được sao?" Hôm
nay lẽ ra sắm thêm quần áo và đồ trang sức, là chuyện rất vui vẻ.
Nhưng kể từ lúc Lê phủ bị mất, nàng ăn nhờ ở đậu lâu như vậy, làm



gì có chuyện mặc được quần áo mới, đeo trang sức mới, đã thế còn
bị Vân phủ dâng cho Tư Nam Tuyệt, chịu sự sai khiến của họ.

Ánh mắt tức giận khiến nha hoàn toát ra mồ hôi lạnh, nàng áp chế sự
sợ hãi, vội vàng gật đầu khom lưng cười nói: "Nô tỳ hiểu rồi, nô tỳ
hiểu rồi!"

"Tiểu thư, tiểu thư. . . . . ." Thanh Hoa vội vàng chạy từ bên ngoài
vào, đưa lá thư trong tay cho Lê Họa: "Tiểu thư, mới vừa rồi có
người gửi nó cho thị vệ phủ, nói là của tiểu thư người đấy!" Thanh
Hoa là do Phong Cực điều đến làm nha hoàn cận thân cùng với một
nha hoàn khác ở bên trong hầu hạ Lê Họa.

Lê Họa nhận thư, cau mày, dường như sau khi phủ tướng quân diệt
môn, tất cả mọi người đều cho rằng tam tiểu thư phủ tướng quân Lê
Họa cũng đã chết, mình phiêu bạc nhiều năm vẫn chẳng kết giao
bằng hữu gì, thế nào có người đưa tin cho mình? Nàng mở lá thư ra,
sắc mặt đột nhiên đại biến, hận ý lan tràn trong mắt rõ rành rành.

Vò thư thành một cục, không ngờ tên cẩu hoàng đế kia lại đang ở Hộ
quốc vương phủ, trong lòng nàng từng cơn co rút đau đớn, hình ảnh
đoạn đầu đài ngày ấy, từng gương mặt thân thuộc, lưỡi đau rơi
xuống, đầu giống như quả cầu lăn đi, máu tươi văng khắp nơi, nàng
siết chặt đôi tay, trên mặt tràn đầy dữ tợn: cẩu hoàng đế, rốt cuộc đợi
được cơ hội ngươi xuất cung rồi!

Nàng vội vàng như một làn gió xông ra ngoài, không để ý nha hoàn
phía sau kêu gào, trực tiếp nâng váy phóng tới cửa lớn, chỉ cần có
thể báo thù cho người thân, chò dù cùng cẩu hoàng đế đồng quy vu
tận nàng cũng không chối từ.

"Giữ nàng ta lại cho ta!" Đột nhiên một tiếng ra lệnh truyền đến, ngay
sau đó một cơn gió mạnh ùa tới, nàng bị hai cánh tay lực lưỡng kiềm



chặt, dẫn tới trước mặt xấu nữ nhân.

Nàng khó chịu giãy giụa quát Tống Thi Linh: "Buông ta ra, các ngươi
muốn làm gì?" Vào hoàng cung khó càng thêm khó, nàng thật vất vả
mới chờ đến lúc đến cẩu hoàng đế xuất cung. Hơn nữa đang ở vùng
phụ cận gần mình, sao nàng có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy!

"Muội muội, đừng lo lắng, tỷ tỷ chỉ muốn tâm sự với muội, trao đổi
tình cảm. . . . . ." Tống Thi Linh ôn hòa tiến lên.

"Chúng ta không có gì để trao đổi!" Lê Họa trợn mắt, trực tiếp cắt
đứt.

"Muội muội đừng nói như vậy, dù sao muội vẫn là nữ nhân Tướng
quân thích, sớm muộn gì cũng được thu vào phòng, tỷ tỷ thân là phu
nhân Tướng quân, tự nhiên phải hiền đức rộng lượng, trao đổi tình
cảm với muội muội nhiều hơn, về sau cùng nhau hầu hạ tốt Tướng
quân!" Tống Thi Linh che miệng cười nói, hai mắt nheo lại lộ ra ánh
sáng quỷ dị.

Được thu vào phòng? Sao Lê Họa không biết ý tứ trong lời nói Tống
Thi Linh, mình đường đường thiên kim phủ tướng quân, thế nào có
thể uất ức làm thiếp cho người ta?

Sự ghét bỏ và dã tâm không được che giấu cứ như vậy rơi vào đáy
mắt Tống Thi Linh, Hừ! Quả nhiên là một con hồ ly, muốn tranh vị trí
chánh thất phu nhân với mình, quả thực là nằm mơ!

Nhìn làn da mềm mại trước mặt, mặt mày như vẽ, mắt ngọc mày
ngài, rõ ràng ăn mặc không bằng mình, nhưng lại tỏa ra sự quyến rũ
mê người. Tống Thi Linh không khỏi sờ sờ mặt mình, trước đây
không lâu, mình cũng xinh đẹp như vậy, thậm chí còn xinh đẹp hơn
nàng ta, nhưng bây giờ thứ bàn tay chạm vào, chính là một gương



mặt chằng chịt vết sẹo, ngay cả nàng cũng ghét bỏ, sao có thể có
nam nhân thích?

"Nhân xấu xí, mau thả ta...ta còn có chuyện, không có thời gian ở nơi
này lãng phí với ngươi!" Lê vẽ trong lòng kiến bò trong chảo nóng.
Hiện tại nàng rất muốn lập tức chắp đôi cánh, bay đến Hộ quốc
vương phủ, nàng vô cùng lo lắng nếu đi trễ, thì sẽ công toi mất.

Thần kinh Tống Thi Linh lần nữa bị kích thích, ánh sáng lạnh chợt lóe
chợt lóe trong mắt, giơ tay lên, hung hăng cho nữ nhân đang kêu gào
một bạt tay.

Lặp tức năm dấu ngón tay đỏ tươi xuất hiên trên gương mặt trắng
nõn của Lê Họa, đau rát, lúc nào thì Lê Họa chịu qua loại uất ức này,
nàng trừng mắt, cắn răng nghiến lợi: "Nhân xấu xí, ngươi dám đánh
ta!" Đôi tay bị vịn chặt, nàng không thoát được, chỉ hận không thể
dùng ánh mắt giết chết nữ nhân ác độc trước mặt này!

Tống Thi Linh vẫy vẫy cánh tay do vừa rồi dùng sức quá độ, hả hê
liếc nhìn nữ nhân đang trừng mắt kia, trong lòng sung sướng. Phong
Cực ngươi dám đánh ta, ta liền đánh lên người ngươi yêu quý nhất,
chỉ cần ta một ngày vẫn còn, nữ nhân này vĩnh viễn chỉ có thể là
thiếp, vĩnh viễn chỉ có thể bị mình hành hạ!

Đột nhiên nàng cười một tiếng, đưa tay lạnh lẽo vuốt ve da thịt trơn
nhẵn của Lê Họa, thở dài nói: "Không trách được Phong Cực vì
ngươi vung tiền như rác, tìm Danh Y đường tới đây đo đạc may
quần áo theo yêu cầu cho ngươi, nhìn này da dẻ mịn màng, nên mặc
quần áo tốt nhất để bảo dưỡng, nếu không bị thương thì phải làm
sao?"

Ngón tay lạnh như băng sờ tới sờ lui trên mặt mình, như một con rắn
độc, thè ra cái lưỡi đỏ tươi, ra oai với mình. Chợt Lê Họa cảm thấy



không ổn, nàng nhớ Phong Cực từng nói với nàng, cách xa bà điên
một chút, nghe nói trong phủ đã có nhiều nữ nhân bị nàng ta hạ độc
thủ, hủy hoại khuôn mặt. Nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía
từng vết sẹo nhô ra, mang theo màu đỏ sậm, như con rết, che kín
gương mặt. Lúc này trong mắt nàng ta tràn đầy sự ghen ghét.

Nàng rốt cuộc cũng bị dọa sợ, không phải là nữ nhân này muốn hủy
mặt của nàng chứ, nàng nhịn không được run lẩy bẩy, trong lòng đột
nhiên oán hận Phong Cực, người đàn ông này luôn miệng nói yêu
mình, nhưng lại để một người xấu xí nguy hiểm như vậy ở trong phủ,
còn là một chánh thất phu nhân, đè ở trên đầu mình.

"Ơ ~ sao vậy? Không phải mới vừa rất có dũng khí sao? Thế nào đột
nhiên run giống như cái sàn thế?" Tay Tống Thi Linh vốn đang vuốt
ve chợt dừng lại, cúi đầu cười nói, cảm giác nhìn thấy kẻ thù vùng
vẫy giãy chết ở trước mắt mình thật tốt. Phong Cực, giờ phút này
chắc ngươi có nằm mơ cũng chẳng ngờ, nữ thần của ngươi đang ở
trên tay ta, ta muốn cho ngươi hối hận, cho ngươi khổ sở!

Bất thình lình, nàng đưa tay rút cây trâm từ trên đầu ra, chỉa về phía
Lê Họa tàn nhẫn cười nói: "Ngươi muốn trách thì trách chính ngươi,
không nên quyến rũ tiện nam nhân Phong Cực đó!"

Hiện tại Lê Họa thật sự sợ, thân thể nàng bị giữ chặt, không thể lui
lại, chỉ có thể ngửa đầu ra sau, trong khẩn trương, nàng nhìn thấy
màu đỏ nổi bật chỗ sắc bén của cây trâm, trong lòng nàng rợn cả tóc
gáy.

Đoán được ý định của nàng ta, Tống Thi Linh điên cuồng cười to:
"Ngươi nên may mắn, trâm này đã rạch mặt rất nhiều nữ nhân,
ngươi không phải là người đầu tiên!"

Bất luận Lê Họa ngửa ra sau thế nào, cây trâm vẫn giống như bùa



đòi mạng, cách mình càng ngày càng gần, nàng bắt đầu tuyệt vọng,
chẳng lẽ hôm nay mình thật sự bị hủy ở nơi này.



Chương 70-1: Chỉ làm vợ
chồng, không làm bằng hữu

(1)

Đột nhiên một tiếng quát vang lên: "Tống Thi Linh, không cho phép
ngươi đụng Họa Nhi!"

Phong Cực tức giận khẩn trương chạy tới, lúc chứng kiến Tống Thi
Linh cầm cây trâm khoa tay múa chân trên mặt Lê Họa, trái tim hắn
gần như ngừng đập.

Nghe được giọng Phong Cực, Lê Họa giãy giụa, lòng vốn đã tuyệt
vọng lần nữa sống lại, bỗng dưng phát hiện, đôi tay chế trụ nàng
thoáng buông lỏng, nàng lập tức dốc hết toàn lực rút tay mình ra, sau
đó tại thời điểm Tống Thi Linh mất hồn ngắn ngủi khi nghe thấy tiếng
nói của Phong Cực, nàng đưa tay đẩy mạnh nàng ta, cách mình xa
mấy bước, vội vàng chạy ra ngoài, rời khỏi nữ nhân đáng sợ này.

Tống Thi Linh giật mình, lần này thất bại, mình sẽ không có cơ hội
đến gần con hồ ly đó nữa rồi, nàng quay qua ma ma bên cạnh vẫn
còn sững sớ quát lớn: "Ngẩn người cái gì, còn không mau đuổi theo
cho ta!"

Ma ma sợ hãi dời mắt nhìn Tống Thi Linh, lo lắng nói: "Nhưng Tướng
quân, dáng vẻ tướng quân giống như rất tức giận!" Bà liền cứng
ngắc đứng tại chỗ, không dám có bất kỳ động tác nào.

Tống Thi tức tối, chửi bới: "Đồ vô dụng!" Lặp tức vội vàng đuổi theo
con hồ ly đang chạy về phía Phong Cực, vừa đuổi theo vừa gầm lên:



"Tiện nhân, ngươi đứng lại đó cho ta!"

Nghe phía sau tiếng bước chân Tống Thi Linh càng ngày càng gần,
Lê Họa lo lắng đến mức trái tim dường như mắc kẹt ở cổ họng,
không ngừng thở hổn hển, nàng chỉ biết cấm đầu chạy liên tục. Nếu
bị bắt lại, đời này của mình coi như hủy trong tay xấu nữ nhân này
rồi.

"Tiện nhân, không cho phép chạy!" Tống Thi Linh tức giận mắng,
nàng thật hối hận khi tốn thời gian dây dưa với nàng ta nhiều như
vậy, kết quả khiến Phong Cực tìm tới.

Phong Cực vừa nhìn liền nổi giận, cũng không cố kỵ nữa, lặp tức vận
khí đan điền, ngưng khí giẫm chận tại chỗ, sử dụng khinh công bay
tới Lê Họa.

Tại thời điểm Tống Thi Linh kéo cánh tay Lê Họa, giơ cây trâm lên
chuẩn bị đâm xuống. Phong Cực từ trên trời giáng xuống, túm chặt
cánh tay Tống Thi Linh, ánh mắt bén nhọn, cắn răng nghiến lợi nói:
"Tống Thi Linh, ngươi thật quá đáng!"

Tâm Lê Họa vốn đang bất an rốt cuộc được thả lỏng, nhìn Phong
Cực giữ chặt Tống Thi Linh, sự tình vừa mới phát sinh lúc nãy, khẩu
khí kia nàng thế nào cũng nuối không trôi, nàng tiến lên nắm quần áo
Phong Cực, nước mắt uất ức từng giọt từng giọt rơi xuống: "Phong
đại ca, huynh thả ta đi đi, trong phủ tướng quân này, ta thật sự không
dám nán lại!"

Nghe Lê Họa tủi thân khóc lóc kể lể, Phong Cực trong cơn giận dữ,
ánh mắt nhìn Tống Thi Linh như muốn rút gân lột da nàng ta, nhưng
nhiêu đó vẫn không đủ tiêu tan mối hận trong lòng hắn.

"Họa Nhi, lần này là Phong đại ca sơ sót, để cho nàng chịu khổ,



Phong đại ca bảo đảm, về sau tuyệt đối không xảy ra chuyện như
vậy nữa!" Phong Cực trịnh trọng bảo đảm, thâm tình nhìn người
trước mặt, nhớ lại cảnh tượng chấn động lòng người khi ấy, hắn toát
mồ hôi lạnh, may mắm mình kịp thời chạy tới, nếu chậm một bước,
mặt Họa Nhi. . . . .

"Nhưng, nhưng. . . . . ." Lê Họa lo lắng nghiêng mắt nhìn ánh mắt
điên cuồng của Tống Thi Linh, nữ nhân này một ngày chưa diệt,
mình ở phủ tướng quân vẫn sẽ ở trong vòng nguy hiểm.

Ngó theo tầm mắt Lê Họa, Phong Cực nhìn thấy gương mặt Tống
Thi Linh tràn đầy ác độc, bàn tay đang cầm cổ tay nàng ta tàn nhẫn
xuất một ít lực, chỉ nghe rắc rắc một tiếng, một trận đau đớn từ cổ tay
truyền đến, sắc mặt Tống Thi Linh trắng bệch, cây trâm trên tay cũng
không giữ được nữa, rơi trên mặt đất.

Ánh mắt nàng nhìn Phong Cực càng thêm thù hận dữ tợn: "Phong
Cực, tên khốn kiếp này, dám bẻ gảy tay ta!"

Vừa dứt lời, cánh tay còn lại cũng bị Phong Cực bắt được, dùng sức,
dưới ánh mắt chứa đầy cừu hận xen lẫn hoảng sợ của Tống Thi
Linh, rắc rắc, tay giống như không có xương, mềm nhũn buông thòng
xuống.

Phong Cực hung ác cười nói, trong mắt hiện lên sự tùy ý và lạnh lẽo:
"Ngươi đã không học khôn, như vậy ta sẽ phế hai tay ngươi, xem
ngươi sau này còn làm ác được không!" Hiện tại rốt cuộc hắn phát
hiện đối phó dạng nữ nhân ác độc này, thì rat ay phải càng ngoan
độc hơn.

Hắn túm chặt tay nàng ta, rồi buông lỏng ra, một cơn đau từ cánh tay
đánh thật sâu vào thần kinh Tống Thi Linh, trên trán nàng ta rịn từng
giọt lớn mồ hôi lạnh, trong lòng càng thêm tê tái bi ai.



Phong Cực xoay người đưa tay ôm eo Lê Họa, kéo nàng vào trong
ngực mình, ngửi được mùi hương nữ nhân tươi mát mê người, tay
hắn nhẹ nhàng vuốt ve lưng Lê Họa, dịu dàng an ủi nói: "Bây giờ
nàng không cần phải sợ nữa, nữ nhân trước mắt này hoàn toàn là
một phế nhân, về sau nàng có thể tùy ý ức hiếp nàng ta!"

Tống Thi Linh không thể tin ngẩng đầu lên, nam nhân này thay lòng
đổi dạ còn nhanh hơn lật sách, trước kia ngoan ngoãn phục tùng
mình, dù mình thích Tư Nam Tuyệt, nhưng vẫn si mê bảo vệ sau
lưng mình. Làm sao nàng cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày như
vậy, hắn dịu dàng vỗ về một nữ nhân khác, một câu có thể tùy ý ức
hiếp kia, trong lòng nàng chợt rùng mình ớn lạnh. Mặt của nàng bị
hủy về sau sẽ chẳng có người nam nhân nào thích mình nữa. Hiện
tại hai tay cũng bị phế, tương lai tránh không khỏi bị kẻ khác bắt nạt!

Bây giờ nàng vô cùng hối hận, rất muốn thời gian quay lại, như vậy
nàng sẽ không giành Tư Nam Tuyệt với Vân Tuyết Phi. Bằng dáng
vẻ xinh đẹp của mình, dạng nam nhân nào chẳng có, nhưng trên thế
giới không có thuốc hối hận!

Lê Họa cúi đầu, lông mi dài nhẹ nhàng lay động, như bươm buớm
giương cánh, che khuất đáy mắt chán ghét, ghét bàn tay to đang du
ngoạn trên người mình, ghét hơi thở phái nam, còn có hạ thân dục
vọng trổi dậy hơi ngốc đầu lên. . . . . . Nếu không phải suy tính đến
chút quần áo đẹp đẽ kia, những đồ trang sức tuyệt đẹp kia, và cuộc
sống sung túc hiện tại, nàng thật sự rất muốn đẩy người đàn ông này
ra.

"Nhưng, dù sao tỷ tỷ nàng cũng là chánh thất phu nhân của huynh. . .
. . ." Lê Họa nhỏ giọng nức nở nói, âm thanh đè nén cực thấp.

Phong Cực cho rằng nàng đang ghen, trong lòng vui mừng khôn xiết,



hắn cúi xuống tì cằm lên bờ vai nàng nhẹ nhàng cọ xát: "Yên tâm,
nàng ta chỉ là phu nhân Tướng quân trên danh nghĩa mà thôi, nàng
mới là nữ chủ nhân chân chính của phủ tướng quân!"

Lê Họa vốn cho rằng hắn sẽ trực tiếp hưu nữ nhân xấu xí ấy chứ,
không ngờ hắn chẳng làm gì cả, trong lòng nàng thoáng tức giận, tên
nam nhân này thật sự khiến người ta chán ghét mà. Nói thích mình,
nhưng muốn để mình làm thiếp, đợi đến khi hắn chân chính chiếm
được thân thể của nàng, thỏa mãn xong, chỉ sợ cũng bị vứt bỏ giống
như nàng ta thôi.

Phong Cực không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn Lê Họa đã
suy nghĩ nhiều thứ như vậy, hắn chỉ chăm chú vân vê mỹ nhân của
hắn, nhẹ nhàng vuốt ve, hắn phát hiện càng cùng Họa Nhi chung
đụng, hắn càng yêu nàng không cách nào rời bỏ.

Nhìn hai người đưa đẩy không coi ai ra gì, Tống Thi Linh tức tối
không thôi, hai người kia hoàn toàn coi nàng như người chết. Chẳng
qua, ánh mắt hơi khác thường của Lê Họa, nàng nhìn thấy được rõ
ràng. Phong Cực, chỉ sợ ngươi cho rằng hiện tại ngươi đang ôm một
con tiểu bạch thỏ, thế nhưng nữ nhân này trên thực tế còn độc ác
hơn so với mình.

Nàng đột nhiên cười quỷ dị nói: "Lê cô nương, cho dù Phong Cực
sủng ái ngươi thế nào...ngươi vĩnh viễn chỉ có thể là thiếp, ta mới
chánh thất phu nhân phủ tướng quân này!" Phong Cực, ta muốn bức
chết ngươi, xem ngươi ăn nói sao với mỹ nhân của mình!

Lê Họa sợ hãi ngẩng đầu lên, nàng tuyệt đối sẽ không làm thiếp cho
người khác, nàng chuyển ánh mắt nghi ngờ sang Phong Cực, tại sao
nữ nhân này lại khăng khăng nàng chỉ có thể làm thiếp. Nếu Phong
Cực sủng ái mình, sớm muộn cũng có một ngày hưu nữ nhân xấu xí
này, nhưng nàng ta dám chắc Phong Cực sẽ không hưu nàng ta, rốt



cuộc là tại sao?

Sắc mặt Phong Cực đại biến, nhìn ánh mắt hả hê của Tống Thi Linh,
chuyện này hắn vốn muốn đợi đến lúc tình cảm Họa Nhi sâu hơn,
không thể rời bỏ mình, hắn sẽ giải thích rõ với nàng, trừ danh phận,
cái gì hắn cũng có thể cho nàng, về sau đứa bé của hắn vẫn chỉ do
Họa Nhi sinh, hắn nguyện cả đời đối xử tốt với nàng! Nhưng không
ngờ đột nhiên bị Tống Thi Linh nhiễu loạn toàn bộ kế hoạch.



Chương 70-2: Chỉ làm vợ
chồng, không làm bằng hữu

(2)

Hắn không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, Họa Nhi thuần khiết, yếu
ớt như thế, nàng schỉ có chỗ dựa là mình!

Phong Cực, bất chợt hắn cảm thấy thật sự rất hối hận!

"Phong đại ca, nàng ta nói vậy là có ý gì?" Lê Họa đương nhiên nhìn
ra ánh mắt trốn tránh của Phong Cực, nhưng đối với vấn đề này,
nàng phải thăm dò trước. Nếu không, nàng sẽ không dễ dàng giao
mình ra.

"Phong đại ca không nói cho ngươi biết, thì để ta nói!" Tống Thi Linh
ra vẻ đắc ý, ánh mắt nhìn về phía Lê Họa vừa thương xót lại vừa
sung sướng: "Lúc trước vương phi tứ hôn đã có nói, tiểu thư vương
phủ tuyệt đối không thể làm thiếp cho người ta!"

Nhìn sắc mặt Lê Họa thay đổi, Tống Thi Linh tiếp tục nói: "Phụ thân
ta đã cứu lão Vương gia một mạng, trước khi gả vào phủ tướng
quân, ta là tiểu thư duy nhất trong vương phủ, Vương gia là biểu ca
ta, ngươi nói Phong đại ca của ngươi dám hưu ta không?"

Phong Cực khó chịu, hắn thật sự rất muốn độc câm tiện nhân này,
đỡ phải đâm thọc lung tung trước mặt Họa Nhi. Mặc dù nàng ta nói
đúng, nhưng sự ác ý đó hắn há lại nhìn không ra.

Hắn cầm chặt tay Lê Họa, hi vọng nàng có thể hiểu hắn thật lòng,



nhưng khiến hắn thất vọng, Lê Họa yên lặng giãy giụa, đồng thời rời
khỏi ngực hắn.

Hắn nhép nhép miệng khô khốc, nhưng chẳng biết nên nói thế nào,
hắn quả thật không thể cho nàng danh phận!

"Phong đại ca, cám ơn sự quan tâm của huynh, tuy Lê Họa ta là cô
nhi, nhưng cũng có sự kiêu ngạo của mình, ta tuyệt đối không làm
thiếp cho người khác!" Hốc mắt nàng ửng đỏ, nhìn về phía Phong
Cực càng thêm triền miên bất đắc dĩ: "Chúng ta nên dừng lại ở đây,
hôm nay ta rời khỏi phủ tướng quân, sau này Phong đại ca cũng
không cần tới tìm ta, cứ sống hòa thuận với tỷ tỷ đi!"

Nói xong nàng đau lòng xoay người, để lại vẻ mặt khổ sở, Phong
Cực nắm chặt quả đấm.

Tống Thi Linh thấy kết quả như thế, trong lòng không khỏi vui mừng,
quên cả đau đớn trên cánh tay, nàng cười to: "Phong Cực, ngươi
vĩnh viễn đừng nghĩ lấy được nữ nhân mình thích, vĩnh viễn đều
đừng nghĩ đạt được hạnh phúc, chúng ta sẽ dây dưa cùng nhau ở
Địa Ngục, ha ha. . . . . . Đời đời kiếp kiếp, bất tử bất diệt!"

Phong Cực lạnh lẽo xoay người, tức giận nhìn chằm chằm nữ nhân
ghê tởm này, giọng nói giống như nặn từ trong kẽ răng ra: "Ta sớm
muộn cũng sẽ hưu ngươi!"

Hắn đi lên phía trước, cách Tống Thi Linh một bước thì dừng lại, đột
nhiên ôm ngang Tống Thi Linh, lúc nàng ta còn chưa kịp phản ứng,
vứt vào hồ sen bên cạnh.

"Á. . . . . . Cứu mạng. . . . . ." Lạnh lẽo bất chợt kéo đến, hơn nữa
nước đục không ngừng rót vào cổ họng mình, nàng thở hết sức khó
khăn, tay gãy không sử dụng sức được, chỉ có thể dùng cánh tay



huơ lung tung trong nước, từng ngụm từng ngụm nước tràn vào mũi
và miệng nàng, nàng đứt quãng mắng: "Phong Cực, ngươi không
chết tử tế được, nếu hôm nay ta chết ở nơi này, lão Vương phi chắc
chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi!"

Phong Cực không để ý tới, đi tới nhìn ma ma đang đứng cúi đầu
trước mặt ra lệnh: "Để cho nàng ta tận hưởng một lát, đợi đến khi
còn một hơi thở thì cứu lên!"

Ma ma vội vàng gật đầu, chỉ lo lắng bị truy cứu sai lầm vừa rồi, chờ
Phong Cực đi xa, bà ta mới dám ngẩng đầu lên, nhìn chủ tử vùng
vẫy trong nước, bà ta không khỏi lắc đầu, chủ nhân tội gì phải làm
như vậy? Bây giớ đã biến thành bộ dáng này, sao không thể an phận
một chút, sống thật tốt chứ?

Đột nhiên một lục y nha hoàn đi tới hồ sen, nhìn nữ nhân chật vật
trong nước, trong lòng nàng ta không khỏi sảng khoái: Tống Thi Linh,
ngươi làm phu nhân Tướng quân thật khiến người ta phải hâm mộ!

Bầu trời thoáng đãng, gió thổi nhè nhẹ, ánh mặt trời màu vàng xuyên
qua kẻ cây chiếu xuống sặc sỡ, vô cùng thanh bình.

Trải qua qua mấy ngày phân cao thấp, rốt cuộc Tư Nam Tuyệt chịu
không nổi nữa, vứt bỏ mặt mũi bước vào trước Lâm Phượng viên.

Ngày ấy, nghe nha đầu kia chẳng chút lưu tình phủi sạch quan hệ với
mình, ở chung lâu như vậy, mình cố gắng nhiều đến thế, chỉ đổi lại
một câu coi như bằng hữu nói sao hắn không nổi nóng. Vì vậy hắn
kiên trì không nhớ nàng, không nhìn tới nàng, nghĩ lạnh nhạt nàng
mấy ngày, để cho nàng cũng nếm thử một chút nỗi khổ tương tư.

Nhưng không ngờ nàng chưa bị gì, mình đã tả tơi trước rồi, hắn cười
khổ lắc đầu, nữ nhân này thật là kiếp số của hắn.



Vân Tuyết Phi, Ngũ Trà và Đào Thất mấy ngày nay ru rú ở trong
phòng, thảo luận với nhau chỗ để đến mua nhà, bố trí tốt nhất, đám
người đang bàn bạc hừng hực khí thế, không ngờ cửa lớn bị người
từ bên ngoài mở ra.

Khi nhìn thấy Tư Nam Tuyệt đi tới, Vân Tuyết Phi cả kinh, vội vàng
giấu tờ giấy ghi chép quy hoạch tòa nhà, nhét vào trong ngực, sau đó
trở về trạng thái bình thường, khẽ cười nói: "Sao ngươi lại tới đây?"

Vốn Tư Nam Tuyệt định tới đây xuống nước làm lành ai ngờ sau khi
nghe thấy câu hỏi kia, toàn bộ gương mặt đều đen thui, Ngũ Trà và
Đào Thất nhìn tình huống không ổn, hai người nhanh chóng lao ra
ngoài, không quên khép cửa, trả lại không gian cho hai người kia.

"Nàng không muốn nhìn thấy ta?" Sắc mặt Tư Nam Tuyệt không
được tốt, tròng mắt thâm thúy nhìn thẳng vào nữ nhân đáng giận
trước mặt này.

"Không phải, chẳng qua mấy ngày nay ngươi cũng không tới sao?
Sao hôm nay đột nhiên đến đây? Có chuyện tìm ta à?" Vân Tuyết Phi
tuyệt nhiên không thừa nhận mình tức giận, nhưng vấn đề hỏi ra
ngay cả nàng cũng cảm giác là lạ.

Tâm trạng Tư Nam Tuyệt vốn đang rất tệ, nhưng nghe được câu hỏi
như thế, trong nháy mắt ngày xuân ấm áp, khóe môi nâng lên, nhíu
mày nói: "Nhớ ta?"

Giọng nói phái nam mang theo từ tính dịu dàng, như móng vuốt mèo
nhẹ nhàng ôm trọn trái tim Vân Tuyết Phi, nhưng khi suy nghĩ thiệt
hơn, Vân Tuyết Phi liền phát cáu, bỏ tầm mắt kia qua một bên trực
tiếp phủ định nói: "Không có!"



"Hả? Thật sao?" Tư Nam Tuyệt di chuyển bước chậm rãi đi tới, ánh
mắt híp lại lộ ra ánh sáng nguy hiểm, cách Vân Tuyết Phi ba bước thì
dừng lại, không hài lòng tiếp tục hỏi: "Thật sự không nhớ ta!"

Đối mặt với hơi thở sạch sẽ và quen thuộc như vậy, nhưng nhớ lại
mấy ngày chờ đợi kia, nàng liền tức tối, tại sao muốn tới thì tới,
muốn không tới thì không tới, coi mình là cái gì? Thật sự là thế thân
của Bạch Tuyết Nhu sao?

Thấy người trước mắt quay đầu không dám nhìn thẳng mình, đôi môi
đỏ thắm hơi cong lên, cho biết chủ nhân của nó không vui, nha đầu
này đúng là thù dai. Tư Nam Tuyệt thở dài, đưa tay kéo Vân Tuyết
Phi qua, nhẹ nhàng dùng lực nắm lấy thắt lưng nàng, sau đó hai
cánh tay mạnh mẽ cố định nàng trong ngực mình, bàn tay như ngọc
vuốt ve từng sợi tóc rũ xuống của nàng.

Hắn dán miệng vào lỗ tai nàng, âm thanh đè nén cực thấp nói:
"Nhưng ta rất nhớ nàng làm sao bây giờ?"

Vân Tuyết Phi định giãy giụa, nhưng khi ngửi thấy hơi thở thân quen,
nàng cúi đầu, lông mi thật dài có chút rung rung, chẳng qua không nói
câu nào.

Nhìn người trong ngực thờ ơ, cúi đầu không quan tâm đến mình, hắn
tức giận không thôi, xoay mặt nàng lại, gắt gao đè lên đôi môi đỏ
thắm mềm mại của nàng.

Ngọt ngào như hoa anh túc làm cho người ta mê muội, vốn chỉ trừng
phạt nho nhỏ nữ nhân cứng đầu này, nhưng vừa đụng tới thì chẳng
thể ngừng lại, hắn ôm lấy nàng, ấn lên đôi môi mê người kia, không
ngừng mút vào, trằn trọc triền miên. Đầu lưỡi cạy môi nàng ra, mãnh
liệt tìm kiếm chiếc lưỡi bên trong, muốn nàng cùng trầm luân với
mình.



Mắt Vân Tuyết Phi trừng lớn, tức giận nhìn xú nam nhân kia, đã có
một thanh mai trúc mã, vẫn còn ở đây đùa giỡn mình, không nói rõ
ràng mà muốn chiếm tiện nghi, không có cửa đâu! Nàng bắt được
đầu lưỡi làm mưa làm gió trong miệng mình, hung hăng cắn một cái.

Đang chìm đắm trong sự kích tình Tư Nam Tuyệt không ngờ lại trúng
chiêu giống như lần đầu, hắn hơi nhíu mày, tiếp tục xâm chiếm mãnh
liệt hơn.

Một lát sau, hắn buông Vân Tuyết Phi ra, hô hấp có chút nặng nhọc,
hắn hôn lên tóc nàng, đưa tay lấy từ trên người ra một cây trâm hồng
bảo thạch, nhẹ nhàng cắm vào búi tóc Vân Tuyết Phi.

Sắc mặt Vân Tuyết Phi đỏ bừng, không biết là tức giận hay thẹn
thùng, nàng đưa tay sờ sờ cây trâm trên đầu, châm chọc cười nói:
"Tiền thưởng nụ hôn vừa rồi à?"

Cái trâm này là lúc hắn đi ra ngoài ngẫu nhiên nhìn thấy, cảm thấy vô
cùng hợp với nàng. Vì vậy lặp tức mua nó, vẫn chưa tìm được cơ hội
đưa, cho tới hôm nay, hắn mới lấy ra, nghĩ đúng lúc có thể dỗ nàng
hết giận. Nhớ lại lần trước Hạ Hầu Cảnh tặng khuyên tai cho nàng,
trong lòng hắn vẫn còn hơi ghen, nữ nhân của hắn chỉ được nhận đò
hắn đưa, nhưng hắn tuyệt đối không ngờ, nàng nghĩ mình thậm tệ
như vậy!

"Nàng là nương tử của ta, ta không đưa bạc, chỉ tặng lễ vật!" Tư
Nam Tuyệt khẽ cau mày, mắt chăm chú nhìn sự biến hóa trên mặt
nàng, dù là chút xíu thích thú, như vậy hắn cũng cảm thấy đáng giá.

Vân Tuyết Phi ngẩng đầu lên, mắt nhìn thẳng người nam nhân trước
mắt này, nghiêm túc nói: "Ta không đánh cuộc nữa, nếu ngươi không
thể giải thích rõ ràng quan hệ giữa ngươi và Bạch Tuyết Nhu, như



vậy chúng ta chỉ có thể làm bằng hữu!" Kiên định đến thế, không
dung thứ cho sự lừa gạt ở đây, có kiếp trước dạy dỗ cũng đã đủ rồi,
đời này, nàng tuyệt đối sẽ không để mình tùy tiện bị uất ức!

"Ta và nàng ấy xem như là bằng hữu! Còn nàng ~" Tư Nam Tuyệt
dừng một chút, ánh mắt tối sầm, nhìn về phía nữ nhân đang dựng
đứng lỗ tai lên: "Ta chỉ làm vợ chồng với nàng, không làm bằng
hữu!"

Vân Tuyết Phi không thể phủ định, nàng nghe đến đó, trong lòng hơi
rung động một chút, hoặc có cảm giác, nhưng. . . . . .

Nàng cười như không cười nhìn nam nhân đang trịnh trọng bày tỏ
nói: "Ta nghe nói ngươi coi ta là thế thân của nàng!"



Chương 71-1: Không phải thế
thân (1)

Tư Nam Tuyệt khẽ chau mày, ngữ điệu trầm thấp: "Cái này là ai nói?"

Quả nhiên chột dạ, Vân Tuyết Phi đè nén tức giận, trừng mắt Tư
Nam Tuyệt hỏi "Ngươi thật sự coi ta là thế thân của nàng?"

Tư Nam Tuyệt nhìn xoáy vào mắt Vân Tuyết Phi, đôi con ngươi
thanh tịnh đẹp đẽ, chợt thở dài, có chút cảm giác vô lực: "Ta làm cho
nàng nhiều như vậy, nàng còn không có cảm giác?"

Ánh mắt tố cáo khiến tâm Vân Tuyết Phi chợt mềm nhũn ra, nàng
mím môi một cái nói: "Ta chỉ muốn biết giữa ngươi và nàng rốt cuộc
có quan hệ gì, có phải thật sự coi ta như thế thân của nàng không?"

Xét đến cùng là vẫn chưa tin tình cảm của hắn đối với nàng, hắn cảm
thấy hơi bị mất tinh thần, sắc mặt có chút uất ức: "Không phải ai cũng
như Hạ Hầu Huyền, coi thế thân như bảo bối! Huống chi. . . . . ." Hắn
vừa nói vừa chuyển mắt quét nhìn nàng từ trên xuống dưới: "Các
ngươi không hề giống nhau, cho dù nàng có muốn làm thế thân cũng
không được!"

Vốn khi nghe nhắc đến cái tên Hạ Hầu Huyền kia, Vân Tuyết Phi đã
vô cùng khó chịu, sự hiện hữu của hắn luôn luôn nhắc nhở nàng kiếp
trước ngu ngốc thế nào. Hiện tại lại nghe mình không đủ tư cách
sánh cùng Bạch Tuyết Nhu, lặp tức toàn bộ gương mặt nàng biến
thành màu đen, tức giận lườm nam nhân đáng giận này, đưa ngón
tay chỉ ra cửa: "Vậy ngươi đi tìm Bạch Tuyết Nhu của ngươi đi, bản
cô nương khinh thường làm thế thân cho bất luận kẻ nào!"



Tư Nam Tuyệt nâng trán, nha đầu này rốt cuộc có bắt được trọng
điểm không vậy, hắn kéo tay nàng xuống, giọng nói vẫn dịu dàng như
trước: "Nàng là chính nàng, ta chưa từng nói qua nàng là thế thân
của nàng ấy, hơn nữa ta cũng không hề thích nàng ấy!" Nhìn ánh
mắt Vân Tuyết Phi rõ ràng không tin, Tư Nam Tuyệt vốn định sau này
giải thích lại chuyện của Bạch Tuyết Nhu, chẳng qua nhìn tình huống
hiện tại như thế. Nếu như không giải thích, chỉ sợ bọn họ vẫn sẽ luôn
duy trì mối quan hệ bằng hữu.

Hắn nói tiếp: "Ta không thích Bạch Tuyết Nhu, bọn ta lớn lên cùng
nhau, ta chỉ xem nàng ấy như tỷ tỷ mà thôi!"

Vân Tuyết Phi không thể tin mở to hai mắt, hoàn toàn không nghĩ tới
Bạch Tuyết Nhu vậy mà lớn tuổi hơn Tư Nam Tuyệt, chẳng qua cho
dù là vậy, cũng chưa chắc hắn sẽ không động lòng. Không có lửa
làm sao có khói, nếu Quan Tâm Liên đã nói hắn coi mình như thế
thân, nhất định là có lý do

Nhận thấy được người trước mắt không tin, giọng nói Tư Nam Tuyệt
càng thêm buồn bực: "Ta từng thổ lộ với nàng ấy!"

Một câu kích thích nghìn tầng sóng vỗ, tròng mắt Vân Tuyết Phi hơi
ảm đạm, chắc chắn là vì tỏ tình thất bại, kết quả rút lui lựa chọn
mình, nàng đột nhiên hối hận khi đã hỏi như thế, khiến tim mình vô
cùng khó chịu. Vốn cho rằng mình tìm được một người có thể làm
bạn cả đời, mình cũng nguyện ý thử cố gắng sống chung với hắn,
nhưng không ngờ nam nhân này thế nhưng sớm có người trong lòng
rồi.

Chứng kiến nàng thời khắc trước còn hứng thú bừng bừng, thoáng
cái xơ xác mất hết tinh thần, nhất định là có quan tâm đến mình, tâm
tình Tư Nam Tuyệt chợt tốt lên rất nhiều, khóe miệng vui thích khẽ



cong lên: "Khi đó tuổi trẻ hiếu thắng, trông nàng ấy luôn mang bộ
dạng thần thánh, thì muốn trêu nàng ấy một chút, vì vậy mấy người
huynh đệ chúng ta đánh cuộc, xem ai có thể theo đuổi nàng ấy!"

"Vì vậy ngươi đã thổ lộ với nàng ấy?" Vân Tuyết Phi đột nhiên ngẩng
đầu lên, nhìn thẳng Tư Nam Tuyệt, chuyện này thật không thể tưởng
tượng nổi, Tư Nam Tuyệt vậy mà cũng làm chuyện hoang đường
như vậy.

Tư Nam Tuyệt gật đầu một cái.

"Nàng ấy đồng ý không?"

Tư Nam Tuyệt đón nhận tầm mắt của Vân Tuyết Phi, sắc mặt lạnh
nhạt giải thích sự nghi ngờ của nàng: "Đồng ý, qua lại một tháng, sau
đó nàng ấy biết rõ, hai người kết thúc trò đùa, tiếp theo nàng ấy gặp
được một nam nhân khác, thì thành thân với hắn!"

Đối với chuyện cẩu huyết như thế, Vân Tuyết Phi im lặng triệt để,
nàng bỗng dưng nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng: "Nàng ấy vứt
bỏ Tư Nam Tuyệt?" Vậy mình chẳng phải đã lượm đồ người ta
không cần nữa ư.

Nhìn sắc mặt Vân Tuyết Phi đột nhiên đau khổ, Tư Nam Tuyệt
nghiến răng, âm thanh lạnh buốt, hắn cảnh cáo nói: "Vân Tuyết Phi,
nhanh thu hồi những thứ dư thừa kia trong đầu nàng đi!"

Vân Tuyết Phi rùng mình một cái, nhưng vẫn có chút không yên:
"Ngươi thật sự chưa từng thích nàng ấy à? Dù sao các ngươi cũng
là thanh mai trúc mã, còn trên danh nghĩa qua lại một tháng."

Tư Nam Tuyệt đưa tay cầm một nắm tóc nhỏ của Vân Tuyết Phi,
lông mày đen như mực chau lên: "Nàng nói thử xem?"



Chạm đến ánh mắt thâm ý của Tư Nam Tuyệt, lòng Vân Tuyết Phi
chợt run rẩy, môi mím chặt, lắc đầu nhỏ giọng trả lời: "Ta không biết!"
Trừ phi nghe chính miệng hắn nói, nếu không nàng chẳng dám tùy ý
suy đoán, tánh mạng của nàng không cho phép nàng mạo hiểm lần
nữa.

Con ngươi Tư Nam Tuyệt sâu như đầm yên lặng nhìn Vân Tuyết Phi,
nắm chặt tay nàng, nghiêm túc nói: "Vậy nàng nghe cho kỹ, bây giờ
ta thích nàng, bằng lòng thử sống chung với nàng!"

Vân Tuyết Phi liếc Tư Nam Tuyệt, cao giọng nói: "Biết rồi ~" Từng
giọt từng giọt hạnh phúc tích lũy trong lòng nàng, cảm giác được
người khác quan tâm che chở thật là tốt, nàng nguyện ý thử tin
tưởng một lần nữa.

Ánh mắt ấy thay vì nói trừng, không bằng nói là giận dỗi, sóng mắt
lưu chuyển, quyến rũ lòng ngườr. Tầm mắt Tư Nam Tuyệt nhìn Vân
Tuyết Phi đột nhiên trở nên nóng rực, chẳng qua chứng kiến người
trước mắt không hề có bất kỳ cảm giác gì, hắn khẽ cười khổ, chờ
thêm một thời gian nữa, đợi nàng hoàn toàn tiếp nhận mình, đến lúc
đó sẽ ăn sạch sẽ nữ nhân này từ trong ra ngoài, một mảnh vụn cũng
không chừa lại.

"Cái đó?" Vân Tuyết Phi lên tiếng, cắt đứt phút giây yên lặng ngắn
ngủi.

Tư Nam Tuyệt nhíu mày hỏi "Còn muốn hỏi gì nữa à?"

Vân Tuyết Phi lắc đầu, rồi lại gật, mở miệng nói: "Ngày mai ta phải
cùng Ngũ Trà và Đào Thất ra ngoài, buổi tối mới về!" Nàng cảm thấy
vẫn nên nói cho hắn biết thì hay hơn.



Tư Nam Tuyệt cau mày, chẳng ngờ nàng hỏi vấn đề này, hơi không
vui trong lòng vì bị ngó lơ, hắn lạnh nhạt nói: "Đi ra ngoài làm gì?"

Chắc chắn không thể nói thật, tròng mắt Vân Tuyết Phi xoay xoay, cứ
nói thẳng mình đi dạo phố, có phải hắn cũng đi theo không?

Cốc cốc ~ đột nhiên một trận tiếng gõ cửa truyền đến, cứu nguy cho
nàng, nàng vội vàng trả lời: "Vào đi!"

Ngũ Trà cung kính đi tới hành lễ nói: "Tiểu thư, Lê Họa tiểu thư và Lữ
Lệ Hoa tiểu thư cãi nhau ầm ĩ ở hậu hoa viên!"

Hai nữ nhân này Vân Tuyết Phi đều không thích, nàng hơi chau mày
nói: "Lê Họa không thể tùy ý ra vào vương phủ, sao nàng ta có thể
đánh nhau với ác nữ nhân kia?"

"Hình như là cầm lệnh bài Phong tướng quân vào!" Ngũ Trà tiếp tục
trả lời.

Vân Tuyết Phi quay đầu nói với Tư Nam Tuyệt: "Ngươi ở đây nghỉ
ngơi, ta đi xem chuyện gì xảy ra?" Tuy rằng không thích, nhưng nàng
là nữ chủ nhân vương phủ này, bọn họ muốn ồn ào thì nên đến chỗ
khác cho nàng

Tư Nam Tuyệt gật đầu, nhìn bóng lưng Vân Tuyết Phi biến mất sau
cửa, cầm một quyển sách từ đầu giường, bắt đầu giết thời gian.

Buổi chiều nhiệt độ bắt đầu tiêu tán, nhưng trong hoa viên lại cực kỳ
náo nhiệt.

Vân Tuyết Phi vừa mới đi vào, liền nghe thấy tiếng quát tháo và cãi
vả, Lữ Lệ Hoa mang bộ mặt phách lối kiêu ngạo, lớn tiếng mắng:
"Dân đen, ai cho phép ngươi vào đây?"



Lê Họa bất mãn, tự tôn của nàng không cho phép nàng bị người sỉ
nhục như vậy, nàng trào phúng nói: "Không biết ai mới là dân đen,
nhưng ta nhớ phụ mẫu của ngươi làm hạ nhân chà rửa bồn cầu ở Lê
phủ!"

Nhìn nha hoàn xung quanh che miệng cười trộm, Lữ Lệ Hoa đỏ bừng
cả khuôn mặt, đây là chuyện nàng không muốn nhắc tới nhất, trước
kia phụ mẫu nàng là hạ nhân ở Lê phủ, chuyên rửa bồn cầu cho
những quan to quyền quý, nàng và Lê Họa từ nhỏ đã biết nhau, khi
đó Lê Họa chính là công chúa cao cao tại thượng, được mọi người
tâng bóc nịnh bợ, mỗi năm đều có vô số quần áo và đồ trang sức
mới, nhưng mình chỉ có thể thèm thuồng đứng nhìn từ xa.

Sau đó có một lần, mình rình coi bị phát hiện, nữ nhân ghê tởm này
nói sẽ đưa mình một bộ quần áo mới nếu mình chịu chui qua chuồng
chó, làm trò tiêu khiển cho đệ muội của nàng ta, lúc ấy mình vì quần
áo mới, ngậm ngùi chui qua, đổi lấy không biết bao nhiêu tiếng cười
nhạo của tiểu thư thiếu gia ở sau lưng.



Chương 71-2: Không phải thế
thân (2)

Nàng cho rằng cuối cùng mình cũng có quần áo mới rồi, khi nàng
rưng rưng đưa tay lấy thì nữ nhân này lại dám nói: "Nữ nhi của kẻ
chùi rửa bồn cầu, cho dù được mặc quần áo tốt, cũng không thể che
giấu được mùi hôi phát ra từ trên người!"

Nàng ta che miệng cười, dưới sự ủng hộ của bọn đệ muội rời đi, để
lại nàng đứng nguyên tại chỗ lau nước mắt, lúc ấy nàng âm thầm hạ
quyết tâm, nhất định phải trở nên nổi bật, tìm những tiểu thư thiếu gia
đó báo thù.

Đây là quãng thời gian nàng rất không muốn nhớ đến nhất, nàng trở
thành mỹ nhân của Hoàng đế, vốn muốn tìm nàng ta báo thù, nhưng
nghe nói Lê phủ toàn gia bị diệt. Lúc bắt được tin tức này, tuy nàng
tiếc bản thân không thể báo thù, nhưng vui mừng vì ông trời rốt cuộc
cũng có mắt, những tên ác nhân đó nên bị đày xuống mười tám tầng
địa ngục. diễn,đàn.lê&quý*đôn

Nhưng nàng thật không ngờ lại gặp phải nữ nhân đã sớm chết kia ở
chỗ này, còn bị nàng ta vạch trần chuyện cũ không vui.

Gân xanh hằn lên trên trán nàng, sắc mặt càng thêm tức giận, chỉ
vào Lê Họa cắn răng nghiến lợi: "Dân đen, ngươi dám làm nhục bản
tiểu thư!" Chứng kiến Lê Họa không chút hối hận cầu xin tha thứ, đột
nhiên tinh quang chớp lóe, nàng ác độc cười nói: "Người tới, lột sạch
quần áo của nữ nhân này cho ta, ta muốn coi nàng ta có phải cả
người đều thơm ngát không!" diễn&đàn,lê*quý đôn



Lê Họa cả kinh, nhìn nụ cười dử tợn kia, nàng bỗng dưng cảm thấy
ớn lạnh, trước kia mình là tiểu thư Lê phủ, muốn xử trí nữ nhân này
thế nào cũng được, nhưng hiện tại Lê phủ bị diệt, mình chẳng còn tư
cách để kiêu ngạo, nhìn hai ả nha hoàn đi về phía mình, nàng bất an
lui về sau.

Đột nhiên Thanh Hoa tiến lên quát to: "Không được bắt nạt tiểu thư
nhà ta!" Ngay sau đó liền nhào tới đánh nhau với hai người kia.

Nhìn Thanh Hoa ứng phó tự nhiên, không bao lâu đã đánh hai nha
hoàn nằm bò trên đất, trong lòng Lê Họa vốn đang lo lắng thoáng
chốc được bao phủ bởi cảm giác hả hê, khiêu khích Lệ Hoa: "Nữ
nhân chùi rửa bồn cầu, bất luận mặc đẹp đến đâu, cũng vĩnh viễn
không thể loại bỏ hết mùi hôi trên người!" Nói xong, nàng đưa tay
quạt quạt lỗ mũi, ánh mắt nhìn về phía Lữ Lệ Hoa càng thêm khinh
bỉ.

Lữ Lệ Hoa tức đến cả người run rẩy, hô hấp dồn dập, tròng mắt
chứa dầy tơ máu. Hiện tại nàng hận không thể cắt nàng ta thành tám
khúc, ném toàn bộ vào hầm cầu. Nếu như Huyền ở đây, mình có thể
trừng phạt tốt dân đen này rồi.

Đợi đã nào...! Nàng nhớ trước kia Huyền đã cho mình một ẩn vệ, chỉ
cần mình triệu hồi, ẩn vệ kia sẽ lặp tức đến bảo vệ mình, nghĩ tới
đây, nàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lê Họa ác độc kêu: "Lưu Vân
ra đây!"

Một cơn gió mạnh thổi tới, một hắc y nữ tử xuất hiện trước mặt Lữ
Lệ Hoa, cung kính hỏi: "Chủ tử, có chuyện gì phân phó?"

Lữ Lệ Hoa nhìn Lê Họa cười quỷ dị nói: "Mau cởi hết quần áo của nữ
nhân kia cho ta!"



Lưu Vân thoáng chần chừ, nhưng vẫn kính cẩn đáp: "Dạ!"

Cả trái tim Lê Họa như rơi xuống hầm băng, không ngờ nàng ta thế
nhưng còn có cao thủ bảo vệ, lần này thật không ai đến cứu nàng rồi,
hai tay nàng ôm trước ngực, nơi đây nhiều người như vậy, nếu bị cởi
quần áo, tương lai mình còn mặt mũi nào sống ở trên đời này?

Nàng khẩn trương lo lắng, ánh mắt đảo xung quanh, chẳng qua
không nhìn thấy người có năng lực để cứu mình, cuối cùng nàng chỉ
có thể ký thác hy vọng vào trên người Phong Cực, nàng lớn tiếng
cảnh cáo nói: "Ngươi không được tới đây! Ta chính là nữ nhân của
Tướng quân Phong Cực, nếu ngươi cả gan vô lễ với ta, Phong
tướng quân sẽ không tha cho ngươi!"

Luôn đứng ở chỗ bí mật nhìn kịch hay, trong lòng Vân Tuyết Phi cảm
thấy rất tức cười, theo nàng biết, Lê Họa là một nữ nhân kiêu ngạo,
không ngờ nguyện ý nương thân làm thiếp cho Phong Cực.

Không sai, Lưu Vân nghe đến danh hiệu Phong Cực, chân mày hơi
nhíu, nhưng bước chân vẫn không hề ngừng lại, khi cách Lê Họa còn
năm bước xa, nàng dừng lại, rút kiếm của mình ra, vung vài nhát về
phía thân thể Lê Họa, sau đó tra kiếm vào vỏ, xoay người biến mất
trong không khí.

Lê Họa trừng mắt nhìn, cứ như vậy đã biến mất? Cũng không đụng
tới mình? Quả nhiên nha hoàn thị vệ bên cạnh nữ nhân này đều là
những kẻ ngu ngốc!

Lữ Lệ Hoa càng thêm bốc hỏa, nàng ta khiến nàng mất hết thể diện
rồi, đáng ghét, tức chết nàng, chờ sau khi Huyền trở về, nàng nhất
định phải xử trí ẩn vệ này.

Đột nhiên, âm thanh xé lụa vang lên, tiếp theo không ngừng lên



xuống.

Lữ Lệ Hoa không thể tin trợn to hai mắt nhìn một màn trước mặt, chỉ
thấy quần áo trên người Lê Họa như mảnh vụn rơi lả tả, trong đó bao
gồm luôn cái yếm và quần lót cũng không thể may mắn thoát nạn.

Toàn bộ cơ thể nữ nhân trần truồng phơi bày ra, ngay cả chỗ bí ẩn
cũng bị nhìn thấy.

Lê Họa ngu si đứng ở nơi đó, không biết xảy ra chuyện gì, đột nhiên
toàn thân lạnh run, đợi phản ứng kịp, nhìn thấy chung quanh chỉ chõ,
còn mình thì không mảnh vải che thân, sắc mặt nàng trắng bệch, vội
vàng che lại chỗ quan trọng, hét ầm lên: "Á. . . . . . Tại sao có thể như
vậy?"

Thanh Hoa há hốc mồm, chạy nhanh tới chắn trước mặt Lê Họa,
nhưng giấu được đằng trước thì đằng sau lại hở, hốc mắt Lê Họa
ửng hồng, rốt cuộc không nhịn được nữa, từng giọt nước mắt theo
gương mặt chảy xuống, nàng cừu hận nhìn chằm chằm đầu sỏ gây
nên.

Nếu vừa rồi Lữ Lệ Hoa đầy bụng oán khí và thù hận, thì vào giờ khắc
này toàn bộ tan thành mây khói, cuối cùng nàng cũng báo được thù
rồi, nhìn cơ thể trắng muốt như ngọc trước mặt, nàng từ từ đi lên
trước, đi quanh Lê Họa vài vòng, đồng thời hít mấy cái, thở dài nói:
"Hazi ~ mỹ nhân quả nhiên có khác, cả người thơm ngào ngạt." Dưới
ánh mắt khuất nhục của Lê Họa, nàng hung hăng đánh vào cái mông
trắng nõn của nàng ta, ngoan độc cười nói: "Co dãn thật không tệ,
đáng tiếc lại lãng phí, ta dứt khoát tìm cho ngươi vài nam nhân tới
thử. . . . . ."

Lê Họa hoảng sợ nhìn Lữ Lệ Hoa, sợ lắc đầu một cái, mặt đầy nước
mắt, nàng chẳng quan tâm đến những thứ khác, vội vàng cúi đầu cầu



xin: "Lệ Hoa, thật xin lỗi, trước kia đều là ta sai, ngươi hãy bỏ qua
cho ta đi, ta sẽ không dám nữa!"

Khỏi phải nói Lữ Lệ Hoa có bao nhiêu sung sướng, nàng quăng một
bạt tai lên mặt Lê Họa, sau đó dùng sức vỗ vỗ, nhìn người trước mắt
bị đánh không dám đánh trả, cúi đầu cầu xin mình, trong lòng nàng
thật sảng khoái.

Vân Tuyết Phi chứng kiến hết thảy, cũng không nhìn nổi rồi, nàng
sửa sang lại quần áo, đi ra từ một bên, lạnh lùng nói: "Các ngươi làm
gì ở chỗ này?"

Vẻ mặt Lữ Lệ Hoa đang vui mừng nhưng khi nghe thấy tiếng khắc
tinh, thoáng cái xanh tím, nàng ta cứng ngắc xoay người, thân thiết
chào hỏi: "Sao Vương phi người lại tới đây?"

Vân Tuyết Phi không đếm xỉa đến sắc mặt rút gân của Lữ Lệ Hoa, đi
một mạch đến Lê Họa, nhìn nữ nhân cúi đầu yên lặng nức nở, nàng
ra hiệu Đào Thất đi lấy một bộ quần áo. Nàng không phải Thánh
mẫu, sẽ không bởi vì vừa nãy khoanh tay đứng nhìn mà áy náy,
nàng vốn không thích nữ nhân này, để nàng ta chịu thiệt một phen
cũng tốt. Chẳng qua nếu Lê Họa thật sự bị nam nhân cường bạo, sợ
rằng Phong Cực sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ như vậy.

"Ta nhớ trước đây có từng nói, nếu để ta bắt gặp ngươi ức hiếp
người khác, ta sẽ đánh vào mặt ngươi!" Mỗi Vân Tuyết Phi nhìn thấy
nữ nhân có bảy phần giống Tiết Phỉ, nàng luôn cảm thấy hơi bị mất
tự nhiên.

Lữ Lệ Hoa rốt cuộc cũng tháo bỏ nụ cười giả tạo, hận ý trong mắt
nàng ta rõ rành rành, nếu như nói Lê Họa là đại cừu nhân trước kia
của mình, thì Vân Tuyết Phi này chính người mình căm ghét nhất
hiện nay. Nàng rất muốn gọi ẩn vệ ra lần nữa, đánh vào gương mặt



của nữ nhân ghê tỏm này, khiến nàng ta nếm thử mùi vị chính mình
bị roi quất.

"Bản tiểu thư dầu gì cũng là khách quý vương phủ, ngay cả quyền lợi
dạy dỗ hạ nhân cũng không có sao?" Lữ Lệ Hoa kiêu ngạo đi đến
trước mặt Vân Tuyết Phi, ngẩng đầu thị uy: "Nữ nhân này nhục mạ
bản tiểu thư, bản tiểu thư chỉ cởi quần áo đã là xử phạt rất nhẹ rồi.
Nếu thường ngày, ta chắc chắn đánh chết nàng ta rồi !"

Lê Họa nghe được hai chữ đánh chết, thân thể run rẩy, nữ nhân này
dĩ nhiên là khách quý vương phủ, có thể thấy được thật sự đã lên
như diều gặp gió, vì sao ông trời bất công như thế? Nàng cúi đầu
che giấu hận ý trong mắt, một Vân Tuyết Phi, nữ nhi thất phẩm tri
huyện, ngồi lên vị trí vương phi, được Tư Nam Tuyệt nam nhân cao
quý như vậy che chở. Mà trước mắt lại là nữ nhi của kẻ rửa nhà xí,
cũng có thể vinh hoa phú quý, mình ở trước mặt nàng ta nhận hết
nhục nhã, cúi người làm thiếp.

Bất công, tại sao không công bằng như thế? Nàng rất hận, rất hận!

"Vậy xin hỏi Lê Họa tiểu thư mạo phạm ngươi gì hả?" Vân Tuyết Phi
cười như không cười nhìn nữ nhân hả hê kia, lúc nãy mọi chuyện
nàng đều nghe thấy hết, nàng tin tưởng nàng ta vì ngại mặt mũi sẽ
không dám nói ra ở trước mặt mình.

Đúng vậy, Lữ Lệ Hoa do dự, nàng căm hận nhìn chằm chằm Vân
Tuyết Phi, câu nữ nhi rửa nhà xí làm sao cũng không nói ra được.

"Thế nào? Nói không nên lời?" Vân Tuyết Phi nhíu mày, nghiêm mặt
nói: "Lê Họa tiểu thư cũng không phải là nha hoàn trong vương phủ
ta, không có nguyên do, ngươi khiến nàng chịu khuất nhục lớn như
vậy, cái gọi là gia có gia pháp quốc có quốc quy, ta nghĩ nếu để
Hoàng thượng biết, lý do vừa rồi của ngươi sợ là không làm cho



người ta tin đâu?"

Lữ Lệ Hoa nhịn hết nổi, cất giọng chất vấn: "Vân Tuyết Phi, ngươi rốt
cuộc muốn thế nào?" Mỗi lần gặp nữ nhân này đều phải việc tốt,
nàng không thể để Huyền biết chuyện này, lúc ấy mình nhất thời đắc
ý quên mất hình tượng, Huyền phái ẩn vệ bảo vệ nàng. Nếu Huyền
biết nàng muốn ẩn vệ giúp nàng làm ác, như vậy mình càng thêm
không xứng ngồi lên bảo tọa mẫu nghi thiên hạ rồi.



Chương 72-1: Sương mù dày
nặc (1)

Hoàng thượng! Ở chỗ không người chú ý đến, Lê Họa quét ánh mắt
thù hận về phía Lữ Lệ Hoa, không trách được lớn lối như vậy, thì ra
là nữ nhân của tên cẩu hoàng đế ấy!

"Ta muốn ngươi xin lỗi Lê Họa tiểu thư!" Sắc mặt Vân Tuyết Phi bình
tĩnh, nhưng lời nói rất kiên định.

Lữ Lệ Hoa vừa nghe, không nén được tức giận, nàng nhìn nữ tử
khỏa thân đang mang bộ dáng điềm đạm đáng yêu kia, hừ lạnh một
tiếng, khinh thường nói: "Chỉ bằng nàng ta? Xứng sao?" Những năm
tháng sỉ nhục đó tựa như dấu ấn khắc sâu vào máu thịt, nếu Lệ Hoa
cùng biến mất với Lê phủ thì tốt rồi, nhưng nàng ta lại còn sống, còn
xuất hiện trước mặt nàng, nhắc nhở nàng đã từng bị khuất nhục thế
nào, sao nàng có thể dằn nổi cơn giận này! Hiện tại thật vất vả mới
báo được thù, nói xin lỗi chính là đánh vào mặt của mình, nàng quyết
định sẽ không làm theo!

Lệ Hoa rũ mắt, gắt gao lấy tay che kín chỗ xấu hổ của mình, tiếng
nghiến răng vang lên kẽo kẹt, hận không được cắn nát nàng ta. Tức
giận và thù hận che kín toàn bộ sự kiêu ngạo cùng tự tôn của Lê
Họa. Nàng thề bất luận cái giá là gì, nàng cũng muốn tên cẩu hoàng
đế và con tiện nhân đó phải trả bằng máu, để tế oan hồn Lê phủ và
nỗi nhục hôm nay của nàng.

"Không xin lỗi cũng được, chúng ta đi tìm hoàng thượng phân xử, ta
tin tưởng hắn có khả năng phân biệt đúng sai!" Nụ cười Vân Tuyết
Phi trên mặt dịu dàng nhã nhặn, không có bất kì tức giận nào.



Lữ Lệ Hoa căng thẳng trong lòng, sắc mặt hơi biến đổi, nhìn Vân
Tuyết Phi càng thêm tức giận, nữ nhân này đúng là muốn đối nghịch
với mình, nàng ta biết mình rất sợ Huyền biết chuyện này, nên không
ngừng mang hắn ra để uy hiếp nàng.

"Nghĩ kỹ chưa? Là nói xin lỗi hay tìm Hoàng thượng phân xử?"
Chứng kiến Lũ Lệ Hoa chỉ lo căm hận trừng nàng, Vân Tuyết Phi tiếp
tục truy hỏi đến cùng. Bắt rắn phải bóp bảy tấc, Hạ Hầu Huyền vừa là
chỗ dựa để nữ nhân này phách lối làm ác, vừa là người nàng ta
kiêng dè nhất.

Tuy nàng hận Hạ Hầu Huyền, nhưng cũng không thể phủ định, Hạ
Hầu Huyền là một hoàng đế tốt, nếu không có bản lãnh nhất định,
sao hắn có thể bỏ xa rất nhiều hoàn tử mà ngồi lên ngôi vị hoàng đế.
Người như vậy chắc chắn sẽ không cần một nữ nhân ác độc làm
hoàng hậu. Mặc kệ cưng chiều thế nào, trong lòng hắn cũng sẽ có
giới hạn, người như vậy có thể nói, thật ra chỉ luôn yêu bản thân
mình.

"Vân Tuyết Phi, vì sao ngươi luôn tìm cách gây khó dễ ta?" Lông mày
Lữ Lệ Hoa dựng đứng, giọng nói sắc bén vang vọng trong không khí,
tròng mắt cừu hận càng thêm lóe ra ánh sáng lạnh.

Vân Tuyết Phi lạnh lùng, ngữ điệu cũng rét buốt không kém: "Ta
muốn ngươi nhớ rõ, nơi này là hộ quốc vương phủ, mà không phải
hoàng cung, ta là chủ, ngươi là khách, ta tuyệt đối không cho phép
ngươi xầm bậy trong vương phủ ta, muốn làm ác ngươi hãy cút về
hoàng cung của ngươi đi!"

Ngay trước mặt nhiều nha hoàn như vậy, một chút thể diện cũng
không giữ cho nàng, Lữ Lệ Hoa cũng nhịn không được nữa, tức giận
chỉ vào Vân Tuyết Phi, quát to: "Đừng tưởng rằng ngươi là vương



phi thì giỏi, Huyền mới là hoàng thượng, giang sơn này tất cả đều là
của Huyền, bao gồm cá vương phủ này!"

Sau đó đưa ngón tay chuyển hướng, chỉ vào Lệ Hoa, khinh miệt cười
nói: "Kêu ta xin lỗi tiện nữ nhân đó, quả thật viễn vong, nàng ta còn
chưa đủ tư cách!"

Lạnh lùng liếc mắt nhìn hai người kia, nàng không để ý tới nữa, xoay
người mang theo nha hoàn rời đi. Từ lúc bị thua thiệt cho đến nay,
nàng không dám kích động ở trước mặt dân đen đó nữa. Chẳng qua,
sớm muộn có một ngày, nàng cũng sẽ trả được thù, khiến nàng ta
hối hận vì đã sống trên đời này!

Sau khi Lữ Lệ Hoa đi, Lệ Hoa chợt phịch một tiếng quỳ gối trước mặt
Vân Tuyết Phi, nước mắt chảy dọc theo gò má, nàng nức nở nói:
"Cầu xin vương phi làm chủ cho nô tỳ!"

Ánh mắt Vân Tuyết Phi lóe sáng, nhìn Lệ Hoa cười nhạt: "Tại sao
bổn vương phi phải làm chủ cho ngươi?"

Nắm chặt quả đấm, hạ quyết tâm, Lệ Hoa cẩn thận nói: "Nô tỳ, nô tỳ
muốn gặp Hoàng thượng!"

Vân Tuyết liếc mắt thoáng cái đã hiểu rõ, suy nghĩ một lát, cười nói:
"Muốn báo thù, đầu tiên phải học cách che giấu ý nghĩ trong lòng
mình, còn phải nhẫn nhịn những chuyện mà người thường không
làm được! Đối với cừu nhân, chân chính trả thù không phải trực tiếp
muốn tánh mạng của hắn, mà là. . . . . ."

Vân Tuyết Phi dịu dàng cười một tiếng, đổi giọng: "Đoạt thứ quan
trọng nhất của hắn!"

Lệ Hoa cả kinh, chợt ngẩng đầu nhìn Vân Tuyết Phi, ngập ngừng nói:



"Người... làm sao người biết?"

Khóe môi Vân Tuyết Phi nâng lên, nụ cười cực mỏng, thấy Đào Thất
mang quần áo tới, nàng cất bước rời khỏi, bước chân trước sau như
một nhẹ nhàng ưu nhã, lúc lướt qua bên người Lệ Hoa thì dừng lại:
"Ta không biết gì cả, nếu ngươi không ghét bỏ, những ngày tiếp theo
ở lại trong vương phủ đi!"

Đợi sau khi Vân Tuyết Phi biến mất, Thanh Hoa chạy nhanh tới đỡ
Lệ Hoa dậy, hốc mắt đỏ bừng, không ngờ tiểu thư ở vương phủ chịu
nhiều uất ức như vậy, nếu đế Tướng quân biết, nàng liền thảm rồi.

Lệ Hoa nhìn bóng lưng Vân Tuyết Phi, trầm tư, hồi lâu khóe môi khẽ
cong, nàng đột nhiên lạnh lùng phân phó: "Chuyện ngày hôm nay
không cho phép nói với bất luận kẻ nào!"

Thanh Hoa sửng sốt, trong lòng có nghi vấn, nhưng vẫn cung kính
đáp: "Dạ!"

Hôm sau, Vân Tuyết Phi mang theo Ngũ Trà và Đào Thất ra ngoài,
đàm phán mua một ngôi nhà ở thành Tây, kích thước vừa phải, gần
chợ, phong cảnh xung quanh không tồi, hơn nữa giá tiền cũng hợp
lý. Sau khi Vân Tuyết Phi quan sát kĩ khắp nơi, lặp tức trả tiền, ký
thỏa thuận, mua lại ngôi nhà này.

Lo mọi thứ xong xuôi, Vân Tuyết Phi thấy thời gian còn sớm, liền lôi
kéo Đào Thất và Ngũ Trà đi dạo trên đường một lát.

Cả khuôn mặt nhỏ nhắn Ngũ Trà đỏ bừng, đôi mắt trong suốt lúc này
còn lóe ra sự hưng phấn: "Tiểu thư, cuối cùng chúng ta cũng sở hữu
căn nhà của riêng mình rồi, về sau cho dù bị đuổi đi cũng có nhà để
ở, thật tốt!"



Đào Thất tương đối trầm tĩnh, nhưng vẫn vui mừng nói: "Sau này
chúng ta có nhà rồi !"

Vân Tuyết Phi bị hai nha đầu này làm cho hạnh phúc lây, miệng bất
giác nở nụ cười, thấy đã nhanh đến buổi trưa, khẽ cười nói: "Đến giờ
ăn cơm thời rồi, chúng ta tìm một chỗ ăn mừng thôi nào, lần này tiểu
thư ta đãi các ngươi!"

Vừa dứt lời, Ngũ Trà và Đào Thất hưng phấn huơ tay múa chân.

Ngũ Trà vội vàng đưa ra ý kiến: "Tiểu thư, em biết gần đây có Thực
Hương lâu, thức ăn bên trong, màu sắc hương vị đều đủ cả, giá tiền
cũng hợp lý, sau khi ăn xong còn được thưởng thức món điểm tâm
ngọt rất ngon!"

Vân Tuyết Phi gật đầu một cái, đồng ý nói: "Vậy chúng ta đi đến đó!"

Ngựa xe như nước, dòng người nườm nượp, không hổ là thủ phủ
phồn hoa nhất ở kinh thành.

Vượt qua đám người, Vân Tuyết Phi ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền
nhìn thấy tấm biển màu đỏ nạm vàng đối diện—— Thực Hương Lâu,
xung quanh tràn ngập mùi thơm của thức ăn, dụ dỗ con sâu thèm ăn
trong bụng người ta bò ra ngoài.

Vân Tuyết Phi nhấc chân dẫn Ngũ Trà và Đào Thất định đi vào ăn
cho thỏa thích, đột nhiên một loạt âm thanh quen thuộc truyền tới:
"Không được đụng vào ta!"

Giọng nói này? Vân Tuyết Phi nhíu chặt mày, theo tiếng kêu nhìn lại,
nhìn thấy gần đấy có một đám người vây quanh, hình như tiếng la
xuất phát từ đó.



Chắc mình nghe nhầm, sao nàng ấy có thể ở chỗ này? Vân Tuyết
Phi lắc đầu một cái, tính tiếp tục đi vào trong Thực Hương lâu.

"Á. . . . . . Không được đụng vào ta! Cút ngay! Cút ngay!" Kế đến là
tràn cười điên cuồng của đám nam nhân.

Vân Tuyết Phi không thể tin mở to hai mắt, từng tiếng thê lương kia,
cho dù giọng nói thay đổi, sao nàng không nhớ chứ?

Nàng vội vàng chuyển hướng, di chuyển bước chân, chạy tới đám
dông, đợi lúc nàng đẩy bọn họ ra, quả nhiên nhìn thấy một dung
nhan quen thuộc đã khảm sâu vào xương tủy—— Thẩm Lưu Nhiễm,
một trong nha hoàn thân cận của mình ở kiếp trước, cũng là bằng
hữu cùng vào sanh ra tử với mình trên chiến trường.

Hiện tại sắc mặt nàng ấy tràn đầy sự sợ hãi, không ngừng né tránh
bàn tay quấy rối đến từ mấy nam nhân, quần áo mở ra phân nửa, da
thịt đã sớm không còn là màu mật ong khỏe mạnh. Lúc này có chút
đen, vết thương chồng chất khắp nơi, nàng hoảng sợ nhìn xung
quanh, nhìn về phía những nụ cười dâm đảng, những gương mặt dữ
tợn kia, rốt cuộc nàng chống đỡ không nổi nữa, ôm đầu cúi người
xuống thét to: "Không được chạm vào ta, biến đi, biến đi. . . . . ."

"Tiểu mỹ nhân, chơi với chúng ta một lát, tiểu gia bảo đảm ngươi
không cần phải lo đến cái ăn cái mặc!"

Tiếng nói phóng đãng càng thêm kích thích tinh thần Thẩm Lưu
Nhiễm, tiếng thét chói tai phát ra càng thêm khổ sở.

Tiếp theo là một loạt ngôn ngữ hạ lưu, còn có người nhân cơ hội đưa
tay sờ soạng.

Người trước mắt ở chỗ nào còn tư thế hiên ngang oai hùng như lúc



trước, không phải Lưu Nhiễm biết võ công sao? Tại sao không phản
kháng?

Cũng nhịn không được nữa, Vân Tuyết Phi vội vàng tiến lên, đưa tay
chặn lại một cánh tay không biết quy cũ, ánh mắt lạnh lùng, chỉ nghe
răng rắc một tiếng, lặp tức tiếng kêu như heo bị chọc tiết vang vọng
tới tận mây xanh.

Kế tiếp nàng nhấc chân lên, đá bay nam tử đó ra ngoài, ánh mắt bén
nhọn liếc nhìn những nam tử dâm ô xung quanh, nghiêm giọng cảnh
cáo: "Còn không đi, muốn ta thiến các ngươi à!"

Một cây dao găm chẳng biết xuất hiện khi nào, dưới ánh mặt trời lóe
ra ánh sáng lạnh, bốn phái vốn đang ồn ào, lặp tức im phăng phắc,
không dám thở mạnh.

"Còn không đi!" Vân Tuyết híp mắt, đột nhiên hành động, con dao
lạnh lẽo kia bay thẳng ra ngoài, trực tiếp cắm trên hạ thân của một
tên nam tử, máu tươi lan ra, tức khắc hắn ta hoảng sợ thét chói tai
ngã xuống, tay che hạ thân, co quắp trên mặt đất.

Nhất thời những người xung quanh lập tức kêu sợ hãi tản ra, đợi sau
khi ổn định, Vân Tuyết Phi đi đến trước người Thẩm Lưu Nhiễm,
khom lưng ngồi xổm xuống bên cạnh nàng. Kể từ lúc nàng chết trên
chiến trường, thì cũng không gặp lại nàng ấy và Lưu Ly, vẫn cho
rằng bọn họ có võ công, có thể tự bảo vệ mình. Không nghĩ tới hôm
nay lại để cho nàng chứng kiến cảnh tượng như vậy. Nếu hôm nay
mình không ra ngoài, thì hậu quả khó lường rồi! Tiết Phỉ, ngươi thật
đáng chết!



Chương 72-2: Sương mù dày
nặc (2)

Nàng đưa tay tới muốn nói cho Lưu Nhiễm biết nàng đã trở lại,
nhưng tay vừa mới chạm vào. Thẩm Lưu Nhiễm liền kịch liệt phản
kháng, ánh mắt sợ hãi nhìn nàng, không ngừng lui về phía sau, trong
miệng sợ hãi lẩm bẩm: "Tiểu thư, thật xin lỗi, ta không phải cố ý,
không phải cố ý. . . . . ."

"Lưu Nhiễm ngươi làm sao vậy?" Vân Tuyết Phi khó chịu nhìn người
từng là nha hoàn thân thiết của mình ở kiếp trước.

"Ta không phải cố ý, Lưu Ly ngươi bỏ qua cho ta đi! Ta không phải
cố ý muốn hại tiểu thư!" Tròng mắt Thẩm Lưu Nhiễm tan rã, không
ngừng lắc đầu, giống như sa vào trong nỗi sợ hãi của mình, luôn nói
lặp lại: "Ta không phải cố ý hạ độc tiểu thư, ta bị buộc, tiểu thư, Lưu
Ly các người hãy buông tha cho ta, được không?"

Vân Tuyết Phi vốn đang tự trách, nhưng khi những lời này của Thẩm
Lưu Nhiễm lọt vào tai, nàng không thể tin ngẩng đầu lên, hạ độc!

Nhớ lại lúc nàng nghe Tiết Nhã nói xong, toàn thân liền vô lực, đầu
váng mắt hoa, nàng vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, cho rằng vì mình
nghe được tin bị Hạ Hầu Huyền phản bội, không tiếp nhận nổi, trong
một lúc không khống chế được cảm xúc, không ngờ nguyên nhân
chân chính dĩ nhiên bị hạ độc, mà kẻ ra tay lại chính là nha hoàn
mình tin tưởng nhất!

Ánh mắt nàng phức tạp nhìn về phía nha hoàn mình luôn coi như tỷ
muội tốt, không nghĩ tới cuối cùng lại phản bội mình, nàng không biết



nên dùng thái độ gì để đối mặt với nàng ta đây.

Thẩm Lưu Nhiễm chỉ mãi mê chìm đắm trong sự sợ hãi và hối hận
của mình, càng không ngừng lặp lại: "Ta bị buộc, ta không phải cố ý,
tiểu thư, Lưu Ly các người đừng trách ta, ta không phải cố ý, ta bị
buộc. . . . . ."

Bị buộc? Vân Tuyết Phi đưa mắt dò xét, xem ra chuyện mình chết
trận không phải sự cố ngoài ý muốn, mà đã sớm có kế hoạch rồi, rốt
cuộc là ai muốn hại nàng? Hạ Hầu Huyền? Hay Mộ Dung Thanh Y?
Hay. . . . . .

"Tiểu thư, tiểu thư. . . . . ." Giọng Ngũ Trà và Đào Thất truyền tới, cắt
đứt suy nghĩ Vân Tuyết Phi.

"Tiểu thư, thì ra người ở chỗ này, hại em và Đào Thất tìm gần chết!"
Ngũ Trà chu miệng oán trách, tiếp theo kiểm tra Vân Tuyết Phi từ đầu
tới chân, đợi sau khi nhìn thấy không có chuyện gì, trái tim căng
thẳng của nàng mới được ổn định trở lại, than vãn nói: "Tiểu thư,
ngươi không nói tiếng nào chạy loạn khắp nơi, làm bọn em rất lo
lắng!"

Vân Tuyết Phi xin lỗi cười nói: "Ta quên mất, chuyện quá mức cấp
bách, chưa kịp nói cho các ngươi biết, lần sau sẽ không như vậy
nữa!" Tiếp đó đưa mắt đến chỗ nữ nhân vẫn còn lẩm bẩm nãy giờ,
căn dặn Ngũ Trà và Đào Thất: "Chúng ta không ăn cơm, lặp tức trở
về phủ, hai người các ngươi mang người này về cho ta!"

Vốn cho mình có thể xóa bỏ quá khứ, lần nữa bắt đầu cuộc sống,
nhưng tuyệt đối không ngờ tới, để cho nàng phát hiện thì ra kiếp
trước chết trận không phải ngoài ý muốn, thậm chí có người cố ý hại
nàng!



Trở lại Lâm Phượng viên, đã một hồi lâu nhưng tâm tình Vân Tuyết
Phi chưa thể yên ổn, trong lòng luôn quanh quẩn nhát đao lạnh lẽo
kia, còn có nụ cười khó hiểu cuối cùng của Tiết Nhã. Chẳng lẽ? Quan
hệ giữa nàng và Tiết nhã trước kia cũng không được tốt. Nàng là
dòng chính nữ, Tiết Nhã ra đời là kết quả một đêm lầm lỡ của phụ
thân nàng và tỳ nữ, nàng biết Tiết Nhã vẫn ghen tỵ phụ thân thiên vị
nàng. Nếu như không có mục đích, ngày đó nàng ta sẽ không chạy
đến chiến trường nói cho mình biết sự thật về Hạ Hầu Huyền, trừ phi
là vì muốn nhiễu loạn tim thần mình!

Nàng đột nhiên cảm giác có một tấm lưới chi chít gai quấn lấy khiến
nàng thở không nổi, ngay cả cận thân nha hoàn và thứ muội cũng
phản bội mình, vậy thế giới này còn có ai đáng giá tin tưởng.

Chuyện này nên bắt đầu từ đâu đây? Rốt cuộc là ai muốn đẩy nàng
vào chỗ chết? Vân Tuyết Phi rối loạn, đi tới đi lui trong phòng, tự hỏi.

"Tiểu thư, đã thu xếp cho vị cô nương kia xong, chẳng qua tinh thần
nàng giống như có chút không ổn định, Trương đại phu mới khám
qua!" Ngũ Trà nghiêm túc nói.

"Đại phu nói sao?" Vân Tuyết Phi hỏi, trong mắt dày đặc sự mệt mỏi.

"Đại phu nói trước đây do nàng ấy bị đả kích quá lớn, dẫn đến rối
loạn thần kinh, hơn nữa não bộ đã từng bị thương, thân thể bộ chịu
ngược đãi không ít, muốn chữa khỏi rất khó!" Ngũ Trà tiếp tục nói:
"Nếu bằng hữu rất quan trọng, ông ấy đề nghị người tìm quỷ y!"

Vân Tuyết Phi ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên, có thể tìm đại phu, quỷ y
Tần Lan!

Nàng vội vàng vui mừng vỗ vỗ bả vai Ngũ Trà, sau đó sải bước chạy
ra ngoài.



Buổi trưa vừa qua, ánh mặt trời dần dần đi xuống, gió mát thổi hiu
hiu.

Hai người Tư Nam Tuyệt và Hạ Hầu Huyền đánh cờ trong đình bát
giác giữa hồ, hai người đang tập trung tinh thần toàn lực chém giết.

Vân Tuyết Phi chạy nhanh tới, kéo cánh tay Tư Nam Tuyệt, chẳng
may may để ý đến việc Hạ Hầu Huyền bị quấy rầy không vui, nàng
vội vàng hỏi: "Ngươi biết quỷ y Tần Lan đi đâu không?"

Tư Nam Tuyệt đưa mắt nhìn sang Vân Tuyết Phi, lần đầu tiên chứng
kiến dáng vẻ nóng lòng của nàng, lại là vì một người nam nhân khác,
hắn hơi không vui, lạnh lùng nói: "Sớm đi rồi!"

Vân Tuyết Phi cau mày, không tin nói: "Vậy ngươi biết hắn ở đâu
không?"

Cạch một tiếng, con cờ trong tay Tư Nam Tuyệt đột nhiên biến thành
tro bụi, đầu hắn cũng không ngẩng lên, rét lạnh hừ một tiếng: "Sao ta
biết?"

"Vậy làm sao bây giờ?" Vân Tuyết Phi không chút nào chú ý đến sắc
mặt của Tư Nam Tuyệt, buồn rầu nói: "Ta còn định tìm hắn chẩn
bệnh!"

Vừa dứt lời, một cánh tay cứng rắn chộp tới, xoay người nàng lại, đối
diện với mình, Tư Nam Tuyệt cẩn thận kiểm tra, nhíu mày: "Nàng khó
chịu chỗ nào?"

Biết hắn hiểu lầm, Vân Tuyết Phi che giấu ngọt ngào trong lòng,
khoát tay một cái nói: "Không phải là ta, là một người bạn của ta!"



Nghe được người trước mắt không sao, Tư Nam Tuyệt thở phào nhẹ
nhõm, khẩn trương nói: "Nam hay nữ?"

Phốc ~ Hạ Hầu Huyền bên cạnh nhìn không được, ném con cờ trong
tay, đứng dậy cười nói: "Hôm nay Nam Tuyệt huynh đúng là để cho
ta mở rộng tầm mắt, không quấy rầy hai vị nữa, ta đi trước!"

Vân Tuyết Phi kể từ sau mấy lần gặp mặt trước, nàng nhìn Hạ Hầu
Huyền không còn cảm giác rung động giống như trước kia, có chăng
chỉ là không vui và chán ghét.

Tay bị người khẽ dùng sức lôi, nàng nhướng mày, "Ngươi có thể tìm
được Tần Lan sao?"

Tư Nam Tuyệt không hài lòng câu trả lời của Vân Tuyết Phi, tiếp tục
hỏi: "Nam hay nữ?"

Vân Tuyết Phi trông thấy bộ dạng trẻ con của Tư Nam Tuyệt, bất đắc
dĩ đáp: "Nữ!"

Cuối cùng chân mày Tư Nam Tuyệt cũng giãn ra, vui vẻ cười nói: "Ta
sẽ kêu Tần Lan mau chóng trở lại!"

Vân Tuyết Phi gật đầu.

Tư Nam Tuyệt đưa tay ôm Vân Tuyết Phi vào trong ngực, bàn tay
như ngọc bao phủ bàn tay nhỏ bé của nàng, chợt thở dài: "Ngày mai
ta có việc phải đi ra ngoài, khoảng nửa tháng mới trở về, nàng phải
biết tự chăm sóc tốt cho mình!"

Vân Tuyết Phi hết hồn, ngẩng đầu lo lắng hỏi "Đi đâu? Có nguy hiểm
không?" Từ lúc nàng và hắn sống chung cho tới nay, chưa từng
nghe nói hắn đi ra ngoài làm việc lâu như vậy.



Thì ra nha đầu này quan tâm mình, Tư Nam Tuyệt chớp mắt, cười
khẽ, có thể nghe ra tâm tình cực kỳ vui vẻ: "Không nguy hiểm, chỉ
đến tất cả cửa hàng để kiểm tra, sau đó đến Hổ Đầu sơn trợ giúp Hạ
Hầu Huyền trừ cường đạo!"

"Trừ cường đạo?" Vân Tuyết Phi cảm thấy lạ nên hỏi lại, dạng thổ
phỉ gì mà Hoàng đế và Vương Gia quan tâm như thế, còn phải đích
thân Vương Gia đi.

Tư Nam Tuyệt cúi đầu nhìn Vân Tuyết Phi, thâm tình cưng chìu trong
ánh mắt đột nhiên thoáng qua một tia không rõ, hắn nhỏ giọng mở
miệng: "Lần này làm loạn chính là cận thân tỳ nữ của tiền hoàng hậu
Thẩm Lưu Ly!"

Vân Tuyết Phi giật mình, mới vừa tìm được Thẩm Lưu Nhiễm, bây
giờ là Lưu Ly, sao Lưu Ly lại trở thành thổ phỉ? Sau khi nàng mất rốt
cuộc đã xảy ra chuyện gì?

"Nghe nói là vì báo thù cho tiền hoàng hậu, nhắc tới nha hoàn này
cũng là một người trung thành!" Tư Nam Tuyệt bình tĩnh nói, một
bàn tay khác đưa ra nhẹ nhàng vuốt ve mặt nàng, cúi đầu đoán:
"Nghe nói thi thể tiền hoàng hậu bị nha hoàn này giấu đi, Hạ Hầu
Huyền hi vọng ta tìm giúp hắn, hắn nghĩ nếu không lấy được thân
thể ít nhất có thể giữ tro cốt Tiết Phỉ ở bên người, sau khi chết cùng
nàng hợp táng!"



Chương 73-1: Cướp đoạt sắc
đẹp (1)

Vân Tuyết Phi khiếp sợ mở to hai mắt, tay bị Tư Nam Tuyệt nắm đột
nhiên run lên, suy nghĩ cuồn cuộn trong đầu, khi chạm đến ánh mắt
dò xét của Tư Nam Tuyệt, nàng lại cúi đầu, rũ lông mi khẽ chớp
động, che giấu cảm xúc cuồn cuộn ở đáy mắt.

"Sao lại như vậy?" Đôi môi khô khốc của Vân Tuyết Phi giật giật,
tiếng lẩm bẩm thật thấp nghe không ra tâm tình.

Tư Nam Tuyệt nhìn Vân Tuyết Phi thắm thiết, một đôi mắt phượng
đẹp và tĩnh mịch, cánh tay nắm chặt, lẳng lặng kéo nàng, nhẹ nhàng
thở dài: "Lúc ấy trả lại trong quan tài chỉ có di vật bên cạnh Tiết
hoàng hậu, nhưng không có di thể, nghe nói có binh lính tận mắt nhìn
thấy di thể của hoàng hậu bị Thẩm Lưu Ly mang đi!"

Nàng thật sự không ngờ , Lưu Ly lại giấu thi thể của nàng đi, chờ
đón chính là bi thương nồng đậm, nha đầu này, sau khi hoàng hậu
các triều đại qua đời phải chôn ở Hoàng Lăng, cho dù Hạ Hầu Huyền
không có tình cảm đối với nàng nữa, vì chận lại miệng của thiên hạ,
vì trấn an huynh đệ cùng vào sinh ra tử với nàng, hắn chắc chắn sẽ
không từ bỏ ý đồ.

Tư Nam Tuyệt nhìn mặt Vân Tuyết Phi, đưa tay vỗ vào trên người
nàng, khẽ mở miệng: "Ta còn chưa đi nữa, nàng cứ khổ sở như vậy,
bảo ta yên tâm như thế nào đây?"

Lông mi thật dài của Vân Tuyết Phi chớp chớp, chần chừ chốc lát, rốt
cuộc mở miệng hỏi: "Nếu như các ngươi bắt được Thẩm Lưu Ly thì



định xử trí như thế nào?"

Tư Nam Tuyệt vỗ nhẹ tay của nàng, ghen ghét nói: "Thì ra đang lo
lắng cho nàng ta!" Trong mắt cưng chiều trước sau như một, không
có chút ý tức giận nào, bàn tay to của hắn bọc tay nhỏ bé của nàng
lại, mềm mại mềm nhẵn, mỗi một lần vuốt ve, sẽ làm cho tâm trạng
của hắn nhộn nhạo, thoải mái không nói ra được.

"Ta...ta không có. . . . . ."

Ý thức được mình mất khống chế, nàng ổn định tâm tình, trấn định
lại, mím môi một cái: "Tình nghĩa của nàng ta đối với Tiết hoàng hậu
làm cho ta rất khâm phục, đồng thời cũng rất khổ sở!" Nàng vẫn cho
rằng sau khi nàng mất, hai người Lưu Ly và Lưu Nhiễm sẽ rời khỏi
quân, giống như nữ tử bình thường, tìm nam nhân mình thích mà gả
cho, về sau giúp chồng dạy con, hạnh phúc bình thản sống hết một
đời, nhưng nàng không ngờ, gặp mặt lần nữa, Lưu Nhiễm điên rồi,
Lưu Ly cũng ở trong nguy hiểm.

Tư Nam Tuyệt vốn chỉ muốn trêu chọc người trước mắt một chút, để
cho nàng dời lực chú ý đi, không ngờ nàng tích cực như vậy, hắn
càng nắm chặt tay của nàng hơn, cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay
nàng lại truyền đến đầu ngón tay, hắn khẽ trịnh trọng nói: "Yên tâm,
ta nhất định bảo đảm Thẩm Lưu Ly bình an vô sự!"

Âm thanh dịu dàng an tâm từ trên đầu truyền đến, nàng kích động
ngẩng đầu lên, sững sờ nhìn hắn, run rẩy hỏi "Ngươi nói đều là sự
thật? Ngươi thật sự có thể bảo đảm nàng ấy bình an vô sự, không để
cho Hạ Hầu Huyền tổn thương nàng ấy?"

Tư Nam Tuyệt trịnh trọng gật đầu một lần nữa, ánh mắt kiên định:
"Ta nhất định mang nàng ta bình an tới trước mặt của nàng!"



Cũng không còn suy nghĩ ý tứ khác trong lời nói của Tư Nam Tuyệt,
lòng nàng cũng đột nhiên bình tĩnh lại, có hắn bảo đảm, nàng biết
Lưu Ly nhất định sẽ không có việc gì.

Tư Nam Tuyệt chậm rãi buông tay của nàng ra, hai tay cùng ôm chặt
nàng trong ngực, hắn tựa đầu đặt ở trên vai nàng, ngửi mùi hương
nữ nhi quen thuộc, trong lòng hắn mềm mại hơn, đột nhiên nghĩ đến
cái gì, hắn chợt tốn hơi thừa lời, tức giận nói: "Ngày mai ta sắp phải
đi, nàng cũng không bày tỏ gì sao? Ta là tướng công của nàng!"

Câu nói tướng công kia oán khí mười phần, hoàn toàn không có
ngông cuồng tự cao tự đại của ngày thường.

Khí nóng thở ra phất qua lỗ tai của nàng, gương mặt, còn có xương
quai xanh. . . . . . Trong lòng của nàng nhẹ nhàng run rẩy, giống như
có một móng mèo nhẹ nhàng cào nàng.

Vân Tuyết Phi không nói lời nào, nhìn dung nhan của Tư Nam Tuyệt
gần trong gang tấc, con ngươi trong suốt thấy đáy, như một chiếc
gương, dung nhan ảnh ngược của Tư Nam Tuyệt như thơ như họa.

Hai người thâm tình nhìn nhau, giống như thời gian dừng lại vào thời
khắc này.

Một lúc sau, Vân Tuyết Phi dời ánh mắt đi, do dự hỏi "Chuyện đó, ta
có thể cùng đi với ngươi sao?"

Tư Nam Tuyệt đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve thân thể của nàng, đột
nhiên nhướng mày, bóp một cái thật mạnh trên thịt mềm ở eo nàng,
nhìn nét mặt nàng bị đau, giọng nói lạnh lùng nói: "Nàng cứ nói đi?"

Ánh mắt híp lại lộ ra nguy hiểm, giống như chỉ cần nàng nói đúng,
hắn sẽ chỉnh nàng thật nặng.



Vân Tuyết Phi bĩu môi, bất mãn nói: "Tại sao ta không thể đi?"

"Bên ngoài rất nguy hiểm, ta hi vọng nàng có thể an tâm ở nhà chờ
ta, chuyện nàng lo lắng thì ta nhất định thỏa mãn cho nàng!" Tư Nam
Tuyệt ngẩng đầu lên, lưu luyến buông Vân Tuyết Phi ra, vẻ mặt cực
kỳ nghiêm túc: "Hơn nữa nàng cùng đi ra ngoài rồi, nữ nhân mà nàng
mang về hôm nay thì làm thế nào?"

Vân Tuyết Phi ngẩn ra, trừng to mắt mà nhìn Tư Nam Tuyệt, vừa rồi
nàng thật sự không nghĩ tới Thẩm Lưu Nhiễm, chỉ nghĩ đến Lưu Ly,
không sai, sau khi nàng đi, không có chỗ dựa trong phủ, nếu như
trong lúc này thật dính đến âm mưu không thể cho ai biết, một mình
Lưu Nhiễm ở chỗ này sẽ rất nguy hiểm.

Suy tính đến quan hệ lợi hại, nàng gật đầu một cái: "Ta biết rồi, ta sẽ
ở nhà chờ ngươi trở về!"

Tư Nam Tuyệt nâng khóe môi lên, đưa tay sờ sống mũi của nàng,
dặn dò: "Nhất định phải nhớ nghĩ tới ta!"

Vân Tuyết Phi hơi đỏ mặt, nghe giọng nói trêu chọc của Tư Nam
Tuyệt, hàm răng nàng căng thẳng, ngẩng đầu lên, cánh tay quấn lên
cổ của hắn, nhẹ nhàng nhón chân lên, cắn lỗ tai của hắn, nhạy cảm
cảm thấy thân thể hắn run lên, nàng cười một tiếng thật thấp, tiếp
theo lấy môi mềm mại của chính mình hung hăng đè lên môi của hắn,
vẫn luôn là hắn chủ động, lần này đổi lại là nàng!

Thân thể Tư Nam Tuyệt cứng đờ, hình như không ngờ tới nàng lại
đột nhiên chủ động. Khi nàng nhẹ nhàng liếm liếm, cắn cắn ở trên
cánh môi của hắn, sau đó thăm dò đầu lưỡi vào trong miệng hắn,
dẫn hắn triền miên, hô hấp của hắn đột nhiên khàn khàn, trong mắt
không có trấn định vừa rồi, cũng không nhịn được nữa, trực tiếp đổi



khách làm chủ, nghiền ép nàng thật mạnh, hung hăng chiếm đoạt vẻ
đẹp của nàng.

Hôm sau, khi Vân Tuyết Phi nhẹ nhàng lật người, hai mắt nhắm chặt,
tay không ý thức sờ sờ ở bên cạnh, đợi sờ tới chỗ hoàn toàn lạnh
lẽo, nàng chợt mở mắt.

Nam nhân ngủ ở bên người nàng tối hôm qua đã không còn ở đây,
trên giường chỉ có chỗ trống lạnh lẽo, nghĩa là đã đi thời gian rất lâu
rồi.

Vẫn nhìn phòng trống rỗng, sau khi con ngươi vốn tịch mịch chạm
được một thứ màu trắng trên bàn, dần dần có ánh sáng rực rỡ.

Nàng vội vàng xuống giường cầm thư trên bàn lên, đợi nhìn đến nét
chữ quen thuộc, khóe môi nàng khẽ nâng lên nụ cười hạnh phúc.

Khi Ngũ Trà mở cửa đi tới, nụ cười ở khóe miệng Vân Tuyết Phi còn
chưa kịp thu lại, Ngũ Trà trêu ghẹo nói: "Xem ra tinh thần của tiểu thư
không tệ!"

Nhìn qua dáng vẻ không biết lớn nhỏ của nha đầu trước mắt, Vân
Tuyết Phi không cảm thấy tức giận, ngược lại có mấy phần ấm áp
quanh quẩn ở trong lòng.

Nàng gấp lá thư xong, tìm được một hộp gấm nhỏ để đựng, sau đó
hỏi: "Hiện tại Thẩm Lưu Nhiễm như thế nào?"

Ngũ Trà nghiêm túc nói: "Đã tốt hơn một chút, ngày hôm qua hoàn
toàn không để cho người khác đến gần, sau khi uống thuốc an thần
mà Trương đại phu kê, hôm nay còn coi như bình tĩnh, ăn cơm đúng
hạn, chỉ có điều trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm những lời
nói ngày hôm qua!"



Vân Tuyết Phi gật đầu một cái, phân phó: "Ngươi tìm thêm mấy hộ
vệ canh giữ ở xung quanh chỗ ở của nàng ấy, đừng để cho người lạ
đến gần nơi đó!"

Ngũ Trà gật đầu: "Dạ!"

Thanh U Cư, tiếng đàn du dương, giống như nước chảy.

Một khúc xong, Phong Cực khẩn trương hỏi "Họa Nhi, tại sao ngày
hôm qua ngươi không trở về nhà? Có biết ta rất lo lắng cho ngươi
hay không?"

Lê Họa che giấu chán ghét trong mắt, dịu dàng cười nói: "Ngày hôm
qua sắc trời đã tối, tâm tính vương phi thiện lương, giữ ta ở lại nơi
này một đêm!"

"Vậy bây giờ chúng ta có thể trở về nhà!" Phong Cực đi lên trước, vội
vàng kéo Lê Họa đi ra ngoài, hắn ta biết hoàng thượng ở tạm trong
vương phủ, một Hoàng đế, một Vương gia, bất cứ người nào trong
đó coi trọng Họa Nhi của hắn ta, hắn ta đều không có bản lĩnh tranh
với bọn họ, hắn ta không thể để cho Họa Nhi sống ở chỗ này, một
giây cũng không được!

Lê Họa không ngờ người nam nhân trước mắt dã man như vậy, trực
tiếp lôi nàng ta đi ra ngoài, trong lòng uất ức tức giận, nàng ta chỉ ở
lại chỗ hắn ta mấy ngày, tại sao nam nhân trước mắt liền tự xem
nàng ta là vật sở hữu của hắn ta, nàng ta ghét nhất chính là mãng
phu (đàn ông lỗ mãng, thô bạo) rồi!

Nàng ta không vui cau mày, giãy giụa nói: "Phong đại ca, ngươi làm
đau ta, buông ta ra!"



Nghe được tiếng kêu, nét mặt Phong Cực luống cuống, hắn ta chỉ
muốn mang Họa Nhi trở về phủ, không ngờ không cẩn thận làm đau
nàng ta, hắn ta vội vàng buông tay ra nói xin lỗi: "Họa Nhi, không phải
ta cố ý, cho ta nhìn chỗ đau của ngươi một chút nhé?"

Lê Họa cũng không nhịn được nữa, đẩy Phong Cực ra, tức giận nói:
"Ngươi không nên đụng vào ta!"

"Họa Nhi, ta thật sự không cố ý! Ta chỉ là quá để ý ngươi!" Phong
Cực bối rối giải thích, hi vọng người trước mắt có thể hiểu tâm tư của
hắn ta.

Dĩ nhiên Lê Họa biết hắn ta không cố ý, nhưng hắn ta coi nàng ta
thành vật sở hữu của mình, can thiệp tự do của nàng ta, đó là tuyệt
đối không được!

"Ta không muốn trở về, ta muốn ở lại vương phủ vài ngày!" Lê Họa
xoay người, cũng không thèm nhìn Phong Cực một cái, lạnh nhạt
nói.

Trong nội tâm Phong Cực bỗng lộp bộp, dự cảm xấu đột nhiên ập
đến, hắn ta vội vàng đi tới trước mặt Lê Họa, cúi đầu nhìn chằm
chằm nàng ta chất vấn: "Tại sao ngươi muốn ở lại chỗ này?" Hắn ta
muốn nhìn ra chút gì đó từ trên mặt Lê Họa, nhưng người trước mặt
vẫn mang dáng vẻ như không có chuyện gì, không thể nhìn ra hắn ta
quan trọng cỡ nào đối với nàng ta!

"Tại sao ta không thể ở lại chỗ này?" Lê Họa không kiên nhẫn, nàng
ta chỉ coi trọng quyền lợi, địa vị còn có tiền bạc của hắn ta, nếu như
có lựa chọn tốt hơn, nàng sẽ không chút do dự quăng mãng phu này,
nếu như người nam nhân này không biết điều, hiện tại nàng tuyệt đối
sẽ không diễn trò với hắn ta, tránh cho đêm dài lắm mộng, đến lúc đó
không bỏ rơi được!



"Họa Nhi, ngoan! Về nhà với ta, nơi này không có tốt như ngươi nghĩ
đâu!" Phong Cực nhận ra tính tình của mình bất thường, có thể làm
cho Họa Nhi không vui, tâm đột nhiên mềm đi, dần dần dẫn dụ nói:
"Thứ nơi này có thì phủ tướng quân cũng có, ngươi theo ta về nhà,
muốn cái gì muốn làm cái gì đều được, ở trong phủ tướng quân,
ngươi chính là nữ chủ nhân!"

Lê Họa nhìn bộ dáng thành kính của nam nhân trước mắt, cảm giác
chán ghét càng đậm, lời ngon tiếng ngọt của nam nhân này, về vật
chất quả thật sự cho nàng ta tốt nhất, nhưng lại không cho nàng ta
danh phận, nói yêu nàng ta, tuy nhiên lại không dám hưu nữ nhân
xấu xí đó.

Nàng ta không khỏi nghĩ đến nữ nhân xấu xí đó, hắn ta thích nàng ta
chỉ là mới mẻ, có lẽ đợi đến khi mới mẻ qua đi, hắn ta cũng sẽ vứt bỏ
nàng ta giống như vứt bỏ khăn lau.

Nam nhân đều như vậy, ăn trong chén nhìn trong nồi, nhưng cho dù
nàng ta ghét hắn ta nữa, trước khi bản thân nàng ta còn chưa đến
gần cẩu hoàng đế, tuyệt đối không thể đắc tội!

Nàng ta cúi đầu, lông mi dài cong cong khẽ run, có nước mắt trượt
ra, nàng ta nức nở nghẹn ngào: "Tẩu tẩu mới là nữ chủ nhân của
phủ tướng quân, ta từng đồng ý với phụ thân của ta sẽ không làm
thiếp cho bất kỳ kẻ nào!" Nàng ta nâng đôi mắt sưng đỏ lên, rốt cuộc
làm ra vẻ khổ sở quyết định: "Cho nên tướng quân vẫn quên ta đi,
đối đãi thật tốt với tẩu tẩu! Ta không muốn phá hư tình cảm của
ngươi và nàng!"

Thì ra Họa Nhi đang giận chính là nữ nhân điên Tống Thi Linh đó,
trong lòng Phong Cực đau lòng không nói ra được, đột nhiên oán
hận Vân Tuyết Phi, ban đầu nàng khẳng định biết Tống Thi Linh là



một nữ nhân lòng dạ rắn rết như thế này, mới đưa nàng ta cho mình,
thua thiệt lúc đó hắn ta còn cảm kích, không ngờ nữ nhân này che
giấu ý định thật sâu, hại khổ mình!

Hiện tại hắn ta thật sự rất muốn hưu Tống Thi Linh, nhưng dù mặc kệ
Tống Thi Linh làm sai thế nào, nàng ta vẫn là biểu tiểu thư của
vương phủ, thân phận này không thay đổi được, hơn nữa giống như
như nàng ta nói, phụ thân của nàng ta có ân với vương phủ, nếu như
lão vương phi biết hắn ta hưu nàng ta, chắc chắn sẽ không bỏ qua
cho hắn ta!

Nhìn tiểu nữ nhân trước mắt khóc đến mức không kềm chế được,
Phong Cực cảm giác lòng của mình đều nát rồi, hắn ta rất muốn cái
gì cũng không chú ý, trực tiếp lớn tiếng nói cho nàng ta biết: chỉ cần
nàng ta chịu ở cùng hắn ta, hắn ta liền về nhà hưu nữ nhân xấu xí
đó, nhưng hắn ta không dám, không dám lấy tiền đồ sau này của
chính mình ra nói giỡn, hiện tại binh quyền bị thu hồi rồi,hắn ta chính
là một tướng quân trên danh nghĩa, nếu như đắc tội vương phủ nữa,
sợ rằng hắn ta sẽ bị giáng xuống làm binh lính!

Hắn ta thật vất vả đi đến bước hôm nay, đã để lại bao nhiêu máu
chịu bao nhiêu vết thương, làm sao có thể dễ dàng buông tha? Hơn
nữa hắn ta muốn cho nữ nhân trước mặt cuộc sống tốt nhất, quyền
lợi của tướng quân và địa vị chính là bảo đảm!

Phong Cực khổ sở nhắm mắt lại, sau khi quyết định, hắn ta mở mắt
ra, đưa tay kéo tay Lê Họa bảo đảm: "Họa Nhi, ta sẽ không để cho
nữ nhân xấu xí đó chiếm đoạt thuộc về vị trí của ngươi, đợi bao giờ
tới thời cơ, ta sẽ tìm cơ hội hưu nàng ta, cưới ngươi qua cửa!"

Sau đó âm thanh của hắn ta dừng một chút, chuyên tâm nhìn mỗi
một động tác từng nét mặt của Lê Họa, lo lắng mở miệng nói: "Hiện
tại chỉ có thể uất ức Họa Nhi trước, ngươi yên tâm, ta sẽ không để



cho ngươi chờ quá lâu đấy!"



Chương 73-2: Cướp đoạt sắc
đẹp (2)

Lê Họa không ngờ thời gian mãng phu này suy nghĩ dài như vậy, lại
cho ra kết luận thế kia, nàng ta không phải người ngu, thật sự đi về
cùng hắn ta, đợi đến khi hắn ta lấy được thân thể của mình, chơi
chán mình rồi, vậy mình còn có tư cách gì bò lên trên, đi đến gần tên
cẩu hoàng đế kia để báo thù.

Nàng ta luôn luôn nhớ ngày hôm qua thân thể trần truồng của nàng
ta bị người quan sát châm biếm, một khắc kia như ác mộng, nàng ta
cũng không cần trải qua những ngày ăn nhờ ở đậu như vậy, nhìn sắc
mặt người khác, trước sau gì nàng ta cũng phải cao cao tại thượng,
tìm mười nam nhân đến lăng nhục Lữ Lệ Hoa, để cho nàng ta (LLH)
biết dân đen chân chính rốt cuộc chính là cái gì!

"Họa Nhi, Họa Nhi. . . . . ." Phong Cực khẽ kêu, hắn ta sợ nhìn thấy
Họa Nhi đắm chìm ở trong suy nghĩ của chính mình nhất, như vậy
hắn ta sẽ cảm thấy nàng ta cách mình rất xa!

Suy nghĩ của Lê Họa bị cắt đứt, ngước mắt nhìn nét mặt thận trọng
của nam nhân trước mắt, có thể về sau hắn ta thật sự sẽ hưu Tống
Thi Linh, nhưng nữ chủ nhân của tướng quân phủ khẳng định không
phải nàng ta!

Nàng ta chần chờ chốc lát, rốt cuộc vẫn phải mở miệng: "Hiện tại ta
rất loạn, không biết nên làm sao tiếp tục với ngươi nữa, ngươi để
cho ta ở vương phủ mấy ngày, ta nghĩ xong, nghĩ thông suốt sẽ trở
về!" Mấy ngày nay nàng ta nhất định phải nghĩ hết biện pháp , để
đến gần cẩu hoàng đế, Lữ Lệ Hoa đó cũng có thể một bước lên trời,



nàng ta cũng không tin bằng mỹ mạo và tài năng của mình, không
giải quyết được tên cẩu hoàng đế kia. Chỉ là tạm thời không thể phá
hỏng đường lui của mình nữa, nếu như nàng ta thật sự có ngộ nhỡ,
còn phải dựa vào mãng phu trước mặt này.

Thấy không thể cứu vãn, Phong Cực cũng không có biện pháp, hắn
ta chỉ có thể hi vọng nàng ta không cần ngây ngô thời gian quá dài,
hắn ta khẩn trương nói: "Vậy ngươi định ở mấy ngày? Chờ khi đến
lúc rồi, ta liền tới đón ngươi!"

Ngoài mặt nghe là quan tâm nàng ta, nhưng Lê Họa không phải đứa
ngốc, cũng biết hắn ta đang đề phòng mình, nàng ta khổ sở nói:
"Không biết ở vài ngày, ngươi để Thanh Hoa ở lại đây đi, chờ ta
thông suốt, sẽ để cho nàng ta thông báo ngươi...ngươi tới đón ta!"

Nàng ta không có một người nha hoàn cận thân nào, ở vương phủ
ngây ngô, chuyện gì cũng không tiện ra mặt, Thanh Hoa ít nhiều có
chút công phu, có thể giúp nàng ta. Hơn nữa sợ rằng chỉ có đặt
người của hắn ta ở bên cạnh, hắn ta mới lui bước, để cho nàng ta ở
lại trong vương phủ.

Phong Cực bất đắc dĩ, chỉ có thể thuận theo gật đầu một cái, có
Thanh Hoa ở đây, hắn ta đều có thể biết tình huống của Họa Nhi bên
này, cũng coi như có một chút an ủi, hắn ta nhìn ánh mặt trời ngoài
cửa sổ tỏa ra bốn phía, chói lọi, hắn ta nhẹ giọng nói: "Họa Nhi,
chúng ta ra ngoài dạo đi!"

Lê Họa gật đầu một cái, đi theo sau lưng Phong Cực, nhìn bóng lưng
bền chắc của hắn ta, nàng ta than nhẹ: Lần đầu gặp nam nhân si mê
nàng ta như vậy, nếu như hắn ta là tướng quân nổi danh có thật thì
tốt, vì báo thù, nói không chừng nàng ta còn có thể uất ức mình,
chấp nhận một lần cùng với hắn ta, nhưng hắn ta không có binh
quyền, đi theo bên cạnh một nam nhân vô dụng không có đầu óc như



vậy, không nói báo thù, ngay cả phú quý sau này cũng không thể bảo
đảm, nói không chừng sẽ có một ngày kia, hắn ta bị người trị tội,
nàng ta còn phải xui xẻo theo, nếu muốn báo thù, thì nàng ta phải
đứng trên kẻ khác!

Ánh mặt trời vàng rực rỡ chiếu toàn bộ vùng đất, cây liễu lung lay
sinh động ở dưới gió nhẹ thổi lất phất, hoa tranh nhau khoe sắc, cá
dạo chơi trong hồ, lầu các cao vút, xanh vàng rực rỡ.

Mặc dù ánh mắt của Lê Họa rất thản nhiên, nhưng đáy mắt có hâm
mộ và âm trầm, nàng ta không cảm thấy ngày hôm qua Vân Tuyết
Phi giúp mình chút nào, nếu không phải nữ nhân này, vương gia có
thể ngại vì mặt mũi của Bạch Tuyết Nhu, chăm sóc nàng ta ở dưới
cánh chim của mình, nàng ta cũng sẽ không bị khuất nhục ngày hôm
qua, xét đến cùng, sỉ nhục của nàng ta chính là do Vân Tuyết Phi
gián tiếp tạo thành!

Ông trời thật sự vô cùng không công bằng! Lê Họa nàng ta xinh đẹp
tuyệt trần, cầm kỳ thư họa lại càng không nói ở đây, tại sao nam
nhân thích nàng ta lại là mãng phu thô bỉ như thế, mà không phải
quân tử nhẹ nhàng như Tư Nam Tuyệt? Rốt cuộc chỗ nào của nàng
ta không bằng Vân Tuyết Phi, nghĩ đến ánh mắt sắc lang của Vân
Hoài Thiên, còn có Mã Lan Thấm bén nhọn ngu xuẩn, Vân Hân Nhan
ngực lớn nhưng không có đầu óc. . . . . . Người một nhà như vậy, so
sánh với Vân Tuyết Phi cũng không khá hơn chút nào!

"Họa Nhi, cái này cho ngươi!" Phong Cực nhìn hoa xung quanh nở rộ
tươi đẹp, lập tức bẻ một đóa hoa hải đường cắm ở trên đầu Lê Họa.

Đợi sau khi cắm xong, Phong Cực nhìn da thịt trắng noãn của người
trước mắt hiện lên sáng bóng mê người dưới ánh mặt trời, đôi mắt
đen láy, đôi môi đỏ thắm, còn có xương quai xanh khêu gợi này. . . . .
. , Hắn ta nuốt nước miếng một cái, ngây ngốc cười nói: "Họa Nhi,



ngươi thật là đẹp mắt!"

Lê Họa khắc chế kích động muốn giật mạnh đóa hoa tươi đẹp tầm
thường trên đầu, dùng chân đạp nát trên mặt đất, ngượng ngùng cúi
đầu nhẹ giọng nói: "Vậy sao?"

Cổ trắng nõn thon dài càng thêm đẹp đẽ như ngọc, còn có thể nhìn
thấy lông tơ đáng yêu thật nhỏ trong không khí, Phong Cực cảm thấy
trong lòng đều tê dại rồi, đây là cảm giác trước kia chưa có, thì ra
đây chính là cảm giác cùng nữ nhân mình yêu mến đi chung với
nhau!

"Họa Nhi ~" Phong Cực cũng không nhịn được nữa, đưa tay kéo tay
Lê Họa, nhẹ nhàng vuốt ve, khẽ nói nỉ non: "Thật sự muốn nhanh
chóng cưới ngươi về nhà cất giấu!"

Tay xù xì ma sát mang tới cảm giác khẽ nhoi nhói, mặc dù trong lòng
Lê Họa chán ghét, nhưng cũng không né tránh, nàng ta cố gắng duy
trì trấn định và bình tĩnh mặt ngoài, cười ha ha một tiếng: "Phong đại
ca đã có nương tử rồi, tại sao có thể lấy ta?"

Ánh mắt vốn mê mang của Phong Cực từ từ trở nên tĩnh mịch, khóa
chặt nữ nhân, dien, bình tĩnh trước mặt, nhìn bộ dạng nàng ta rực rỡ
làm người ta thương yêu, dan, hắn ta thuận tay đặt tay nàng ta ở
trên môi mình, mở miệng đặt xuống một, le, nụ hôn êm ái ở đầu ngón
tay nàng ta, trong nháy mắt hương thơm tràn đầy, quy, khoang
miệng, ngọt ngào tràn đầy buồng tim, hắn ta đột nhiên đặt tay nàng
ta, don, ở ngực của hắn ta, kiên định bảo đảm: "Ta nhất định sẽ lấy
ngươi! Cho dù phải trả bất cứ giá nào!"

"Ca hữu tình muội cố ý, thật sự làm cho người ta hâm mộ!" Một tiếng
vỗ tay đột ngột truyền đến.



Nghe giọng nói quen thuộc có chứa hài hước, thân thể Lê Họa run
rẩy, ngày hôm qua bị người vạch trần, đứng ở nơi đông người,
không có ý tốt quan sát, cảm giác nhục nhã khi bị người thấy địa
phương bí ẩn nhất cuốn sạch nàng, sớm biết lại gặp Dạ Hương muội
(chỉ Lữ Lệ Hoa) ở chỗ này, nàng ta cũng không đi ra ngoài.

Phong Cực ngẩng đầu lên, đầu tiên đập vào tầm mắt chính là một
giai nhân thanh tú, hào hứng bừng bừng nhìn chằm chằm Họa Nhi
của mình, ánh mắt đi lên nữa, đợi thấy rõ nam nhân đứng chắp tay ở
bên người nàng ta, trong lòng hắn ta cả kinh, vội vàng thu hồi ánh
mắt, cúi người thở dài hành lễ: "Mạt tướng Phong Cực tham kiến
hoàng thượng, Ngô Hoàng Vạn Tuế Vạn Tuế Vạn Vạn Tuế!"

Ánh mắt của Hạ Hầu Huyền như kiếm, quét nhìn một vòng, khí thế
bén nhọn khiến nhiệt độ xung quanh liền giảm vài độ, hắn khẽ gật
đầu, âm thanh lạnh lùng vang lên: "Đứng lên đi!"

Âm thanh này! Hoàng thượng! Trong lòng Lê Họa cuồn cuộn như
nước thủy triều, vốn định coi thường con tiện nhân Lữ Lệ Hoa kia,
không ngờ cẩu hoàng đế lại tới, nàng ta muốn tránh cũng không thể
được. Hơn nữa sao âm thanh này giống như vị công tử đêm đó vậy?

Lê Họa xoay người, đột nhiên ngẩng đầu lên, sau khi thấy khuôn mặt
quen thuộc mà lạnh lẽo, nàng ta giống như bị đầu độc, kinh ngạc
nhìn Hạ Hầu Huyền, trong lúc nhất thời quên mất nói chuyện, cũng
quên mất động tác.

Hạ Hầu Huyền khẽ cau mày, Lữ Lệ Hoa càng thêm giành trước một
bước quát lớn: "Dân đen lớn mật, hoàng thượng là người mà ngươi
có thể nhìn thẳng như vậy hay sao?" Tiếng nói vừa dứt, nàng ta càng
đến gần Hạ Hầu Huyền hơn, đưa tay khoác ở cánh tay của Hạ Hầu
Huyền, hả hê nâng cằm, tuyên cáo quyền sở hữu của mình với Lê
Họa.



Phong Cực cả kinh, kéo kéo Lê Họa, khẩn trương nói xin lỗi: "Lần
đầu tiên Họa Nhi thấy thánh giá, khó tránh khỏi có chút sợ, xin hoàng
thượng thứ tội!"

Hắn ta lại là hoàng thượng? Lê Họa như bị sét đánh, đầu trống rỗng,
nam nhân mà nàng ta hận lâu như vậy, yêu lâu như vậy lại là cùng
một người, điều này khiến người ta làm sao mà chịu nổi!

Tình ý phức tạp trong mắt kia không tránh được ánh mắt của Lữ Lệ
Hoa, nữ nhân này thật sự câu tam kéo tứ khắp nơi, đứng bên cạnh
nam nhân không nói, còn muốn dùng ánh mắt thâm tình nhìn chằm
chằm Huyền của mình, thật cho rằng nam nhân đều sẽ thích nàng
ta? Hừ! Tiểu tiện nhân!

Lê Họa cứ lẳng lặng mà đứng như vậy, giống như đang chờ hắn
nhận ra nàng ta, nàng ta không tin, , cùng nhau ở chúng bảy ngày
đêm như vậy, lúc trước hắn liều mạng cứu nàng ta như vậy, thế
nhưng lại không biết nàng ta.

Nhưng mong đợi một lúc sau, chỉ có sự căm thù của Lữ Lệ Hoa, còn
có Phong Cực quan tâm, hắn hoàn toàn không đặt bất kỳ ánh mắt
nào ở trên người nàng ta, nhìn nụ cười chói mắt của Lữ Lệ Hoa,
nàng ta cũng không nhịn được nữa, ánh mắt không ngừng nhìn
chằm chằm Hạ Hầu Huyền nói: "Hạ đại ca, ngươi không nhớ ta
sao?"

Âm thanh kia mềm mại yếu ớt, cực kỳ quyến rũ người, Lữ Lệ Hoa
nghe được hận không thể lập tức tiến lên, thưởng cho nữ nhân hạ
tiện này mấy bạt tai, dám dòm ngó nam nhân của nàng ta, thật đáng
chết!

Phong Cực không ngờ Lê Họa lại biết hoàng thượng, nhìn đôi mắt



tràn đầy thâm tình, trong lòng hắn ta hơi khổ sở, Họa Nhi, chưa từng
nhìn hắn ta như vậy, hắn ta đề phòng vương gia, nhưng không ngờ
tình địch chân chính lại là hoàng thượng!

Hạ Hầu Huyền thâm trầm liếc mắt nhìn Lê Họa, đáy mắt thoáng qua
một tia sáng không biết tên, hắn lạnh giọng hỏi "Ngươi là nữ nhi của
Lê Như Hải?"

Âm thanh rõ ràng lạnh lùng như thế, nhưng nghe trong tai người, có
động tâm không nói ra được, trong lòng Lê Họa kích động, không chú
ý tới vấn đề kỳ lạ của Hạ Hầu Huyền chút nào, trực tiếp thừa nhận:
"Đúng, ta là Lê Họa, Hạ đại ca ngươi có nhớ không? Chúng ta cùng
nhau ở chung bảy ngày đấy!"

Rốt cuộc Phong Cực biết tại sao cả nhà Họa Nhi bị diệt môn rồi, hắn
ta biết Lê Như Hải này, lúc ấy hoàng hậu bình định, chính là do
tướng quân này hộ tống, không ngờ cuối cùng hoàng hậu gặp
chuyện không may, trải qua kiểm chứng, chính là tướng quân này
cấu kết với phản tặc, Hoàng đế giận dữ, hạ chỉ diệt cả nhà Lê phủ,
không ngờ Họa Nhi lại là người còn sót lại của Lê phủ!

Thế nhưng nói như vậy, nàng ta và hoàng thượng lại có quan hệ gì?
Tại sao không có thù hận, ngược lại là mừng rỡ?

Lữ Lệ Hoa cũng không nhịn được nữa, nàng ta ghét những nữ nhân
khác dùng loại ánh mắt càn rỡ quyến rũ đó nhìn nam nhân của nàng
ta, nàng ta đột nhiên có chút toan tính và tức giận nói: "Lê phủ là kẻ
khả nghi mưu hại Tiết hoàng hậu, bị hạ chỉ diệt cả nhà, xin hỏi Lê
Họa tiểu thư thoát ra ngoài như thế nào vậy?"

Nàng ta không hề lo lắng Hạ Hầu Huyền sẽ yêu nữ nhân trước mặt
này, nàng ta từng trải qua những ngày không bằng heo chó ở Lê
phủ, tự nhiên biết nhiều chuyện tốt của Lê phủ, cũng biết tình cảm



của Hạ Hầu Huyền đối với Tiết Phỉ sâu sắc như thế nào, sao hắn có
thể yêu nữ nhi của kẻ thù?

Nàng ta quét ánh mắt khinh thường qua sắc mặt đại biến của nữ
nhân kia, bây giờ còn đang muốn quyến rũ nam nhân của nàng ta,
cũng không thể nghĩ tình cảnh của mình (LH) nguy hiểm đến cỡ nào!

Trong lòng Lê Họa run rẩy, rốt cuộc trở lại thực tế, trong lòng nàng ta
đang rỉ máu, tại sao ông trời đùa giỡn nàng ta lớn như vậy? Người
nam nhân này lại là cẩu hoàng đế!

Làm cho người ta ngoài ý chính là, cuối cùng Hạ Hầu Huyền di
chuyển bước chân, đi về phía Lê Họa, còn cách một bước thì dừng
lại, giọng nói thâm trầm không nghe ra cảm xúc: "Ngươi sống có tốt
không?"

Câu thăm hỏi này khiến Lê Họa lập tức hồng vành mắt, làm thế nào
đây? Nàng ta thật sự thích nam nhân này, nghĩ đến khuôn mặt hiền
lành của phụ mẫu, trong lòng nàng ta vui buồn lẫn lộn.

Nàng ta cầm khăn lau lau nước mắt ở khóe mắt, lắc đầu một cái nức
nở nói: "Ta không tốt, quả thật rất không tốt!" Làm sao có thể tốt?
Luôn phiêu bạc, chịu hết xem thường, muốn tìm hắn, nhưng biển
người mênh mông, nàng ta giống như lục bình không có chỗ dựa, kết
qủa lại gặp lại ở trong loại tình huống này, để cho nàng ta biết hắn là
kẻ thù diệt cả nhà nàng ta!

Ánh mắt Hạ Hầu Huyền thoáng qua đau lòng, đưa tay vuốt ve sợi tóc
dài của nàng ta: "Ngươi nguyện ý tiếp tục ở cùng ta không? Ta bảo
đảm sẽ không để cho ngươi bị khi dễ nữa!"

Lê Họa không thể tin ngẩng đầu lên, rốt cuộc nàng ta và nam nhân
mình thích có thể ở cùng nhau, hơn nữa thân phận của nam nhân



này còn là hoàng thượng tôn quý nhất, về sau nàng ta khẳng định có
vinh hoa phú quý, nàng ta nghĩ phụ mẫu sẽ hi vọng nàng ta sống tốt
hơn, sau khi nghĩ thông suốt, nàng ta lạnh nhạt cười một tiếng,
không để ý tới sắc mặt xám trắng của Phong Cực bên cạnh, giọng
nói hết sức dịu dàng: "Ta nguyện ý!"

Nghe được câu trả lời hài lòng, cuối cùng khuôn mặt lạnh lẽo của Hạ
Hầu Huyền mới lộ ra một nụ cười dịu dàng.

Lữ Lệ Hoa nhìn Phong Cực chằm chằm như kẻ thù, thật sự là một
nam nhân vô dụng! Nữ nhân của mình vượt tường ngay trước mặt
ngươi rồi, ngươi cũng không dám phản bác, cho dù chặt mấy bàn tay
của nữ nhân hạ tiện này cũng không quá đáng!

Muốn cướp nam nhân của nàng ta, không có cửa đâu! Trong mắt Lữ
Lệ Hoa tràn đầy ánh sáng u ám ác độc, nàng ta đột nhiên cười một
tiếng: "Huyền, ngươi thật sự yêu Tiết Phỉ sao?" Nếu như yêu Tiết
Phỉ, nên ngũ mã phanh thây dân đen ghê tởm trước mặt.

Hạ Hầu Huyền không vui liếc mắt nhìn Lữ Lệ Hoa, đưa tay kéo Lê
Họa, lúc đi qua bên cạnh Lữ Lệ Hoa, lạnh lùng một câu: "Một chút
khoan dung cũng không có!"

Sau đó cũng không quay đầu lại lôi kéo Lê Họa nét mặt ngọt ngào rời
đi.

Lữ Lệ Hoa tức giận toàn thân bốc lửa, nàng ta giận dữ nhìn chằm
chằm nam nhân lụn bại, không nói một câu nào , từ nãy đến giờ,
châm chọc nói: "Ít nhất ngươi cũng là tướng quân, ngay cả nữ nhân
của mình vượt tường cũng làm như không thấy, thật sự uất ức rồi, ta
nghĩ là ngươi, sớm tự vẫn tạ ơn thiên hạ đi!"

Nàng ta cũng dậm chân, tức giận rời đi, lưu lại một nam với tử nét



mặt thảm bại, nắm chặt thành quyền, trong mắt lóe lên vẻ dữ tợn.

Bóng đêm như mực, trong bóng tối lóe lên một tia sáng lạnh lẽo.

Trong Lâm Phượng viên, mấy bóng đen thoáng qua, tránh được tầng
tầng hộ vệ, lặng lẽ đi vào sương phòng tận cùng bên trong.

Theo một tiếng bắt thích khách, ban đêm vốn tối tăm, từng dãy đèn
lồng đốt lên, bóng người lắc lư, biểu thị đêm nay không yên bình.



Chương 74-1: Hoàng thượng
triệu kiến (1)

Mặt trời đỏ rực từ từ mọc lên ở chân trời phía đông, chân trời trở nên
sáng rõ, từ từ bị ráng mây hồng che kín, cuối cùng đêm cũng sáng
rõ.

"Vương phi, toàn bộ thích khách đã bị mất mạng!" Cô gái mặc áo đen
cung kính phục mệnh.

Vân Tuyết Phi gật đầu một cái, đêm hôm qua thật sự nguy hiểm, bốn
cô gái áo đen trước mắt là bốn vị ẩn vệ mà Tư Nam Tuyệt lưu lại cho
nàng trước khi đi —— Xuân Thủy, Hạ Nhật, Thu Thực, Đông Tuyết.
Nếu như không phải là bốn người trước mặt giúp một tay, sợ rằng
nàng hoàn toàn không ứng phó được.

"Có phát hiện đầu mối gì trên người thích khách không?" Vân Tuyết
Phi giận tái mặt, nghiêm túc hỏi.

"Những thích khách này đều là tử sĩ, đầu lưỡi bị người ta cắt, cũng
không thể tìm ra đầu mối trên người, xem ra người phía sau sớm đã
bỏ bọn họ rồi !" Hạ Nhật tiếp tục nói.

Ánh mắt Đông Tuyết lóe lóe, tiến lên nói: "Xung quanh vương phủ
đều bày trận pháp, hơn nữa có cao thủ bảo vệ, công phu của những
người này không bằng chúng ta, nếu muốn vào vương phủ cũng
không dễ dàng như vậy!"

Vân Tuyết Phi gật đầu một cái, cúi đầu suy nghĩ một lúc lâu, vẻ mặt
cực kỳ nghiêm túc nói: "Các ngươi tiếp tục đi coi chừng Thẩm Lưu



Nhiễm, có vấn đề gì kịp thời báo cáo với ta!"

Bốn vị nha hoàn cung kính lĩnh mệnh: "Dạ!"

Đợi khi trong nhà chỉ còn lại một mình Vân Tuyết Phi, móc ra một
trang giấy từ ống tay áo, phía trên chỉ có năm chữ: Thẩm Lưu Nhiễm,
nguy hiểm! Nếu như không phải có tờ giấy nhắc nhở, sợ rằng hiện
tại Thẩm Lưu Nhiễm đã là vong hồn dưới đao rồi. Nàng nhẹ nhàng
ma sát tờ giấy tuyên thành này, đột nhiên ngửi thấy được một hương
hoa mai kỳ lạ, nàng khẽ nâng khóe môi lên, trong lòng ấm áp.

Đột nhiên một hồi tiếng bước chân hốt hoảng truyền đến, Vân Tuyết
Phi vội vàng nhét tờ giấy trong tay áo, cau mày nhìn Ngũ Trà thở hổn
hển, nàng đi tới trước bàn rót một ly trà đưa tới: "Chuyện gì mà sợ
thành ra như vậy?"

Ngũ Trà nhận lấy ly trà, uống ừng ực nước trong ly đến thấy đáy, sau
đó dùng ống tay áo lau thật mạnh, vội vàng nói: "Tiểu thư, hoàng
thượng mời người qua gặp hắn!"

Vân Tuyết Phi ngẩn ra, ánh mắt thâm thúy, sóng trước chưa dừng
sóng sau lại đến, có trùng hợp như vậy sao? Sắc mặt nàng nhuộm
lên một màu sắc u ám, mặc kệ như thế nào thì nàng nhất định sẽ
không giao Thẩm Lưu Nhiễm ra, nàng nhất định phải tra rõ cái chết
của Tiết Phỉ!

Nàng đưa tay phất phất tay áo, đi tới trước gương chỉnh sửa dung
nhan một chút, sau đó nói với Ngũ Trà: "Chúng ta đi xem xem có
chuyện tốt gì?"

Ngũ Trà do dự, nhìn Vân Tuyết Phi muốn nói lại thôi, cẩn thận kêu
lên: "Tiểu thư, người. . . . . ."



Vân Tuyết Phi nhíu mày, nghi ngờ nói: "Ta cái gì?"

Nói chuyện này với tiểu thư như thế nào đây? Ngũ Trà khổ não,
nhưng không nói, nàng thật sự có chút lo lắng, hiện tại vương gia
không có ở đây, nếu hoàng thượng có tâm tư khác với tiểu thư, vậy
phải làm thế nào? Không phải hoàng thượng không được, mà là
hoàng thượng đã có nhiều nữ nhân như vậy, còn vương gia chỉ thích
một mình tiểu thư, vì vậy cây cân của Ngũ Trà liền nghiêng về bên
Tư Nam Tuyệt.

"Tiểu thư, nếu như hoàng thượng thổ lộ với người, người cần phải
chịu đựng, ngàn vạn lần không thể động lòng, người đã có vương gia
rồi !" Ngũ Trà khẩn trương nhắc nhở, trong mắt tràn đầy lo lắng.

Vân Tuyết Phi trợn trắng mắt, làm ơn, nàng cũng không phải là thủy
tính dương hoa (chỉ người phụ nữ lẳng lơ), thấy một người liền yêu
một người, hơn nữa kiếp trước nam nhân này còn là đầu sỏ hại nàng
thê thảm, nàng muốn giết hắn còn không kịp, lại thích hắn nữa, trừ
phi não nàng úng nước, tìm tai vạ!

"Ngươi cho rằng tướng mạo của tiểu thư nhà ngươi đẹp tựa thiên
tiên, là nam nhân liền nhắm vào sao?" Vân Tuyết Phi thật sự muốn
cạy đầu dưa của nha hoàn này ra xem một chút, rốt cuộc bên trong là
cái gì, lại có thể nghĩ như vậy!

Ngũ Trà le lưỡi một cái, ngượng ngùng nói: "Nô tỳ cũng chỉ lo lắng, ai
bảo tiểu thư nhà ta ưu tú như vậy!"

Vân Tuyết Phi cười nhàn nhạt một tiếng, giọng nói hết sức dịu dàng:
"Ngươi nghĩ lung tung nữa, ta liền tìm tướng công cho ngươi, quản
thúc ngươi một chút!" Dừng một chút, nhìn thấy mặt Ngũ Trà hiện
đầy đỏ ửng, trừng mắt nhìn: "Yên tâm, tiểu thư ta nhất định tìm một
tướng công đẹp mắt cho ngươi!"



Ngũ Trà lập tức đưa tay che miệng lại, uất ức lắc đầu một cái: "Nô tỳ
không cần tướng công đẹp mắt, tiểu thư, người đừng đuổi nô tỳ đi,
nô tỳ không bao giờ nghĩ lung tung nói lung tung nữa!"

Sau một câu nói, lập tức im bặt.

Vân Tuyết Phi khẽ thở dài, cũng không nói thêm gì, trực tiếp xoay
người, Ngũ Trà lập tức đi theo sau.

Hạ Hầu Huyền ở trong viện bên cạnh viện Đông Lâm, viện này là đặc
biệt để cho khách quý ở tạm, trước Tần Lan, còn có Hạ Hầu Cảnh
cũng từng ở nơi này, nhưng cũng là lần đầu tiên Vân Tuyết Phi đi
vào trong viện này, toàn cảnh là cành liễu bay tán loạn, rơi tươi đẹp
rực rỡ, cầu nhỏ nước chảy, đình đài lầu các, so sánh với phía ngoài
xanh vàng rực rỡ, nơi này nổi bật đúng là tao nhã và sang trọng.

Mặc dù trước đó nàng từng gặp Hạ Hầu Huyền hai lần, nhưng hai
lần đó đều có Tư Nam Tuyệt ở đây, cho nàng ủng hộ và dựa vào,
hiện tại để cho nàng đơn độc gặp mặt hắn, trong lòng nàng cũng hơi
lo lắng.

Nàng chần chừ chốc lát ở cửa ra vào, đột nhiên có âm thanh từ bên
trong truyền đến: "Nếu tới cửa rồi, tại sao không tiến vào?"

Giọng nói quen thuộc, hơi thở quen thuộc, trước kia nàng sẽ vui
mừng khôn xiết chạy vào ngực của hắn, ôm hắn, dính hắn, ước gì
mỗi lúc mỗi giây đều ở cùng hắn, nhưng bây giờ, giọng nói và hơi
thở giống vậy, lại làm cho nàng chán ghét muốn chạy trốn.

"Tiểu thư, hoàng thượng mời chúng ta vào đi!" Ngũ Trà nhìn nét mặt
mờ mịt luống cuống của tiểu thư, thậm chí là bộ dạng khẩn trương,
nàng lên tiếng nhắc nhở.



Vân Tuyết Phi gật đầu một cái, ổn định tâm tình xong, cuối cùng cũng
phải đơn độc đối mặt, nàng không thể sống cả đời ở trong bóng ma
của Tiết Phỉ, nàng đưa tay đẩy cửa, đồng thời quay đầu phân phó:
"Ngươi chờ ta ở bên ngoài, có chuyện thì ta gọi ngươi!"

Ngũ Trà vốn lo lắng cho tiểu thư, muốn đi vào chung với tiểu thư, làm
tiên phong cho tiểu thư, nhưng không ngờ tiểu thư muốn nàng ở lại
bên ngoài, nàng tràn đầy nhiệt tình lập tức bị tưới một chậu nước
lạnh, nhỏ giọng trả lời: "A ~" vẫn lo lắng, nàng ngẩng đầu lên nghiêm
túc bổ sung: "Tiểu thư, nô tỳ ở bên ngoài, nếu như cần Ngũ Trà, cứ
gọi!"

Bộ dạng nắm chặt quả đấm, nghiêm túc, khiến trong lòng Vân Tuyết
Phi tỏa ra hơi ấm, nàng gật đầu một cái, dùng sức đẩy cửa.

Theo cửa mở ra, một lần nữa nàng gặp được một nam tử y hệt như
trong mộng, vĩnh viễn một bộ đồ đen, tóc dài quấn lên, toàn thân cao
thấp lộ ra thờ ơ lạnh lẽo. 

Sau khi Hạ Hầu Huyền nghe tiếng cửa chính, xoay người lại, gió mát
từ cửa sổ thổi tới, sợi tóc phất phơ, càng thêm anh tuấn bức người.

Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau một lúc lâu, Vân Tuyết Phi thu
hồi ánh mắt, cúi đầu, tay trong tay áo khẽ nắm chặt, nàng cố gắng
khiến cho giọng nói của chính mình ổn định nói: "Không biết hoàng
thượng tìm ta có chuyện gì?"

Hạ Hầu Huyền cúi đầu xem xét Vân Tuyết Phi kỹ lưỡng, ánh mắt bén
nhọn khẽ lộ ra ý lạnh: "Ngươi và Tiết Phỉ quan hệ thế nào?"

Lần đầu tiên gặp mặt, hắn có thể cảm thấy cảm xúc phức tạp của
nàng đối với hắn, nhìn không rõ, nhưng có thể biết, nàng hận hắn!



Lần thứ hai gặp mặt, từ nàng ra mặt vì Tiết Phỉ, bắt đầu chất vấn
hắn, rõ ràng có rất ít người biết chuyện, nàng lại biết rất rõ ràng, hắn
hoài nghi là Tư Nam Tuyệt nói cho nàng biết, nhưng tại sao Tư Nam
Tuyệt muốn nói cho nàng biết những chuyện này? Hơn nữa nữ nhân
này bực tức chất vấn hắn như vậy, thậm chí làm cho hắn có ảo giác,
đứng chất vấn ở trước mặt hắn là Phỉ Nhi của hắn!

To gan chất vấn hắn như vậy, chẳng thèm ngó tới như vậy, rõ ràng
hắn nên tức giận, nên phẫn nộ, nên trị tội, nhưng hắn lại không làm
gì! Người khác đều cho rằng hắn là ngại vì mặt mũi của Tư Nam
Tuyệt, cho phép nàng càn rỡ, chỉ có chính hắn biết, trong một khắc
kia, nàng khiến cho hắn nhìn thấy Phỉ Nhi mà hắn ngày nhớ đêm
mong, dựa vào một điểm này, hắn xuống tay không được, tha thứ sự
vô lễ của nàng!

Lông mi thật dài như bươm bướm vỗ cánh nhè nhẹ, trong mắt nàng
chợt lóe lên vẻ tối tăm, biến mất trong nháy mắt, nàng khẽ nói: "Vì
sao hoàng thượng hỏi như thế?" Có hai lần gặp mặt trước, trong
lòng nàng chán ghét muốn chạy trốn, nhưng vẫn có thể ổn định tốt
cảm xúc của chính mình, bình tĩnh hoà nhã với nam nhân này.

"Ngươi cho ta một loại cảm giác rất quen thuộc, tuy nhiên nó nói
không ra, nhưng. . . . . ." Nhìn đôi mắt rũ xuống này, hắn chẳng biết
tại sao, muốn để cho nàng nâng mắt, muốn chân chính nhìn nàng
một cái, có lẽ bởi vì nàng và Phỉ Nhi có quan hệ tốt, như vậy hắn
cũng có thể tiến một bước đến gần Phỉ Nhi của hắn.

Hắn chậm chạp nói, trong mắt có lộ ra vẻ lưu luyến: "Nhưng mà ta lại
không ghét!" Hắn nghĩ hắn thật sự điên rồ rồi, quen tìm được an ủi
từ trên người tương tự với Phỉ Nhi.

Vân Tuyết Phi nhíu chân mày thoáng qua một chút châm chọc, cũng



không ngẩng đầu lên, vẻ mặt ung dung nói: "Tạ hoàng thượng ưu ái!"

"Tại sao ngươi vẫn cúi đầu?" Hạ Hầu Huyền khẽ cau mày, hắn ghét
bị nàng bỏ rơi, rõ ràng chỉ từng gặp mặt hai lần, đây là lần thứ ba, tại
sao lại có cảm giác kỳ quái như vậy?

Nàng cứ như vậy cúi đầu cung kính đứng ở nơi đó, không kiêu ngạo
không tự ti, nếu như không phải là hắn hỏi, thỉnh thoảng nàng trả lời
qua loa, thật sự giống như một người trong suốt.

Chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên có chút rất muốn hiểu rõ một mặt
bình tĩnh ung dung khác của nàng, hắn đột nhiên cất bước đi tới
trước mặt Vân Tuyết Phi, trong miệng càng không ngừng nỉ non:
"Vân Tuyết Phi, Tuyết Phi, Tiết Phỉ, Phỉ Nhi. . . . . ." Giống như mê
muội, hắn đột nhiên có một cảm giác, Phỉ Nhi cách hắn rất gần rất
gần!

Hơi thở trong trẻo lạnh lùng xông vào mũi, Vân Tuyết Phi nhíu nhíu
mày, rất muốn lui về phía sau mấy bước, rời khỏi chỗ khiến người ta
hít thở không thông, nhưng nàng không thể lui, không thể để cho hắn
nhìn thấy nàng xao động lo lắng!

Một tiếng gọi thâm tình kia, nếu như nàng không phải Tiết Phỉ, là một
người ngoài, thật sự sẽ cho rằng tình cảm của hắn đối với Tiết hoàng
hậu rất sâu, nhưng ông trời có mắt, nàng sống lại, nam nhân dối trá
trước mặt, nàng sẽ không bao giờ động lòng nữa, chuyện nàng phải
làm là khiến nam nhân trước mặt phải nếm thử nỗi khổ kiếp trước
của nàng!

"Ngẩng đầu lên!" Giọng nói hơi trầm xuống, có chứa khí thế không
giận mà uy, tác phong của Đế Vương chân chính.

"Nếu như hôm nay hoàng thượng tìm ta tới đây chính là vì hỏi quan



hệ của ta và Tiết hoàng hậu!" Vân Tuyết Phi không bao giờ muốn nói
chuyện với nam nhân nàng hận thấu xương trong bầu không khí ngột
ngạt này nữa, nàng trực tiếp ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nhìn
Hạ Hầu Huyền, mím môi nói: "Vậy ta khẳng định có thể nói cho
hoàng thượng, trước kia ta và Tiết hoàng hậu không có một chút
quan hệ nào, về sau nàng là người chết, ta là người sống, càng
không thể nào có quan hệ!"

Cuối cùng nàng hài lòng nhìn thấy trong mắt của hắn xuất hiện rạn
nứt, hai tay nắm chặt của hắn khẽ run, vốn không ghét nàng, thậm
chí hơi cảm thấy ưa thích, đều biến mất hầu như không còn gì vì một
câu Tiết Phỉ là người chết.

"Trẫm không cho phép, trẫm không cho phép ngươi nói Phỉ Nhi là
người chết!" Hắn đột nhiên vươn tay, kiềm chế cằm của nàng, buộc
nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, mặt mũi tức giận, cảnh cáo: "Về sau
không để trẫm nghe ngươi nói người chết, nếu không trẫm khiến cho
ngươi tới báo cáo Diêm Vương trước!" Trong lòng hắn Phỉ Nhi còn
sống, chẳng qua là nàng đi mất, chờ hắn tìm nàng trở lại!

Đột nhiên tay hắn hơi dùng sức, bóp xương hàm khiến Vân Tuyết
Phi đau đớn không chịu nổi.



Chương 74-2: Hoàng thượng
triệu kiến (2)

Vân Tuyết Phi mở to hai mắt liếc mắt nhìn nam nhân tràn đầy bi
thương và tức giận này, trong lòng cười lạnh, giả bộ cũng thật giống!
Nàng vẫn nhớ, kiếp trước nàng vì làm hắn vui vẻ, học tập binh pháp
và võ công, thậm chí rửa tay làm canh, vật lộn vì một khuôn mặt tươi
cười của hắn, nhưng mỗi lần hắn đều lạnh lùng, trong lòng vĩnh viễn
đều chỉ có đế vị!

Nàng cho rằng hắn sẽ luôn luôn như vậy, thật ra thì như vậy vô cùng
tốt, nàng có thể hầu ở bên cạnh hắn, nhưng đột nhiên có một ngày
khi nàng đi ngang qua vườn hoa, Mộ Dung Thanh Y đang nhẹ nhàng
tung bay trong trăm hoa, hắn thổi sáo nhạc đệm, miệng nở nụ cười
cưng chiều làm đau nhói mắt của nàng, một khắc kia nàng phát hiện,
thì ra hắn còn có thể cười đẹp như vậy!

Một là phu quân của nàng, một là tỷ muội khuê mật của nàng, nàng
rất khó tin tưởng giữa bọn họ có loại quan hệ mờ ám kia, nhưng sau
đó nàng chết thảm, mới phát hiện thì ra tình người không có tốt như
nàng tưởng tượng!

Đau đớn trên cằm kích thích thần kinh não của nàng, nàng đau nên
hai mắt nhắm nghiền, đột nhiên trong đầu xuất hiện dung nhan chi
lan ngọc thụ, như thơ như vẽ, hắn bảo nàng ngoan ngoãn ở nhà chờ
hắn trở về, nhẹ giọng nỉ non này, ánh mắt thâm tình cưng chiều này.
. . . . . Nàng không thể chết ở chỗ này được, nàng đã đồng ý thử
thích hắn, thử cùng nhau trải qua cuộc sống sau này với hắn.

Nàng mở mắt ra, ánh mắt chợt lóe, cổ tay nhẹ nhàng run lên, ba cây



ngân châm trượt ra từ ống tay áo, nàng nắm chặt ngân châm, ngưng
tụ nội lực, ánh mắt lạnh lẽo, chuẩn bị đâm về phía Hạ Hầu Huyền.

Đột nhiên cánh tay vốn tự do bị một bàn tay mạnh mẽ mà có lực
ngăn lại, Vân Tuyết Phi trợn to hai mắt không thể tin, không phải hắn
vẫn bị vây ở trong điên cuồng sao? Tại sao có thể giám thị từng cử
động của nàng? Chẳng lẽ bộ dạng hắn khổ sở bi thương như vậy là
giả bộ để nàng xem?

Đau đớn ở cằm tăng lên, trên trán nàng đổ mồ hôi hột, không, nàng
không thể chết ở chỗ này được, nàng còn phải đợi Tư Nam Tuyệt trở
lại!

Nàng bắt đầu giãy giụa, tay khác vẫn tự do thử vặn tay đang kiềm
chế chắc cằm của nàng ra, nhìn chằm chằm ánh mắt của Hạ Hầu
Huyền, cúi đầu cười nhẹ rồi nói: "Hoàng thượng muốn giết chết ta ở
chỗ này sao? Nếu như Tiết hoàng hậu ở dưới suối vàng có biết, biết
ta bỏ mạng bởi vì nàng ta, nàng ta nhất định mất hứng, ta chết, nàng
ta lại thêm một mạng người trên lưng!"

Đột nhiên nhìn thấy ánh mắt của Hạ Hầu Huyền dãn ra, sức lực ở
cằm khẽ buông lỏng, nàng tiếp tục nói: "Nếu Hoàng thượng thật sự
yêu hoàng hậu, nên tích đức cho nàng ta!"

Hạ Hầu Huyền lụn bại buông tay ra, tinh thần hoảng hốt, giống như
nhìn thấy Tiết Phỉ mặc bộ quần áo màu hồng, ánh mắt trong trẻo tràn
đầy khao khát nhìn hắn, xoắn y phục lo lắng nói: "Huyền ca ca, ngươi
yêu ta sao?"

Lúc ấy hắn nói như thế nào? Hình như hắn lạnh lùng nhìn nàng một
cái, trực tiếp vùi đầu trong tấu chương, để lại nàng mất mác bên
cạnh.



Vân Tuyết Phi vừa được tự do, ánh mắt hơi lạnh, một lần nữa đưa
tay bắn ba cây ngân châm trong tay về phía Hạ Hầu Huyền.

Nàng vốn cho rằng sẽ bị chặn lại lần nữa, sau đó bị đánh về, nàng đã
chuẩn bị bị thương, nhưng không ngờ, Hạ Hầu Huyền không trốn
không tránh, thật sự bị đâm trúng, trong nháy mắt lên tiếng kêu rên.

"Tại sao ngươi không tránh?" Vân Tuyết Phi kinh ngạc, nàng không
tin hắn không tránh khỏi, dựa vào độ nhanh nhẹn vừa rồi, là hắn cố ý
không tránh đấy!

Hắn cúi đầu cười, liếc mắt nhìn chằm chằm về phía Vân Tuyết Phi,
nói lẩm bẩm: "Tính tình của ngươi và nàng ấy, thật sự không chịu
thua thiệt!"

Hắn mặc bộ hắc bào, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu rọi ánh sáng
màu vàng kim nhàn nhạt, hắn hơi híp mắt, cô độc tịch mịch không nói
ra được: "Đối với người khi dễ nàng ấy thì nàng ấy đều mang dáng
vẻ tức giận như sư tử nhỏ, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị công kích,
trừ khi ở trước mặt ta, nàng ấy mới có thể thu móng vuốt sắc bén
của mình lại, cho dù ta làm nàng ấy khổ sở thế nào, nàng ấy vĩnh
viễn đều mang khuôn mặt tươi cười, chạy theo phía sau ta!"

Vân Tuyết liếc mắt nhìn thì vành mắt có chút điểm ê ẩm, không phải
vì người nam nhân trước mặt, mà là ngôn ngữ bi thương của nam
nhân này khiến nàng nghĩ tới nỗ lực ngây ngốc của nàng trước kia.
Không sợ tổn thương, thái độ của Hạ Hầu Huyền đối với nàng khá
hơn một chút, nàng cũng có thể vui vẻ bay lên trời, ước gì có thể để
lại tất cả những thứ tốt nhất trên thế gian cho nam nhân của nàng!

Cuối cùng nàng không khống chế được, vành mắt hồng hồng, cắn
răng nói: "Nếu nàng ấy tốt như vậy, tại sao ngươi cam lòng tổn
thương nàng ta phản bội nàng ta, cuối cùng để cho nàng ta ôm hận



chết ở trên chiến trường?" Tay của nàng khẽ run, một cô nương
ngốc chân thật từng tồn tại như vậy, tuy nhiên lại bị tình yêu và tình
bạn phá hủy!

Tại sao một nữ nhân tốt như vậy, ta lại phản bội nàng tổn thương
nàng? Mắt Hạ Hầu Huyền khép hờ, đưa tay che ngực, chỉ sợ đau
đớn như tê liệt này vĩnh viễn sẽ không tốt được! Báo ứng! Hắn làm
nàng khó chịu, làm nàng khóc, khiến nàng hận, cuối cùng mới phát
hiện thì ra hắn mất đi thứ quý báu nhất trong cuộc sống!

Đè nén hơi thở, Vân Tuyết Phi cũng không ngây ngốc nữa, nàng sờ
sờ khóe mắt ướt át, lạnh lùng nói: "Nếu như Hoàng thượng không có
chuyện gì khác, ta cáo lui trước!"

Xoay người không hề lưu luyến định rời đi, mặc kệ hắn thật sự hối
hận hay giả vờ hối hận, nàng đều muốn tra rõ cái chết của Tiết Phỉ,
khiến tất cả những người từng hại nàng phải trả giá thật lớn!

"Giao Thẩm Lưu Nhiễm cho ta!" Một giọng nói lạnh lùng từ phía sau
truyền đến.

Vân Tuyết Phi dừng bước chân một chút, xoay người lại nhíu mày:
"Hoàng thượng thật kiên nhẫn, nói nhiều như vậy, lãng phí nhiều
diễn xuất như vậy, thì ra một câu cuối cùng này mới là mục đích hôm
nay gọi ta tới!"

Hạ Hầu Huyền thay đổi dáng vẻ yếu ớt vừa rồi, ánh mắt lạnh đi, lông
mi thon dài dưới ánh sáng mặt trời hiện lên vẻ lạnh lẽo, hắn lạnh lùng
nói: "Ta muốn Thẩm Lưu Nhiễm!"

Vân Tuyết Phi khẽ xì một tiếng, khóe môi nâng lên nụ cười mỉa mai,
nàng lạnh lùng nói: "Thế nào? Hoàng thượng lại coi trọng nữ nhân
tênThẩm Lưu Nhiễm này? Thứ lỗi cho ta, ta không biết Thẩm Lưu



Nhiễm, không giúp được hoàng thượng rồi!" Không thèm quan tâm
đến lý lẽ, nàng trực tiếp quay đầu lại, đi ra ngoài cửa.

Đột nhiên một cơn gió mạnh đánh tới, mang theo sức mạnh làm
người sợ hãi, nàng vội vàng tránh sang bên cạnh, nàng còn chưa lấy
lại tinh thần, chỉ nghe thấy tiếng đồ sứ bể tan tành.

Nhìn mảnh vụn chia năm xẻ bảy của đồ sứ trên đất, nàng dời ánh
mắt về phía Hạ Hầu Huyền còn chưa kịp thu tay lại, khẽ cười nói:
"Xem ra ngươi không có ý định để cho ta ra khỏi căn phòng này!"

"Ta chỉ muốn Thẩm Lưu Nhiễm!" Hạ Hầu Huyền nhấn mạnh lần nữa,
ánh mắt lành lạnh kiên định: "Ngươi mang Thẩm Lưu Nhiễm về, ta
biết rõ ngươi là vì Phỉ Nhi, ta không muốn làm khó ngươi...ngươi
không muốn nói, ta cũng không buộc ngươi phải nói cho ta biết quan
hệ của ngươi và Phỉ Nhi, nhưng ngươi phải giao Thẩm Lưu Nhiễm
cho ta!"

Gương mặt mạnh mẽ mang theo cương quyết cố chấp, trong con
ngươi đen nhánh thâm thúy ẩn chứa thâm trầm.

Khóe miệng Vân Tuyết Phi nở một nụ cười châm chọc: "Tại sao ta
phải giao cho ngươi?"

"Coi ta như nợ ngươi một nhân tình, ngươi giao nàng cho ta, về sau
ta có thể đồng ý với bất kỳ một yêu cầu nào của ngươi!" Hạ Hầu
Huyền thấy nữ nhân trước mặt không ăn cứng rắn, chỉ có thể hạ
giọng, hắn thật sự không muốn coi nữ nhân trước mắt này là địch,
nhưng hắn nhất định phải có Thẩm Lưu Nhiễm!

Vân Tuyết Phi nâng lên một chút ý cười, giống như âm hiểm, lại
giống như tính toán, ánh mắt sắc bén thản nhiên khóa Hạ Hầu Huyền
nói: "Bất kỳ thứ gì ta muốn, phu quân Tư Nam Tuyệt của ta cũng có



thể lấy cho ta được, cho nên ngươi không có tư cách trao đổi đồng
giá! Trước mắt ta chắc chắn sẽ không giao Thẩm Lưu Nhiễm cho
ngươi, chờ đến lúc ta biết rõ chuyện ta muốn biết thì sẽ suy nghĩ
thêm!"

Lười phải hao phí quá nhiều thời gian với nam nhân này, nàng trực
tiếp đẩy cửa ra đi ra ngoài.

"Tiểu thư, người ra rồi!" Ngũ Trà vui vẻ nói, kiểm tra toàn thân cao
thấp, đợi phát hiện tất cả đều ổn, mới khẽ thở phào một cái.

Vân Tuyết Phi gật gật đầu nói: "Chúng ta đi thôi!"

Gió mát xa xôi mang theo mùi hoa nhàn nhạt, không có đè nén và hít
thở không thông, loại cảm giác này thật tốt.

Lê Họa vẫn núp ở khúc quanh, rốt cuộc không nhịn được ra ngoài
thỉnh an: "Vương phi cát tường!" Trong lòng nàng ta đè cảm xúc
phẫn hận xuống, vừa rồi nàng ta vốn muốn tới đây tìm Hạ đại ca, kết
quả nhìn thấy nha hoàn Ngũ Trà của vương phi canh giữ ở cửa,
nàng ta nghĩ chắc chắn nữ nhân Vân Tuyết Phi này ở bên trong, vì
vậy nàng ta vẫn chờ ở chỗ này.

Nhưng đợi rất lâu, nha hoàn đó vẫn canh giữ ở cửa, nàng ta muốn
nghe trộm cũng không được, trong lòng nàng ta lại gấp gáp, nàng ta
rất vất vả mới tìm được Hạ đại ca, có thể được Hạ đại ca chú ý lần
nữa, nhưng không ngờ nữ nhân Vân Tuyết Phi này lại cùng Hạ đại
ca hai người cô nam quả nữ ở chung trong một gian phòng lâu như
vậy, làm cho nàng ta không nghĩ tới chuyện không đứng đắn cũng
không được.

"Sắc mặt Lê Họa cô nương đỏ thắm, xem ra trong khoảng thời gian
này sống ở vương phủ quả thật không tệ!" Vân Tuyết Phi nhíu mày



cười như không cười nói, nàng đã sớm nghe nói Hạ Hầu Huyền giữ
nữ nhân này ở lại bên cạnh, nàng vốn cho rằng nữ nhân này bị ép,
dù sao trước kia nàng thấy tình cảm của nàng ta đối với Phong Cực
rất sâu, làm sao có thể trong nháy mắt liền ngã vào lồng ngực của Hạ
Hầu Huyền? Nhưng hôm nay xem ra, nữ nhân này vốn rất thích sống
ở bên cạnh Hạ Hầu Huyền.

Chẳng lẽ là vì báo thù? Nhưng khi nhìn vẻ mặt nàng ta đỏ lừ, giống
như lọt vào lưới tình.

"Nhờ hồng phúc của vương phi, ta sống rất tốt." Lê Họa hạnh phúc
trả lời, không che giấu được đắc ý trong mắt, nàng ta bổ sung: "Hạ
đại ca đối xử với ta rất tốt!"

Ánh mắt của Vân Tuyết Phi lóe lóe, sao nàng có thể không nghe ra ý
tứ trong lời nói của nữ nhân này, nàng cũng không nói ra, đưa tay đỡ
Lê Họa dậy: "Hiện tại hậu vị trống không, hoàng thượng có thể thích
ngươi chính là phúc của vạn dân, ngươi thêm chút sức, tin tưởng
không bao lâu sau, vương triều Đại Hạ chúng ta rất nhanh sẽ có vị
tân hoàng hậu hiền đức!"

Lê Họa vốn bất mãn đối với Vân Tuyết Phi, nàng ta ghét nàng có vận
khí tốt, rõ ràng cái gì cũng không bằng nàng ta, cuối cùng lại là một
bộ dạng cao cao tại thượng.

Nhưng bây giờ nghe Vân Tuyết Phi khẳng định nàng ta xứng với ghế
hoàng hậu mà vạn người hâm mộ, trong lòng nàng ta khẽ nổi lên
mừng rỡ, trước mắt bên cạnh Hạ đại ca chỉ có nàng ta và Dạ Hương
muội đó, so hiền đức, nàng nhất định vượt xa.

Sắc mặt Lê Họa khẽ biến thành ửng hồng, sóng nước dập dờn trong
mắt, nàng ta dịu dàng nói: "Vương phi quá khen, ta nhất định sẽ hầu
hạ Hạ đại ca thật tốt!"



Vân Tuyết Phi đầy ý cười nhưng cũng không đạt tới đáy mắt, nàng
vỗ nhẹ tay Lê Họa nói: "Vừa rồi khi ta ra ngoài, hoàng thượng có chút
không thoải mái, ngươi nhanh đi xem một chút!"



Chương 75-1: Điều tra (Hạ
Hầu Cảnh xuất hiện) (1)

Vân Tuyết Phi ném ra một câu nói quả nhiên sắc mặt Lê Họa lặp tức
biến đổi lớn, nàng ta nắm chặt cánh tay Vân Tuyết Phi, sốt ruột hỏi
thăm: "Hạ đại ca sao vậy? Trong người khó chịu sao?"

Không chờ Vân Tuyết Phi trả lời, nàng ta đã xoay người bước nhanh
rời đi, làn váy bay lên tạo một đường cong xinh đẹp, vô cùng hài hòa
với cảnh vật hiện tại.

Vân Tuyết Phi lắc đầu thở dài: không hổ là đại gia khuê tú, rõ ràng
gấp gáp như vậy, mà tư thế vẫn không mất đi sự chuẩn mực.

Nàng cũng không ở lâu thêm, chạy về Phượng viên thăm Thẩm Lưu
Nhiễm, từ hôm gặp chuyện không may đến bây giờ, nàng còn chưa
có đi qua xem.

Kể từ khi biết kiếp trước nàng ấy chính là nha hoàn đã phản bội
mình, mới dẫn đến chuyện nàng chết thảm trên chiến trường. Vân
Tuyết Phi không biết nên dùng thái độ gì để đối đãi với người từng là
nha hoàn thân thiết bên người mình.

Nàng sắp xếp một căn phòng sạch sẽ, yên tĩnh, xa xôi nhất trong
Phượng Lâm viên cho Thẩm Lưu Nhiễm dưỡng thương, cách phòng
ngủ nàng khá xa, chính là vì không muốn thường xuyên gặp phải.
Tuy rằng nàng ấy điên rồi, nhưng trước kia đúng là đã phản bội
nàng, cho dù điên, tổn thương vẫn tồn tại như trước, nàng lo lắng
mình không khống chế được, ra tay giết chết nữ nhân này.



Ngày đó khi bước vào trong phòng, quả nhiên nhìn thấy ánh mắt
Thẩm Lưu Nhiễm đờ đẫn nhìn ngoài cửa sổ, trong miệng còn đang
không ngừng nói thầm: "Ta bị ép buộc, ta không phải cố ý, tiểu thư,
Lưu Ly các ngươi chớ có trách ta, ta không phải cố ý, ta bị ép buộc. .
. . . ."

Nghe xong, lửa nóng bốc lên trong lòng Vân Tuyết Phi, không còn sự
trấn định như những ngày qua, nàng bước lên phía trước tức giận
chỉ trích nói: "Bị ép buộc, làm sao ngươi bị ép buộc, kể từ khi Tiết Phỉ
mang ngươi về trong phủ tướng quân, ngươi đã luôn tận tình chăm
sóc nàng, nhiều năm tình cảm, ta thật sự muốn biết, rốt cuộc ngươi
bị uy hiếp thế nào, khiến ngươi biết rõ phía trước là một con đường
chết, vẫn quyết định vứt bỏ nàng!"

Nàng dừng một chút, hốc mắt ửng đỏ, nức nở nói: "Nàng coi ngươi
và Thẩm Lưu Ly như tỷ muội tốt, các ngươi cùng nhau vượt qua thời
thơ ấu tốt đẹp nhất, chẳng lẽ ngày xưa sự quan tâm của ngươi với
nàng đều là giả sao?"

Càng nhớ một năm kia tuyết bay tán loạn, nàng bởi vì mẫu thân qua
đời mà đau lòng muốn chết, trốn trong một ngôi nhà hoang một ngày
một đêm, toàn thân tím tái lạnh cóng, hấp hối, trong phủ trên dưới
đều đi tìm nàng, nhưng chỉ có duy nhất Thẩm Lưu Nhiễm tìm được
nàng, cõng nàng ra ngoài, nói với nàng, cấm nàng không được ngủ,
nàng ấy kể cho nàng nghe rất nhiều chuyện thú vị, chuyện buồn,
chuyện vui, chuyện đau lòng, chuyện khổ sở. . . . . .

Nàng ấy nói nàng ấy từ nhỏ đã bị cha mẹ vứt bỏ, trải qua cuộc sống
ăn bữa hôm lo bữa mai, sống đầu đường xó chợ. Cuối cùng vào phủ
tướng quân, mới chính thức có nhà, nàng vỗ ngực cười nói: tiểu thư
người là người thân duy nhất của ta, cho nên nhất định phải sống
thật khỏe!



Nàng vẫn nhớ khi đó lưng của nàng ấy ấm áp biết bao nhiêu, nụ
cười của nàng ấy hồn nhiên biết bao nhiêu, làm cho người ta không
muốn xa rời!

Nàng nắm thật chặt quả đấm, vành mắt rốt cuộc cũng nhịn không
được nữa, chảy ra dòng nước trong suốt, nàng lẩm bẩm nói: "Ngươi
biết không? Tại thời khắc Tiết Phỉ chết, nàng vẫn luôn lo lắng cho
ngươi và Thẩm Lưu Ly, nàng hi vọng các ngươi có thể rời khỏi quân
doanh, gả cho nam nhân mình yêu, cả đời này hưởng thụ cuộc sống
hạnh phúc như người bình thường!"

"Nhưng nàng lại không ngờ thì ra người đưa nàng vào chỗ chết là tỷ
muội thân nhất của mình, rõ ràng ngươi đã từng nói nàng là người
thân duy nhất của ngươi. Chẳng lẽ tất cả đều là giả sao?" Gương
mặt Vân Tuyết Phi tràn đầy đau thương tức giận, mệt mỏi nói không
nên lời.

"Tiểu thư, buổi trưa đã chuẩn bị xong!" Giọng Đào Thất tinh tế vang
lên, phá vỡ bầu không khí nặng nề.

Vân Tuyết Phi dụi dụi mắt, ổn định lại tâm trạng, khàn giọng nói:
"Bưng vào đây đi!"

Đào Thất mang đồ ăn bày trên bàn, lặp tức mùi thơm lan tỏa cả
phòng.

Đột nhiên tiếng kêu meo meo ~ truyền tới từ phía bên cạnh.

Một con mèo ú màu trắng từ cửa sổ nhảy vào, chạy tới hướng bát
canh cá, nhảy vọt một cái, đứng vữngs trên mặt bàn.

Giữa lúc Đào Thất còn chưa kịp phản ứng, nó đã vùi đầu vào trong
bát canh cá, vui sướng uống.



Đào Thất tức giận, đưa tay muốn đuổi con mèo ú đáng ghét này,
nhưng dướng như nó có đề phòng, khi nàng vung tay lên, ánh mắt
nghiêm túc, khẽ grừ, móng vuốt quất tới.

Tức khắc vết máu đỏ tươi xuất hiện trên làn da trắng nõn của Đào
Thất, nàng đau nhíu chặt chân mày. Đào Thất vội vàng nhìn Vân
Tuyết Phi, lo lắng tiểu thư tức giận, sốt ruột muốn vươn cái tay còn
lại ra.

"Thôi bỏ đi!" Vân Tuyết Phi xoa xoa chân mày, nhẹ nhàng cười một
tiếng: "Canh này cũng không thể cho người uống, để nó uống đi, em
kêu nhà bếp làm lại một phần khác, sẵn tiện xử lý luôn vết thương,
nếu không nhiễm trùng sẽ không tốt!"

Đào Thất cảm động gật gật đầu.

Đột nhiên một tiếng thét bén nhọn thê lương vang lên~

Vân Tuyết Phi quay đầu, đưa mắt nhìn về phía con mèo ú nọ, chỉ
thấy mới vừa rồi còn thoải mái hưởng thụ canh cá, lúc này cả người
co quắp nằm lăn lộn trên bàn. Một lúc sau, miệng sùi bọt mép, đầu
mèo nghiêng một cái, tắt thở.

Đào Thất chứng kiến cảnh tượng này xong sợ hết hồn, hoảng sợ
đưa mắt nhìn Vân Tuyết Phi, run rẩy nói: "Tiểu thư, này, đây là
chuyện gì xảy ra?"

Tròng mắt Vân Tuyết Phi rét lạnh, bỏ qua Thẩm Lưu Nhiễm vẫn còn
đang lầu bầu, trong lòng ngưng trọng, nàng trầm giọng nói: "Canh cá
này có độc!"

"Cái gì?" Đào Thất cất cao giọng, ánh mắt khẩn trương quét nhìn thi



thể con mèo ở đó, một ý nghĩ đáng sợ hình thành, nàng lo lắng nói:
"Tiểu thư, có phải trong vương phủ có gian tế lẫn vào hay không?"

Vân Tuyết Phi mím môi, vẻ mặt nặng nề, mở miệng nói: "Sau này
thức ăn của Thẩm Lưu Nhiễm em đi canh chừng họ làm cho ta. Sau
đó lúc đưa tới dùng ngân châm thử độc, tuyệt đối không thể để Thẩm
Lưu Nhiễm xảy ra chuyện không may!"

Đào Thất cung kính nhận mệnh nói: "Dạ!"

"Dọn dẹp chỗ này, xong rồi bảo phòng bếp làm một phần đồ ăn qua
đây!" Vân Tuyết Phi xoa trán, giọng nói có chút mệt mỏi: "Xuân Thủy,
ngươi trông coi kỹ chỗ này, ta còn có việc đi trước!"

Đột nhiên một bóng đen thoáng qua, Xuân Thủy xuất hiện trong nhà,
cung kính gật đầu.



Chương 75-2: Điều tra (Hạ
Hầu Cảnh xuất hiện) (2)

Mặt trời lên cao, dòng người đông đúc, tiếng la người bán hàng rong
kéo dài liên tiếp, trong không khí nồng nặc mùi thơm của thức ăn,
tiếng cười vui vẻ của lũ trẻ vang vọng không ngớt.

Ngũ Trà hiếu kì nhìn xung quanh, vui mừng đi theo Vân Tuyết Phi
nói: "Tiểu thư, nơi này thật náo nhiệt, chúng ta đi ra ngoài dạo phố
sao? Sao không mang theo Đào Thất ạ?"

Vân Tuyết Phi mặc một bộ quần áo vải thô thuần trắng, chải bím tóc
đơn giản, chuyên tâm bước đi, nàng trả lời ngắn gọn trong hai chữ:
"Làm việc!"

Nhìn bộ dáng tiểu thư nghiêm túc, Ngũ Trà liền ngậm miệng, tập
trung tinh thần đi theo, ánh mắt lưu luyến thỉnh thoảng vụt qua.

Đi tới khu đất phồn hoa nhất, nơi này đầy ắp cửa hàng quán rượu
bật nhất Đô thành, đây là vùng thuộc về người giàu có, mọi người
đều mặc tơ lụa. Vân Tuyết Phi xuất hiện với bộ quần áo thô sơ màu
trắng hình như không hợp lý cho lắm.

Nàng không để ý ánh mắt khác thường của những người khác, đi
thẳng vào Phù Hoa Nhất Thế, đây vốn là tửu lâu tổng hợp lớn nhất
kinh thành, chỉ cần khách hàng có tiền, nơi này sẽ cung cấp phục vụ
tốt nhất cho khách hàng, ví dụ như ăn, uống, mặc, ở. . . . . .

Trước đó nàng đã nhận được một tờ giấy, giấy Tuyên Thành tốt nhất
ở Lạc Dương, trang giấy mềm dẻo, màu trắng bạc bóng loáng, mực



là mực Oanh Hương tốt nhất ở Diên Châu, đồ như vậy sợ rằng chỉ
có Phù Hoa Nhất Thế mới có.

Đi tới ngưỡng cửa đặt hai con sư tử bằng đá cơ hồ còn lớn hơn
người, dưới ánh mặt trời, màu vàng trên tấm biển phát ra tia sáng
chói mắt.

Nàng nhướng mày, đi thẳng một mạch vào.

Hộ vệ giữ cửa lập tức đưa tay ngăn nàng lại, nhìn trước mặt hai
người quần áo thô sơ, cũng biết không có tiền, một vị tiểu ca áo xanh
liếc Vân Tuyết Phi và Ngũ Trà từ trên xuống dưới, cười nhạo nói: "Cô
nương ngươi đi nhầm chỗ rồi à, nơi này của chúng ta không phải
những người bình dân như các ngươi có thể tới!" Sự khi dễ trong
ánh mắt hiện rõ mồn một.

Tiếng nói vừa dứt, một tràn tiếng cười vang lên.

Ngũ Trà tức đỏ mặt, phẫn nộ trừng mắt nói: "Lớn mật, không cho
phép vô lễ với tiểu thư nhà ta!"

Vân Tuyết Phi khoát tay ngăn lời kế tiếp Ngũ Trà, con ngươi nàng
đóng băng, lạnh lùng quét mắt những người chỉ biết vâng dạ đối với
bọn nhà giàu.

Nàng lấy từ ống tay áo ra hai thỏi vàng, ném lên bàn, lạnh lùng nói:
"Như vậy có thể đi vào chưa?"

Vốn là ánh mắt xem thường, lập tức cũng biến thành lấy lòng, lập tức
thân thiết nói: "Hiểu lầm hiểu lầm! Mời vào mời vào!"

Vân Tuyết Phi mang theo Ngũ Trà giẫm lên bậc thềm đi vào, đột
nhiên Ngũ Trà dừng lại, phun một ngụm nước bọt về phía họ, chứng



kiến sắc mặt hộ vệ xanh mét cũng không dám nổi giận, tâm tình Ngũ
Trà cực tốt.

Vân Tuyết Phi đi đến quầy, hỏi thăm: "Xin hỏi các ngươi ở đây có
một người khách tên là Hạ Hầu Cảnh không?"

Chưởng quỹ là một nam nhân trung niên khoảng ba bốn mươi tuổi,
đang chuyên tâm chỉnh sửa sổ sách, nghe có tiếng người hỏi, ngẩng
đầu lên, mặt chữ quốc, vừa thấy chính là bộ dáng cương trực công
chính, hắn chỉ nhìn Vân Tuyết Phi một cái liền cúi đầu ném một câu
đơn giản: "Không có người này!" Tiếp tục nhìn sổ sách của hắn.

Vân Tuyết Phi hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ nàng đã đoán sai?
Không thể nào, nét chữ này nàng biết, là của Hạ Hầu Cảnh, giấy
Tuyên Thành và mực Oanh Hương chỉ ở đây mới có.

"Ta biết hắn nhất định ở đây, giấy Tuyên Thành thượng hạng và mực
Oanh Hương đều xuất xứ từ chỗ của các ngươi, cũng không có bao
nhiêu người có khả năng dùng!" Vân Tuyết Phi hí mắt tỉ mỉ quan sát,
nàng tiếp tục mở miệng nói: "Ta chỉ cần tìm những khách hàng nào
sử dụng giấy và mực trong năm ngày gần đây nhất, ta tin tưởng điều
tra việc này sẽ không quá khó khăn!"

Chưởng quầy ngẩng đầu lần thứ hai, nhìn vẻ mặt Vân Tuyết Phi
thành thật, ánh mắt đen nhánh, khẽ mím môi có thể thấy được hắn
đang cực kỳ không vui.

Đối mặt một lúc lâu, hắn thở dài: "Ngươi đi theo ta!"

Cuối cùng Vân Tuyết Phi cũng nở nụ cười thoải mái, cung kính gật
đầu nói: "Làm phiền rồi!"

Xuyên qua nhiều đoạn hành lang gấp khúc, vòng qua các phòng óc



lớn nhỏ, Vân Tuyết Phi vẫn yên lặng đi theo.

Cho đến khi đi tới nơi tận cùng bên trong, đột nhiên không còn sự ồn
ào như bên ngoài, rất an tĩnh, chưởng quỹ dừng ở một cửa phòng,
nhìn Vân Tuyết Phi nói: "Người ngươi muốn tìm ở chỗ này, ta đi
xuống trước!"

Vân Tuyết Phi gật đầu một cái tỏ vẻ cảm ơn, bước lên bậc thềm định
đẩy cửa đi vào.

Ngũ Trà vội vàng kéo cánh tay Vân Tuyết Phi, mắt liếc bốn phía, lo
lắng nói: "Tiểu thư, không lừa gạt chứ? Chúng ta có cần kêu bọn
Xuân Thủy tới đây không?"

Mắt Vân Tuyết Phi trợn trắng, gỡ ngón tay Ngũ Trà, nhíu mày nhìn
nàng ấy nói: "Em chờ ở chỗ này đi, một mình ta đi vào được rồi!"

Ngũ Trà luống cuống, vội vàng giải thích: "Tiểu thư, em không phải
có ý này, em lo lắng cho người. . . . . ."

Vân Tuyết Phi đưa tay vỗ vai Ngũ Trà, trấn an nói: "Ta biết, nơi này
ta từng đến rồi, yên tâm đi, không có việc gì đâu, ngươi ở đây chờ
ta!" Kiếp trước khi nàng là Tiết Phỉ, Hạ Hầu Cảnh đã dẫn nàng tới
đây, nếu như là những phòng khác nàng cảm thấy có thể có bẫy,
nhưng nó vẫn như trước là căn phòng dành riêng cho Hạ Hầu Cảnh,
nàng có thể cảm nhận được hơi thở thân thiết quen thuộc này.

Ngũ Trà nghe Vân Tuyết Phi nói đã từng tới đây, tâm trí cũng thả
lỏng, nới tay, dịu dàng nói: "Tiểu thư, vậy em sẽ đợi ở bên ngoài, có
chuyện nhất định phải gọi em!"

Vân Tuyết Phi gật đầu một cái.



Khoảnh khắc cửa bị đẩy ra, đột nhiên xuất hiện một trận khói mờ mịt
vờn quanh Vân Tuyết Phi, trong lòng như rời vào một khoảng không
gian yên lặng.

Sau khi đóng cửa, nàng bang qua lớp rèm che và tấm bình phong, đi
tới tận cùng bên trong.

Mùi huân hương quen thuộc, gian phòng bố trí quen thuộc, bóng
dáng quen thuộc mơ hồ nằm ở bên trong giường đối diện trong rèm.
. . . . .

"Hạ Hầu Cảnh!"

Nàng nhịn không được nữa, hô lên cái tên đã nhiều lần xuất hiện
trong giấc mộng của mình, chính mình là một thẳng lo lắng nam tử,
Thiên Sơn Vạn Thủy (Nói người đi rất xa, qua nhiều núi nhiều sông),
nàng rốt cuộc lại một lần nữa nhìn thấy hắn bình an rồi.

Hạ Hầu Cảnh mở mắt, thẳng người ngồi dậy, vén rèm, mặc một bộ
áo gấm hoa, thanh tú khôi ngô, hắn đi về phía nàng, bước chân
chững chạc, cảm giác vẫn quen thuộc như vậy.

Tim nàng đập thình thịch, giống như trở lại lúc còn trẻ, gương mặt
hắn tươi cười dịu dàng, tiếp theo lấy lòng nói: "Phỉ nhi, chúng ta cùng
đi lấy trứng chim thế nào?"

"Đã lâu không gặp, sức khỏe ngươi sao rồi?" Giọng nói dịu dàng
mang theo sự quan tâm, Hạ Hầu Cảnh đứng cách nàng năm bước
hỏi thăm.

Nàng vội vàng gật đầu nói: "Tốt lắm, toàn bộ đều tốt!" Sợ hắn không
tin, nàng còn xoay vài vòng, hốc mắt nàng hơi ẩm, khẩn trương hỏi
"Ngươi làm sao vậy?"



Hắn xòe cây quạt, nhếch miệng lên nở nụ cười, đắc ý nói: "Vân tiểu
thư đang lo lắng cho ta sao?"

Nụ cười phóng túng không kềm chế được, giọng nói trêu chọc quen
thuộc, khiến nàng phục hồi lại tinh thần, nàng gật mạnh đầu nói: "Lo
lắng, ta rất lo lắng cho ngươi!" Nhớ lại lần ám sát kia, trong lòng nàng
run rẩy một hồi, không phải sợ, mà là lo cho hắn, lo hắn sẽ gặp
chuyện không may. Dù rằng nàng quyết định thử thích Tư Nam
Tuyệt, cùng Tư Nam Tuyệt trải qua những ngày tháng sau này,
nhưng người nam nhân trước mắt là chuyện duy nhất kiếp trước
nàng không bỏ được, nàng hi vọng hắn sống thật tốt.

"Nghe Vân tiểu thư nói như vậy, trái tim bị thương của ta cuối cùng
cũng có tí an ủi rồi!" Hạ Hầu Cảnh che ngực, giả bộ cảm động.



Chương 75-3: Điều tra (Hạ
Hầu Cảnh xuất hiện) (3)

Vân Tuyết bật cười, lập tức sự mệt mỏi mấy ngày nay hóa thành hư
không, trái tim treo lơ lửng rốt cuộc được bình tâm lại, nhưng mà
nghĩ đến hắn ra đi không lời từ biệt, nàng cau mày nói: "Dầu gì
chúng ta cũng là bằng hữu, ta bị thương nghiêm trọng như vậy, kết
quả sau khi tỉnh lại nghe được tin tức đầu tiên chính là ngươi rời đi!"

Nhìn gương mặt tinh xảo trước mắt, bộ dáng cẩm y ngọc thực, xem
ra cuộc sống không tệ, nàng uất ức thì thầm một tiếng: "Không nghĩa
khí gì cả!"

Hàng mi Hạ Hầu Cảnh rũ xuống, hắn đúng là không nghĩa khí, nàng
vì hắn bị thương nặng, vứt nàng cho Tư Nam Tuyệt, tự mình một
người chống không lại nội tâm áy náy, không nói câu nào bỏ đi, hắn
cười khổ nói: "Thật xin lỗi!"

Những lời này hắn đã sớm muốn nói với nàng, hắn không phải là
nam tử hán. Lúc Phỉ nhi gả cho Hạ Hầu Huyền, nàng vẫn cho rằng vì
hắn hận nàng nên mới rời khỏi, thật ra thì không phải, hắn chưa từng
oán Phỉ nhi, hắn hi vọng nàng luôn sống vui vẻ, dù vị trí bên cạnh kia
không phải là của mình.

Nhưng hắn cũng rất ích kỷ, hắn không thể chịu đựng cảnh nàng và
Hạ Hầu Huyền ngọt ngào, vì vậy xin ý chỉ đi biên cảnh.

Nhưng không ngờ vừa đi đã thành vĩnh biệt, Phỉ nhi mất, hắn không
được nhìn mặt nàng lần cuối.



Vân Tuyết Phi không ngờ câu nói đùa của mình, Hạ Hầu Cảnh sẽ để
ý như vậy, nàng vội vàng giải thích nói: "Ta chưa bao giờ trách
ngươi!" Nàng chỉ lo lắng cho hắn thôi, lo lắng hắn có chuyện nên
không tới gặp mình, bây giờ nhìn thấy hắn bình an đứng đây, cuối
cùng nàng đã có thể thở phào nhẹ nhõm.

Nàng lấy tờ giấy từ ống tay áo ra, nghiêm nghị hỏi "Cái này là ngươi
ném cho ta sao?"

Sau khi Hạ Hầu Cảnh nhìn thấy, thẳng thắng gật đầu.

Vân Tuyết Phi im lặng một lúc lâu, đột nhiên cảm thấy tờ giấy trong
tay này có sức nặng ngàn cân, nàng nhỏ giọng hỏi: "Ngươi vẫn
không bỏ được sao?"

Hạ Hầu Cảnh tự giễu cười một tiếng, làm sao có thể buông bỏ
được? Tiết Phỉ là mạng của hắn, không có nàng, hắn như cái xác
không hồn, mục đích sống sót duy nhất chính là vì tra ra hung thủ, vì
báo thù cho Tiết Phỉ!

"Sao ngươi biết có người muốn giết Thẩm Lưu Nhiễm?" Vân Tuyết
Phi nghi ngờ, nàng mới tìm được Thẩm Lưu Nhiễm chưa được mấy
ngày, nhiều chuyện liên tiếp tìm đến, những thích khách trong vương
phủ cùng với vụ hạ độc, giống như Đông Tuyết nói, vương phủ
chung quanh có bày trận pháp, muốn vào tuyệt đối không dễ dàng,
càng miễn bàn có thể bất tri bất giác hạ độc, trừ phi trong phủ có gian
tế!

"Thẩm Lưu Nhiễm là do ta tìm được, lúc ấy ta từ trong miệng Lưu Ly
biết Phỉ nhi vì trúng Thập Hương Nhuyễn Cân Tán, nên mới bị kẻ
gian có cơ hội lợi dụng, ta men theo đầu mối tìm được Thẩm Lưu
Nhiễm, không ngờ thần trí nàng ấy lại mơ hồ, nhưng từ lời nói điên
khùng của nàng ấy có thể khẳng định, ban đầu người bỏ thuốc Phỉ



nhi đúng là nàng ấy, ta nghĩ lúc Phỉ nhi chết trận sa trường cũng
không phải ngoài ý muốn, mà đã sớm có mưu tính trước!"

Hạ Hầu Cảnh nói tới chỗ này, cơ hồ là đè nén bi thương, trong mắt
có tia máu thoáng qua, hiện lên ánh sáng sắc nhọn, tay cầm quạt
chặt đến trắng bệch: "Ta nhất định phải đem hung thủ sau màn chặt
làm trăm mảnh!"

Vân Tuyết Phi quay mắt đi, trong lòng quằn quại đau thương, nàng
nghĩ nếu như ban đầu nàng chọn Hạ Hầu Cảnh, có lẽ hiện tại nàng
và hắn đã con cháu đầy đàn, cuộc sống chắc chắn rất hạnh phúc!

"Ta mang theo Thẩm Lưu Nhiễm vừa truy tìm đầu mối, vừa tìm danh
y chữa trị cho nàng ấy, hi vọng nàng ấy có thể tỉnh táo, nói cho ta biết
chân tướng! Không ngờ trên đường gặp sát thủ, Thẩm Lưu Nhiễm
thất lạc, được ngươi dẫn về vương phủ! Ta nghĩ nàng ấy đi theo
ngươi tốt hơn so với ta, hơn nữa Tư Nam Tuyệt có thủ hạ là quỷ y
Tần Lan, nàng ấy ở vương phủ, ta có thể an tâm tìm kiếm tiếp manh
mối!"

Hạ Hầu Cảnh tràn ngập áy náy nhìn Vân Tuyết Phi, hắn thật xin lỗi
nữ tử này, trước đó thì bị ám sát, sau lại là chuyện Thẩm Lưu Nhiễm,
dường như mỗi lần ở cùng hắn, nàng đều sẽ gặp nguy hiểm, nhưng
tha thứ hắn ích kỷ, trong lòng của hắn chỉ có thể chứa một mình Phỉ
nhi!

Vân Tuyết Phi hiểu gật đầu một cái, nâng nở nụ cười rạng rỡ bảo
đảm nói: "Ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt nàng ấy, nhất định tìm Tần
Lan chữa khỏi cho nàng ấy!" Không chỉ là vì giúp ngươi được giải
thoát, mà còn là vì bản thân ta.

"Ngươi không thể đi vào!" Giọng Ngũ Trà khẩn trương từ ngoài cửa
truyền đến.



"Tiện tỳ, sao ngươi ở đây?" Bạch Nhiễm giật mình, mắt không thể tin
nhìn về hướng cửa chính, nô tỳ nàng ta ở nơi này, vậy nữ nhân kia
khẳng định cũng ở đây. Nhớ lại lần trước Hạ Hầu Cảnh và Vân Tuyết
Phi đi ra ngoài, khiến toàn thân bị thương, còn suy sụp tinh thần một
thời gian dài, trong lòng nàng không khỏi ghen tỵ!

Nhìn tiện tỳ trước mặt bộ dạng gà mẹ bảo vệ gà con ở cửa chính,
trong lòng nàng càng thêm tức giận: "Cút ngay!" Vừa nghĩ tới nữ
nhân kia và A Cảnh của nàng một mình ở bên trong lâu như vậy,
ngọn lửa ghen ghét liền cháy lan ra ngoài.

Ngũ Trà đã đồng ý với tiểu thư, trấn thủ ở cửa, không có lệnh của
tiểu thư, chết cũng không cho nữ nhân này đi vào! Nàng giang hai
tay ra gắt gao ngăn ở cửa, ánh mắt căm thù nhìn người không có ý
tốt trước mắt.

Bạch Nhiễm lười phải nói nhảm với nha hoàn này, trực tiếp chen
chân dốc hết toàn lực, tàn nhẫn đạp lên bụng Ngũ Trà.

Ầm một tiếng, bụng Ngũ Trà bị thương, theo cửa mở rộng ra, ngã
vào trong phòng, té mạnh xuống đất.

Vân Tuyết Phi vội vàng chạy lên, đỡ Ngũ Trà dậy, vẻ mặt lo lắng nói:
"Ngươi làm sao vậy?"

Ngũ Trà đưa tay run rẩy chỉ ra cửa, âm thanh khổ sở, đứt quãng nói:
"Tiểu thư, Ngũ Trà vô dụng, không bảo vệ tốt cửa cho người, để nữ
nhân điên đó xông vào!"

Vân Tuyết Phi nhìn theo hướng ngón tay, nhìn Bạch Nhiếm nổi giận
đùng đùng, nàng và nữ nhân này từng có duyên gặp mặt hai lần.
Trong vụ án của Quan Tâm Liên, nàng ta cũng có mặt, nhưng là



dáng vẻ đoan trang đứng ở nơi đó, khác hoàn toàn với những nữ
nhân khác, vẻ mặt lạnh nhạt, không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào!

Lúc này gương mặt tràn đầy sự ghen ghét, rốt cuộc nàng cũng bừng
tỉnh, thì ra nữ nhân này không hề yêu Tư Nam Tuyệt, mà là Hạ Hầu
Cảnh, nàng không khỏi đồng tình với Tư Nam Tuyệt, nàng ta cho hắn
đội một cái nón xanh thật lớn.

Ngũ Trà khó chịu ho khan mấy tiếng, Vân Tuyết Phi hơi rung động,
đã rất lâu chưa trải qua cảm giác như thế rồi, nàng nhìn nha hoàn
trung thành này, rõ ràng bị thương nặng đến vậy, còn lo lắng cho
mình!

"Ngươi, tiện nữ nhân quả nhiên không biết xấu hổ, có Nam Tuyệt ca
ca, còn tới quyến rũ A Cảnh của ta!" Bạch Nhiễm tức giận xông đến,
trông thấy Hạ Hầu Cảnh ở chung một phòng với nàng ta, nàng đã
sớm nhìn ra sự khác biệt trong cách cư xử của A Cảnh, vốn cho rằng
A Cảnh rời khỏi vương phủ, nàng bám theo, lâu ngày sinh tình, A
Cảnh có thể tiếp nhận mình, không ngờ nàng ta cũng đi tới đây.

Lúc trước xuất hiện một Tiết Phỉ, nàng có thể nhẫn nhịn, dù sao Tiết
Phỉ quen biết Hạ Hầu Cảnh trước mình, cho Hạ Hầu Cảnh ấm áp,
nàng muốn hận chỉ có thể hận nàng gặp gỡ quá muộn. Hiện tại đúng
lúc, Tiết Phỉ chết rồi, vốn cho là cơ hội của mình đến, không thể nghĩ
đến xuất hiện thêm một Vân Tuyết Phi, Tuyết Phi, Tiết Phỉ, cái tên
gợi lên biết bao sự liên tưởng!

Trong lòng nàng đối với Bạch Nhiễm trước kia không hề có bất kỳ
thiện cảm nào, hiện tại nàng càng thêm chán ghét đến tột độ. Ngày
xưa gò má hồng hào, nha hoàn líu ríu đi theo bên cạnh mình. Hôm
nay sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy máu, nàng rất khó chịu,
nghe mở miệng là chửi tiện nữ nhân. Nếu không trả thù, sao có thể
dập tắt ngọn lửa trong lòng nàng được!



Ánh mắt nàng lạnh lẽo, vung tay lên, một tia ánh sáng bạc chợt hiện,
ba cây ngân châm xuyên thẳng qua Bạch Nhiễm!

Bạch Nhiễm tuyệt không ngờ tới Vân Tuyết Phi biết võ công, nàng
chỉ cảm thấy ánh sáng lạnh chợt lóe, ngực đau nhói, đột nhiên đau
đớn kéo tới giống như dây leo sinh trưởng, không ngừng lớn lên.
Gương mặt vốn kiêu ngạo dần dần vặn vẹo, ánh mắt âm ngoan nhìn
chằm chằm Vân Tuyết Phi nói: "Tiện nữ nhân, ngươi đã làm gì ta?"

Vân Tuyết Phi cười lạnh: "Ta khuyên ngươi nên an phận, nếu không
độc trong cơ thể ngươi sẽ nương theo cảm xúc kích thích truyền
khắp người ngươi, đầu tiên là hơi đau, sau đó đợi đến khi thấy toàn
thân đều đau, tay của ngươi sẽ bắt đầu trước rửa nát, cuối cùng. . . .
. ."

Ở bên trong ánh mắt sợ hãi của Bạch Nhiễm, nàng nheo mắt lại, lạnh
lùng nói: "Toàn thân ngươi sẽ thối nát mà chết!"

Bạch Nhiễm rùng mình một cái, đây là người trước kia nhát gan như
chuột Vân Tuyết Phi sao? Nàng rất muốn gạt mình tất cả đều là nữ
nhân này hù dọa của mình, nhưng toàn thân đau buốt, từ từ truyền
tới thần kinh nàng, nhìn nữ khóe miệng nhân kia lạnh lẽo, nàng mới
phản ứng được, nàng ta đang vô cùng tức giận!

Nàng ta đột nhiên cảm thấy cả người lạnh như băng, cứng đờ, đứng
ở nơi đó không dám động, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về
phía Hạ Hầu Cảnh, uất ức nói: "A Cảnh, ngươi coi nữ nhân này thật
ác độc!" Hai mắt nàng ta đẫm lệ, sự kiêu ngạo ngày xưa hoàn toàn
biến mất, ở trước mặt Hạ Hầu Cảnh nàng chính là một tiểu nữ nhân,
một tiểu nữ nhân chờ đợi Hạ Hầu Cảnh yêu thương.

Con ngươi Hạ Hầu Cảnh lấp lóe, khẽ thở dài một cái, nói với phía



Vân Tuyết Phi: "Cho nàng ta thuốc giải đi, sau này nàng ta sẽ không
dám nữa!"

Vân Tuyết Phi không ngờ Hạ Hầu Cảnh sẽ nói chuyện vì nữ nhân
này, vẻ mặt vốn đang tức giận, dưới ánh mắt khẩn cầu của Hạ Hầu
Cảnh thì từ từ biến mất, nàng cúi đầu áy náy nhìn Ngũ Trà rúc vào
bên cạnh mình, nhẹ nhàng nói tiếng: "Thật xin lỗi!"

Sau đó tay vung lên, quăng thuốc giải tới.

Bạch Nhiễm thấy Hạ Hầu Cảnh bảo vệ mình ở trước mặt Vân Tuyết
Phi, sắc mặt nở rộ hạnh phúc cười, ngọt ngào nói: "A cảnh, huynh
thật tốt!"

"Ta mang Ngũ Trà đi trước đây!"

Sau khi Vân Tuyết Phi lạnh lùng nói ra những lời này, đỡ Ngũ Trà
đầu cũng không quay lại rời đi!



Chương 76-1: Ác nhân tự có
ác nhân trị (1)

"Tuyết Phi!"

Nhìn thấy nữ tử vốn đang nói cười với hắn, đột nhiên lạnh lùng như
vậy, trong lòng Hạ Hầu Cảnh hơi rung động, cảm giác mất đi cái gì,
vội vàng kêu to.

Nhưng Vân Tuyết Phi chẳng những không quay đầu lại, mà ngay cả
một ánh mắt cũng không bố thí cho hắn, trong lòng hắn rất phiền não,
loại cảm giác này thật lâu chưa từng có rồi.

Bạch Nhiễm đắc ý bởi vì Hạ Hầu Cảnh ở trước mặt Vân Tuyết Phi
bảo vệ mình, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Hạ Hầu
Cảnh, tâm trạng vốn đang vui mừng đột nhiên bị tạc một chậu nước
lạnh, trong lòng hơi chua chát, rõ ràng giữa hai người nàng và Vân
Tuyết Phi đã lựa chọn nàng, tại sao bây giờ lại là dáng vẻ này?
Chẳng lẽ hắn hối hận? Nghĩ đến loại khả năng này, tim Bạch Nhiễm
tựa như bị dao găm cắt, cơ thể đau đớn còn kém rất xa trong lòng,
nàng cẩn thận kêu lên: "A cảnh, có phải huynh tức giận hay không?"

Hạ Hầu Cảnh giơ tay lên, nhìn chiếc bình nhỏ trong lòng bàn tay,
trong đầu hiện lên nét mặt thất vọng vừa rồi của Vân Tuyết Phi, con
ngươi lạnh lùng. Đột nhiên hắn cảm giác trong lòng mình trống rỗng!
Nghe thấy tiếng của Bạch Nhiễm, hắn càng thêm phiền não, đặt
chiếc bình nhỏ lên bàn, sau đó lướt qua người Bạch Nhiễm, để lại
một câu nói: "Đây là lần cuối cùng!"

Sau cùng ở trong ánh mắt khát khao của Bạch Nhiễm, đầu cũng



không quay lại rời đi.

"A cảnh, huynh không thể mặc kệ ta!" Bạch Nhiễm đau lòng kêu lên,
bộ dạng quật cường ầm ầm sụp đỗ, trong lòng từng đợt bi thương
đánh tới, nước mắt lớn chừng hạt đậu từ khóe mắt chảy xuống, nàng
trợn mắt nhìn ra cửa, tự lẩm bẩm: "A cảnh, huynh không thể mặc kệ
ta! Ta thật lòng yêu huynh, trên thế giới không có ai là không biết ta
thích huynh, tại sao huynh lại không biết chứ?"

Hạ Hầu Cảnh yêu Tiết Phỉ, Bạch Nhiễm yêu Hạ Hầu Cảnh, từ mười
tuổi đến mười bảy tuổi nàng chứng kiến Hạ Hầu Cảnh đối yêu thầm
Tiết Phỉ, hiểu rõ nỗi khổ trong lòng Hạ Hầu Cảnh.

Nhưng Tiết Phỉ đã chết, A Cảnh, vì sao huynh không chịu cho ta một
cơ hội, để ta yêu huynh?

Nàng cũng nhịn không được nữa, ngồi xổm xuống, đôi tay ôm lấy
mình, dường như chỉ có vậy mới có thể giảm bớt sự khổ sở!

Ngoài cửa sổ trời trong mây trắng, trong phòng nàng co người nỉ
non, khóc cho sự ngu ngốc của nàng, khóc không cam lòng, càng
khóc cho sự tuyệt tình của hắn!

Không biết qua bao lâu, đau đớn như thủy triều vọt tới cơ thể nàng,
từng đợt song nối tiếp nhau, đôi tay nàng bắt đầu run rẩy, toàn thân
run lên, đổ mồ hôi hột, nhìn thuốc giải cách đó không xa, nàng khẽ
cắn răng, bật người dậy, cả người loạn choạng, nhưng thần trí vẫn
minh mẫn, nàng phải uống thuốc giải..., nàng không thể chết được,
nhân lúc còn sống nàng nhất định phải lấy được lòng của Hạ Hầu
Cảnh, tất cả nữ nhân giành A Cảnh với nàng, một người nàng cũng
sẽ không bỏ qua!

"Hồi bẩm vương phi, thương thế của Ngũ Trà cô nương không đáng



lo ngại, chỉ bị thương ở xương ống chân, đợi lão phu kê một ít thuốc,
sau khi uống xong sẽ khỏe thôi!" Trương Nhất Trung cung kính trả
lời.

Vân Tuyết Phi gật đầu, tâm trạng tốt lên được một chút, nàng ngồi
trên mép giường, áy náy nhìn Ngũ Trà nói: "Có chỗ nào khó chịu
không?"

Ngũ Trà đưa tay khoác lên mu bàn tay Vân Tuyết Phi, an ủi cười nói:
"Tiểu thư không cần lo lắng, Ngũ Trà rất tốt!" Nàng biết tiểu thư quan
tâm mình, như vậy là đủ rồi, chuyện mới vừa rồi. Mặc dù nàng là một
nha hoàn, nhưng cũng thừa thông minh để biết tiểu thư muốn ra mặt
vì nàng, nhưng ngại mặt mũi của Cảnh vương gia, mới không thể
không bỏ qua cho nữ nhân kia, nàng hiểu tiểu thư, đồng thời ấn
tượng đối với Hạ Hầu Cảnh trở nên kém hơn.

Vân Tuyết Phi cười gật đầu, nói với Trương Nhất Trung: "Làm phiền
Trương đại phu rồi !"

Đợi sau khi Trương Nhất Trung đi khỏi, Vân Tuyết Phi đưa tay vén
mấy sợi tóc xõa trước trán Ngũ Trà, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt
trắng bệt của nàng ấy, môi mấp máy nói: "Ngũ Trà, thật xin lỗi, ta
không thể giúp em báo thù!" Nha đầu này trung thành với mình,
nhưng mình vì sự áy náy với Hạ Hầu Cảnh, nể mặt hắn, chưa được
sự của đồng ý Ngũ Trà, đã đưa thuốc giải cho nữ nhân kia, như vậy
là không công bằng với Ngũ Trà!

Cuống họng Ngũ Trà khàn khàn, trong mắt tràn ngập hiểu ý và quan
tâm nói: "Chỉ là vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại, Trương đại
phu cũng nói không tới mấy ngày sẽ khỏe, tiểu thư nhìn người khổ
sở như vậy, trong lòng Ngũ Trà cũng không dễ chịu!"

Vân Tuyết Phi ngẩn ra, mỉm cười với Ngũ Trà: "Ta biết rồi, " Dừng



một chút, sau đó vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc bảo đảm nói: "Ta sẽ
không để cho nữ nhân kia trèo lên đầu chúng ta!"

Ngũ Trà vui mừng gật đầu một cái: "Em tin tiểu thư!"

Tiếp theo chủ tớ hai người bèn nhìn nhau cười, khiến cho bầu không
khí vốn ngột ngạt lập tức vui vẻ không ít.

Trái ngược Hạ Hầu Huyền có mỹ nhân làm bạn, gió xuân phơi phới,
Phong Cực mỗi ngày một suy sụp, người lúc nào cũng nồng nặc mùi
rượu.

Kể từ khi bị thu hồi binh quyền, Lê Họa thành nữ nhân của Hoàng
thượng, hắn đã cảm thấy cuộc sống không còn hứng thú gì nữa, cả
ngày cùng rượu làm bạn.

Lúc này hắn tựa vào một góc nhỏ trong phòng ngủ, tay nâng một vò
rượu, ào ào rót vào mồm, bởi vì quá mạnh, rượu theo khóe miệng
chảy xuống ngực, thậm chí bụng trên đùi. . . . . . Khắp nơi đều là
rượu, nhưng hắn chẳng mảy may dừng lại, râu mọc lúng phúng,
quần áo lôi thôi bốc lên mùi hôi thối, nhưng hắn không chút cảm giác
đến, đâu còn sự hăng hái lúc trước?

Chung quanh còn có mấy cái bình rỗng, thậm chí mảnh vụn vò rượu
đầy đất, trong không khí tràn ngập mùi rượu gay mũi.

Rèm cả căn phòng phủ xuống, ánh mặt trời chiếu không thể chiếu
vào, người khác không thấy được sự nhếch nhác của hắn, hắn có
thể uống thỏa thích..., mặc sức phát tiết, ai cũng không xen vào!

Vừa uống vừa thở hổn hển, rõ ràng là rượu mạnh, nhưng mình càng
uống lại càng thấy tỉnh táo, sự trống rỗng trong lòng càng lúc càng
lớn, hắn dựa vào vách tường, đôi mắt vô hồn nhìn đến một chỗ nào



đó, trong miệng lẩm bẩm nói: "Họa Nhi, vì sao nàng đối xử với ta như
vậy? Nàng có biết ta rất yêu nàng không, bây giờ ta rất khổ sở!"

Nói đến chỗ đau lòng, hắn tiếp tục nốc thêm một hớp rượu, sau đó
cười ha ha không ngừng. Mình thật là ngốc, lại có tình cảm với nữ
nhân chỉ ở chung với nhau mới có mấy ngày, thậm chí sâu đến mức
không thể buông bỏ. Nói ra cũng không ai tin, nhưng lần này hắn đã
thật sự động long. Dù Tống Thi Linh từng phản bội lừa gạt hắn, hắn
vẫn không cảm thấy khổ sở như vậy!

Hắn luôn cho rằng Họa nhi yêu hắn, vấn đề giữa hắn và nàng chính
là nữ nhân điên Tống Thi Linh kia, miệng hắn an ủi Họa nhi, nói mình
không thể cho nàng danh phận, nhưng sẽ cho nàng vô tận cưng
chiều. Chỉ có chính bản thân hắn biết, lúc hắn nói ra những lời này,
trong lòng hắn còn khó chịu hơn dao cắt, ai mà không muốn cho nữ
nhân mình yêu một danh phận đường đường chánh chánh, nhưng
hắn vì bảo đảm cuộc sống sung túc của nàng, không thể tùy tiện đắc
tội vương phủ, chỉ có thể trước tiên uất ức nàng!

Hắn nghĩ chỉ cần Họa nhi nguyện ý chờ, hắn sẽ vì nàng cố gắng,
nâng nàng lên vị trí phu nhân Tướng quân, nhưng không ngờ, hắn và
nàng còn chưa bắt đầu, thì đã kết thúc rồi. Hắn chỉ là một khách qua
đường trong cuộc đời nàng, Hoàng thượng mới là nam nhân nàng
muốn nắm tay cả đời!

Nét mặt tràn đầy tơ máu, ẩm ướt, nam nhi không dễ rơi lệ, chẳng
qua là vì chưa chạm tới chỗ thương tâm mà thôi! Cả phòng tối om,
hắn như một con sư tử bị thương một mình liếm láp vết thương của
mình.

Đột nhiên một tiếng kẽo kẹt vang lên, một luồng ánh sáng bắn thẳng
đến, ánh mắt hắn khó chịu híp lại, muốn dùng tay ngăn cản, nhưng
không tránh được, mơ hồ nhìn thấy một lục y nữ tử từ từ đi vào,



dáng người xinh đẹp khiến hắn miệng đắng lưỡi khô.

Hồng Nguyệt bước tới bên cạnh Phong Cực, nhẹ nhàng ngồi xổm
xuống, vị Tướng quâ hiên ngang lẫm liệt ngày xưa, hôm nay biến
thành một con hổ bị bệnh, trong lòng nàng rất khó chịu. Đối với
chuyện của Lê Họa, trong phủ nhiều ít cũng đã truyền ra, nàng khẽ
thở dài một hơi: "Tướng quân, người cần gì phải khổ như thế chứ?"

Nhìn Phong Cực nghiêng đầu, ánh mắt khép chặt, coi nàng như
không tồn tại, nàng càng thêm cảm thấy sự ngu dại của hắn. Mặc kệ
hắn như thế nào, dù sao nàng nhất định phải nói xong: "Người ở đây
khổ sở vì Lê Họa tiểu thư, nhưng Lê Họa tiểu thư lại hoàn toàn
không biết gì. Nếu ta là Tướng quân người, ta sẽ không lãng phí thời
gian ở nơi này, như vậy sẽ chỉ làm cho người ta xem thường người!"

Phong Cực từ từ mở mắt, ngước nhìn nữ nhân đang tỏ vẻ quan tâm,
lạnh lùng phun ra một chữ: "Cút!" Hắn có sa sút hơn nữa cũng không
tới phiên một nữ nhân đến dạy dỗ!

Sắc mặt Hồng Nguyệt càng thay đổi, bàn tay nắm chặt thành quyền,
nghĩ đến mục đích mình tới, trong lòng tự nhắc nhở mình phải nhịn,
không thể đi, nàng không thèm để ý ánh mắt Phong Cực, nhoẻn
miệng cười, vết sẹo trên mặt kia chuyển động theo, càng thêm dữ
tợn, chỉ có người quen mới có thể nhìn ra nữ nhân này trước kia là
một giai nhân thanh tú!

"Tướng quân không nên sa đọa như thế, nên biểu hiện tốt một chút,
nhanh chóng tìm Vương gia lấy lại binh quyền, đồng thời để Lê Họa
tiểu thư chứng kiến, không có nàng người vẫn có thể sống tốt, khiến
cho nàng hối hận vì lựa chọn của mình. Hơn nữa người không hận
hoàng thượng hoành đao đoạt ái* sao?" Hồng Nguyệt tức giận chỉ ra,
nhìn Phong Cực lâm vào trầm tư, không tiếp tục mở miệng đuổi mình
đi, trong lòng nàng hài lòng, tiếp tục nói: "Đây tất cả đều không phải



là lỗi tướng quân, là bọn hắn có lỗi với Tướng quân người, vì vậy
Tướng quân người nên làm cho bọn họ phải hối hận, mà không phải
là tự trừng phạt mình!"

(*) Cầm ngang đao đoạt ái tình – đại loại là chỉ người thứ 3 vô duyên
nhảy vào công nhiên cướp đoạt ái tình của người khác.

Nàng đưa tay lấy vò rượu từ trong tay Phong Cực, nhìn Phong Cực
thế nhưng không phản đối, nàng thở ra một hơi, coi bộ đã nghe lọt,
trông thấy con ngươi đỏ ngầu, nàng thận trọng hỏi "Tướng quân, ta
đỡ người lên giường nghỉ ngơi!"

Nàng lén cẩn thận quan sát phản ứng của Phong Cực, đợi lúc nhìn
thấy hắn không còn chán ghét và phiền não. Nàng cuối cùng cũng an
tâm, vừa vươn tay ánh mắt vừa khóa chặt Phong Cực, tay của nàng
nhẹ nhàng khoác lên trên cánh tay hắn, nhẹ giọng nói: "Tướng quân,
đứng lên đi, trên đất rất lạnh, lên giường ngủ một giấc, ngày mai sẽ
là một sự khởi đầu mới!"

Nói xong nàng hơi dung sức một chút, vui mừng khi phát hiện Phong
Cực nhưng lại phối hợp, nàng rất dễ dàng đỡ Phong Cực dậy, đi tới
chiếc gường bên kia.

Sau khi để hắn lên giường, Hồng Nguyệt dùng ống tay áo xoa xoa
mồ hôi rịn ra trên trán, hiền lành cười nói: "Tướng quân trước nằm
trên giường nghỉ ngơi, ta đi chuẩn bị nước lau người Tướng quân,
tránh cho ngủ không thoải mái!"

Hiện tại nàng biết, chỉ cần Phong Cực không trả lời, không lộ ra vẻ
mặt chán ghét thì chính là ngầm đồng ý để nàng đi làm, nàng vui
mừng lui ra ngoài.

Sau khi Hồng Nguyệt đi khỏi, vẻ mặt Phong Cực vẫn bất động, rốt



cuộc ánh mắt cũng lóe sáng, trong đầu vang vọng câu nói kia: Tất cả
đều không phải là lỗi tướng quân, là bọn hắn có lỗi với Tướng quân
người, vì vậy Tướng quân người nên làm cho bọn họ phải hối hận,
mà không phải là tự trừng phạt mình!

Hắn cam tâm sao? Bị một nữ nhân lừa gạt, bị Đế Vương mình thần
phục vũ nhục, sao hắn có thể không nổi giận? Nhưng làm thế nào để
cho nàng hối hận? Hạ Hầu Huyền là Hoàng thượng, hắn là một
Tướng quân không có binh quyền, sao có thể đấu với Đế Vương Đại
Hạ Quốc?

Đột nhiên truyền đến tiếng mở cửa lần nữa, tiếng bước chân nhỏ
nhẹ quen thuộc, hai mắt Phong Cực nhắm nghiền tiếp, suy nghĩ rối
bời.

Hồng Nguyệt mỉm cười, bưng chậu rửa mặt và khăn lông đi tới trước
giường, trông thấy lông mi hơi run, nàng cười khẽ, đem khăn nhúng
vào nước rồi vắt khô, bàn tay mềm mại cầm khăn lông, nhẹ nhàng
lau cái trán Phong Cực, sống mũi, mặt, cằm. . . . . . Một đường đi
xuống, động tác êm ái, giống như đang lau một vật phẩm quý trọng
sợ làm nó bị thương.

Sau khi lau xong phần cổ, nàng đưa tay nhẹ nhàng thăm dò vào
hông Phong Cực, muốn cởi thắt lưng của hắn ra, nhưng đột nhiên
tay bị ngoại lực kiềm chế, nàng theo tay nhìn sang, thấy Phong Cực
u ám nhìn mình, bàn tay hung hăng túm chặt tay nàng, trong mắt cực
kỳ không vui.

Hồng Nguyệt cũng không sợ, nhẹ nhàng cười nói: "Lau hạ thân, rất
có ích cho giấc ngủ!"

Nụ cười quan tâm vô hại, khiến Phong Cực từ từ buông bỏ phòng bị,
dần dần nới lỏng tay của nàng, nghiêng đầu một cái, nhìn về một



hướng khác, mắt không thấy, tâm không phiền, nàng muốn làm sao
thì làm.

Hồng Nguyệt tự nhiên biết hắn đã đồng ý, nàng cười cười, rút đai
lưng trên người ra. Lập tức, da thịt phái nam tràn ngập dương cương
lờ mờ bại lộ trước mặt mình, nàng tiếp tục vắt khô khăn lông, cẩn
thận cầm quần áo nhẹ nhàng vạch ra, sau đó từng chút từng chút lau
chùi thân thể cho hắn.

Tuy Phong Cực đang chán chường, nhưng cũng là nam nhân, bàn
tay trắng nõn trêu chọc vô cùng thoải mái, khiến cho bụng dưới của
hắn từ từ nóng lên, cần phóng thích ngay, nhưng đầu sỏ gây nên lại
không biết, tiếp tục làm chuyện xấu mà nàng cho là tốt.

Nhiệt độ trong tay càng ngày càng nóng, Hồng Nguyệt nghi ngờ xong
thì lo lắng, chẳng lẽ bị sốt rồi? Nàng đưa tay sờ trán hắn, nhận thấy
nhiệt độ vẫn bình thường, trong lòng thở phào nhẹ nhỏm, định rút tay
về.

Đột nhiên có một bàn tay to cản lại đường đi của tay nàng, trong sự
kinh ngạc của Hồng Nguyệt, Phong Cực đột nhiên mở mắt ra, mặt đỏ
ửng không biết là dục hỏa hay do mệt nhọc quá độ. Hắn kéo mạnh,
đặt Hồng Nguyệt nằm trên người mình. Lúc Hồng Nguyệt còn chưa
kịp kêu lên, lật người một cái như cá chép, hai người liền thay đổi vị
trí, hắn đã áp lên người Hồng Nguyệt.

Cho dù Hồng Nguyệt có ngốc đi chăng nữa, lần nếm trải duy nhất
kia, vẫn bị người nam nhân trước mắt này ép buộc, nhưng hạ thân
nóng rực nói cho nàng biết, chuyện sắp xảy ra kế tiếp.



Chương 76-2: Ác nhân tự có
ác nhân trị (2)

Tim này hơi đập nhanh, nhìn ánh mắt Phong Cực đỏ rực, một đêm
kia cũng thế, hắn không quan tâm đến sự phản đối của nàng, đè
nàng lên giường. Kể từ đó, tất cả đều thay đổi, nàng đưa tay nhẹ
nhàng vuốt ve vết sẹo trên mặt mình, trong lòng bi hận chồng chất.

Có lẽ vì hôm nay Phong Cực tương đối yếu ớt, chứng kiến vẻ mặt
Hồng Nguyệt tự giễu, hắn cho rằng Hồng Nguyệt để ý dung mạo
mình, để ý cái nhìn của hắn đối với nàng. Vì vậy sự áy náy từ từ
chuyển thành thương tiếc, không có ghét bỏ giống như Tống Thi
Linh, lần này hắn tự tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt lồi lõm của
nàng, dịu dàng nói: "Ta không quan tâm!" Hắn muốn nói cho nàng
biết, không cần phải khổ sở vì nó, chỉ cần tâm hồn đẹp là được.

Tay hắn vuốt dọc theo khuôn mặt, đi đến đôi môi đỏ thắm đầy đặn.
Mặc dù mặt phá hủy, nhưng không thể phủ nhận, bờ môi nữ nhân
trước mắt này rất xinh đẹp cám dỗ. Hắn duỗi ngón tay ra, hơi dùng
lực một chút, đôi môi bị ép xuống, đợi buông tay, lại lần nữa nổi lên,
như quả đào mật no đủ. Hắn cũng nhịn không được nữa, trực tiếp
cúi người chộp lấy môi đỏ mọng của nàng, hung hăng cắn xé, hung
hăng chiếm đoạt.

Hồng Nguyệt trợn tròn mắt nhìn màn trướng trên nóc, trong mắt
thoáng qua sự châm chọc, không quan tâm? Nếu như không quan
tâm, vì sao khi Tống Thi Linh biến thành bộ dáng quỷ sứ, hắn lại xoay
người không lưu tình vứt bỏ nàng ta? Nếu như không quan tâm, vì
sao lại cưng chiều Lê Họa hết mực dù chỉ mới gặp mặt một lần? Vì
sao khi Lê Họa thích nam nhân khác, ở chỗ này khổ sở say rượu?



Đúng là dối trá, một nam nhân chỉ biết nghĩ bằng nửa thân dưới!

Không hài lòng khi nàng không tập trung, hắn cắn nàng một hớp, cho
đến khi nghe được tiếng kêu của nàng, máu lan tràn cả khoang
miệng, hắn mới vừa lòng nhẹ nhàng mút.

Một lát sau, hắn ngồi dậy không nhịn nữa, vươn tay xét nát quần áo
Hồng Nguyệt, cơ thể trắng như ngọc rất nhanh bại lộ trong không khí,
lửa dục trong mắt Phong Cực càng thêm mãnh liệt, trong đầu dường
như nhớ lại một đêm duy nhất tốt đẹp kia. Tuy gương mặt bị hủy,
nhưng thân thể ngược lại chính là một báu vật!

Nhìn cơ thể trước mặt run run, trong lòng hắn thoáng qua sự hưng
phấn cuồng nhiệt, dứt khoát đưa tay phủ lên, xúc cảm mất hồn càng
thêm kích thích thần kinh của hắn. . . . . .

Trong bầu không khí yên ắng, tiếng rên rỉ nối tiếp nhau, tiếng thở dốc
không ngừng, khiến ban đêm yên tĩnh được che đậy bởi một tầng
xuân sắc.

Sáng sớm khi những tia ánh nắng đầu tiên chiếu xuyên vào giữa
phòng, Hồng Nguyệt lặng lẽ mở mắt, đưa tay ngăn cản, đợi phát hiện
bên cạnh có một vật thể nóng hổi bao quanh mình. Nàng kinh ngạc,
vội vàng quay đầu, lúc nhìn đến vẻ mặt Phong Cực hô hấp ổn định,
cánh tay khoát lên ngực mình, trong đầu hiện lên những hình ảnh
ghê tỏm đêm qua, khiến nàng khẽ nhíu chặt chân mày.

"Đã tỉnh rồi hả?"

Một giọng nữ quen thuộc dễ nghe vang lên, lập tức Hồng Nguyệt
kinh hãi, men theo tiếng nói nhìn sang, nhìn thấy Tống Thi Linh đang
nhìn nàng đang ngồi ở trước bàn, nhẹ nhàng thưởng thức trà, nha
hoàn đứng phía sau mặt không biểu cảm.



Nàng giống như gặp phải quỷ, hoảng sợ nhìn nữ nhân như âm hồn
kia, rốt cuộc nàng ta vào đây từ lúc nào? Chờ ở đây bao lâu rồi?

Chờ đến khi phát hiện ánh mắt như đao của Tống Thi Linh nhìn
chăm chú vào da thịt trần trụi của mình cùng với Phong Cực, nàng
khẩn trương lo lắng, vội vàng kéo chăn muốn che đậy cơ thể mình,
nàng làm nha hoàn cho Tống Thi Linh nhiều năm như vậy, đương
nhiên biết rõ hiện tại nàng ta đang tức giận vì điều gì? Đối với Tống
Thi Linh mà nói, cho dù nàng ta không cần nam nhân này, cũng
không cho phép những nữ nhân khác nhúng chàm hắn!

Trên cơ thể nàng đầy vết đỏ hồng sau cuộc ái ân đêm qua, Tống Thi
Linh nhất định sẽ tức giận, nữ nhân này đã điên rồi, dù mình muốn
báo thù, cũng không thể đối đầu trực diện với nàng ta được!

Trông thấy động tác của Hồng Nguyệt, tròng mắt Tống Thi Linh chợt
lóe lên tia đen tối, ranh con, biết rõ ta để ý nhất là thứ gì, ngươi lại
dám ngang nhiên chống đối ta! Nàng che giấu ác độc trong mắt, dịu
dàng cười nói: "Muội muội đêm qua ngủ có thoải mái không?"

Hồng Nguyệt hé miệng muốn trả lời, đột nhiên khàn một tiếng, đêm
qua tên nam nhân dã man này cắn cho bị thương, vừa cử động lập
tức đau đớn. Nàng chịu đựng sự khó chịu, lắc đầu rồi lại gật đầu,
không biết nên nói gì, muốn phủ nhận, nhưng hiện tại mình đang ở
chung phòng với Phong Cực, cũng chính mình bò lên giường Phong
Cực, đây là sự thật không thể chối cãi, nàng thẳng thắng trả lời: "Rất
tốt, Tạ tỷ tỷ quan tâm!"

Một câu kia rất tốt, tỷ tỷ, hoàn toàn chọc giận Tống Thi Linh, mình nể
mặt nàng ta, nàng ta lại thực sự lấy đó làm kiêu ngạo, ranh con,
ngươi vốn chỉ là một đứa nha hoàn đê tiện, trước kia là vậy, về sau
cũng thế, đừng hòng cùng nàng xưng tỷ muội!



Nhiều năm cảnh giác, Hồng Nguyệt biết câu nói vừa rồi kia đã khiến
cho Tống Thi Linh khó chịu, chẳng qua đã lỡ trêu chọc, nàng cũng
không định lùi bước, nàng muốn xem Tống Thi Linh khổ sở! Nghĩ tới
đây, nàng không sợ nữa, cơ thể nàng trên dưới bị khiếm khuyết,
nàng không phải Lê Họa, không biết người nam nhân bên cạnh có
đứng về phía nàng hay không, ủng hộ mình, nhưng nàng có thể dám
chắc, Phong Cực sẽ không trợ giúp Tống Thi Linh, cái này là đủ rồi!

Nàng thả lỏng chăn, khiến chăn theo thân thể rơi xuống, để lộ những
vết bầm lẫn dấu hôn đỏ ửng cho Tống Thi Linh xem, nàng hả hê hơi
hất cằm, không còn sự nhát gan như vừa rồi, có chẳng chính là khoái
trá, nhìn không? Tống Thi Linh, tuy xuất thân ta là nha hoàn, nhưng
phu quân của ngươi thà đụng một đứa nha hoàn, cũng khinh thường
chạm vào ngươi!

Nhưng khiến Hồng Nguyệt thất vọng, trên mặt Tống Thi Linh không
hề có sự giận dữ, nàng ta vẫn thản nhiên uống trà, đúng lúc ánh mặt
trời chiếu vào sau lưng nàng ta, hắc xuống một tầng bóng dáng.

Đột nhiên nàng ta đứng lên, khoát tay áo, nha hoàn sau lưng hiểu ý,
đem ra một thùng gỗ, trong đó tràn ngập màu đỏ tươi dập dờn, ánh
mắt nha hoàn âm trầm đi lên. Ngay lúc Hồng Nguyệt còn chưa kịp
nữa kêu lên, nó đã được hất lên hai người trên giường, lập tức một
mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.

Sau khi dội xong, nha hoàn để thùng ở một bên, tiếp tục đi tới sau
lưng Tống Thi Linh cung kính đứng.

"Á ~ ngươi điên rồi!"

Hồng Nguyệt hoảng sợ hét to, trông thấy nụ cười lạnh của Tống Thi
Linh, nhìn lại khắp giường đều là máu đen, mùi tanh gay mũi, nàng



buồn nôn muốn ói, cảm giác sền sệt khắp người, giống như những
con rệp đang bò lên người, làm cho người ta run rẩy!

Phong Cực vốn ngủ cực kỳ thoải mái, đột nhiên lạnh lẽo ập tới, còn
có giọng nữ hoảng sợ ở bên tai, mãnh liệt kích thích khiến cho hắn
mở mắt ra, đập vào mắt toàn là màu đỏ. Hắn sợ hết hồn, vội vàng
ngồi dậy, cuống quít quét nhìn bốn phía, đợi đến khi nhìn thấy một
người toàn là máu ngủ ở bên cạnh mình, lập tức một trận buồn nôn
truyền đến.

Hồng Nguyệt cảm giác động tĩnh bên cạnh, chuyển mắt, chứng kiến
Phong Cực tức giận ngồi ở bên cạnh, nàng cũng không màn tới nữa,
uất ức khóc thút thít, đưa tay chỉ nữ nhân ác độc trước mặt, nghẹn
ngào nói: "Tướng quân, người nên giải thích rõ với tiểu thi, nô tỳ
không phải cố ý!"

Nghe giọng nói quen thuộc, sự kiều diễm tối hôm qua truyền vào đầu,
tính cảnh giác trong mắt hắn dần dần biến mất, nhưng nhìn xung
quanh bừa bãi, men theo ngón tay nhìn sang, ánh mắt Tống Thi Linh
lóe lên sự ác độc, dưới ánh mặt trời cực kỳ rõ ràng.

Nhìn khắp người đều là máu, mùi hôi và mùi tanh kích thích mãnh liệt
khứu giác hắn, tâm trạng vốn đã bình phục lại một lần nữa lửa giận
bốc lên, hắn cắn răng nghiến lợi nói: "Tống Thi Linh, ngươi nữ nhân
điên!"

Tống Thi Linh hơi buông tay ra, nhíu mày cười nói: "Ta là nữ nhân
điên!" Nhìn hai người trước mắt nhếch nhác, trong lòng nàng rất
thoải mái, tiếp theo cười nói: "Nữ nhân điên thì thích làm loại chuyện
điên!"

Xoay xoay cổ tay, bây giờ chỉ có thể cầm bát đũa ly rượu. . . . . . Vật
nặng hơn một chút, nàng không thể cầm, nếu sau này không có nha



hoàn ở bên cạnh, thì nàng hoàn toàn là một tên phế nhân!

Còn có sự trong sạch quý giá nhất của nàng, sao nàng có thể không
hận, nếu không phải do tên nam nhân đê tiện này, tương lai của
nàng hết thảy đều sẽ tốt đẹp. Nếu nàng bị hủy, hắn ta cũng đừng
nghĩ được tốt hơn!

Phong Cực cũng không nhịn được nữa trong lòng tràn đầy sát khí,
hắn lập tức xuống giường, định ra tay dạy dỗ nữ nhân ghê tởm này.

Nhưng mới vừa xuống giường, thân thể cầm cự không nổi, hắn đặt
mông ngồi trên giường, mấy ngày nay không ăn cơm không uống
nước, uống rượu, đã tiêu hao rất nhiều hơi sức của hắn. Cộng thêm
trận kịch liệt tối qua, càng làm cho hắn không còn chút sức lực nào.

Tống Thi Linh vốn đang nhìn Phong Cực xuống giường, hai lần ác
độc dạy dỗ trước đó, nàng ta vẫn còn cảm thấy sợ, nhưng bây giờ
trông thấy Phong Cực hơi sức đứng lên cũng không có, căm phẫn
nỗi dậy, nàng ta hài lòng nói: "Ơ ~ Phong đại Tướng quân của chúng
ta sẽ không bị ép khô đó chứ, đứng lên cũng không nổi, xem ra mỹ
nhân Hồng Nguyệt hầu hạ rất chu đáo!"

Một câu mỹ nhân kia cố ý kéo dài âm điệu, thẩm mỹ của Phong Cực
ngu ngốc ngươi càng ngày càng thấp, thậm chí ngay cả một người
xấu xí như vậy cũng ăn được!

Phong Cực không còn chút sức nào, chỉ có thể trừng mắt, tức giận
đùng đùng nói: "Ngươi nữ nhân ác độc, chờ ta lấy lại sức nhất định
sẽ hành hạ ngươi thật tốt!"

Tống Thi Linh không sợ đi tới cách Phong Cực ba bước, hả hê nói:
"Ta chờ ngươi!"



Nhìn hai người nhìn nàng cắn răng nghiến lợi, bộ dáng kìm nén
không thể xuống tay với nàng, trong lòng nàng vô cùng sảng khoái!

"Các ngươi ở chỗ này tiếp tục yêu thương lẫn nhau, ta không có thời
gian chơi với các ngươi!" Nàng ta trực tiếp xoay người, khoát tay áo,
ngâm nga một khúc nhạc, vui vẻ đi ra ngoài.

Lúc bước ra ngưỡng cửa, nàng đột nhiên dừng một chút, cũng
không quay đầu chỉ để lại một câu: "Ta nghe nói lão Vương phi sắp
trở về từ Vân Nam!"



Chương 77-1: Hai lần đầu trộm
đuôi cướp (1)

"Tiểu thư " Ngũ Trà đẩy cửa vào, chậm rãi đi lên trước đặt ly trà ngon
ở trên bàn, sau đó cung kính đứng ở sau lưng Vân Tuyết Phi.

Trải qua những ngày điều dưỡng, thân thể Ngũ Trà đã khỏe hoàn
toàn, sắc mặt đỏ thắm, khuôn mặt trắng nõn đầy rực rỡ, càng mập
thêm một vòng so với trước, bóp lên mềm nhũn.

Vân Tuyết Phi bưng trà trên bàn lên, mở cái nắp, nhẹ nhàng thổi thổi,
sau đó nhấp miệng cười nói: "Hôm nay trà không tệ, rất tinh khiết và
thơm đấy!"

Ngũ Trà vừa nghe, cả người tinh thần chấn động, hài lòng cười nói:
"Đó là đương nhiên, đây chính là nô tì tìm Đào Thất học bí truyền,
nghe nói không truyền ra ngoài, nô tì dây dưa thật lâu, nàng mới
bằng lòng dạy nô tì!" Rồi sau đó càng thêm lấy lòng nhìn Vân Tuyết
Phi nói: "Nô tì chính là học vì tiểu thư, tiểu thư thích, mỗi ngày nô tì
đều pha cho tiểu thư Uống....uố...ng!"

"Đào Thất dạy?" Vân Tuyết Phi buồn cười nhìn Ngũ Trà khoe mẽ, có
chút hứng thú hỏi.

Ngũ Trà vội vàng gật đầu, hiến vật quý nói: "Đào Thất dạy nô tì, Đào
Thất rất lợi hại, còn có rất nhiều đồ!" Bộ dạng kia giống như ca ngợi
mình.

"Gần đây Thẩm Lưu Nhiễm bên kia có động tĩnh gì không?" Vân
Tuyết Phi bưng trà nhỏ giọng nói, nghĩ đến lời Hạ Hầu Cảnh nói lần



trước, đúng là trên người của Tiết Phỉ bị hạ thập hương nhuyễn cân
tán, sợ rằng hung thủ làm như vậy là vì tạo thành chết trận ngoài ý
muốn trên chiến trường, không bị người truy cứu.

"Gần đây tất cả mạnh khỏe!" Ngũ Trà nghiêm túc trả lời: "Đào Thất
luôn phụ trách cuộc sống thường ngày của Thẩm Lưu Nhiễm, còn có
tứ đại nha hoàn Xuân Thủy Hạ Nhật Thu Thực Đông Tuyết coi chừng
ở phụ cận, cũng sẽ không xảy ra bao nhiêu vấn đề!"

Vân Tuyết Phi trầm mặc chốc lát, dặn dò: "Không thể phớt lờ!"

Ngũ Trà gật đầu.

"Đây là quả vải hôm qua đưa tới từ Tuyền Châu, ngươi mang cho
Đào Thất bên kia đi, cùng nhau ăn với các nàng, đều nếm một chút!"
Vân Tuyết Phi đẩy một giỏ quả vải đỏ tươi lớn trước mắt mình tới
trước mặt Ngũ Trà, nhìn ánh mắt sáng trong của nha đầu kia, cười
nói: "Vị không tệ, nước rất đủ, thời gian này ăn vừa đúng!"

Cây vải được gọi là quả đẹp, sắc, hương, vị đều đẹp, có danh xưng
"vua của quả", bình thường được ăn đều là trong nhà đại phú đại
quý, hoặc là làm quan có quyền có địa vị.

Ngũ Trà chưa từng ăn quả vải, nhưng từng nghe từng thấy, trước kia
khi ở Vân phủ, mỗi khi đến lúc này Vân Hoài Thiên liền nhờ người
mua chút quả vải từ phương nam, nhớ có một lần, nhị tiểu thư Vân
Hân Nhan còn cầm cái này đến khoe khoang giễu cợt trước mặt tiểu
thư và nàng.

Nàng và tiểu thư chịu hết ngược đãi ở Vân phủ, cả ngày lo lắng ăn
không đủ no mặc không đủ ấm, nàng chưa bao giờ dám nghĩ đến
quả vải, không ngờ tiểu thư lại cho nàng thứ này, trong lòng Ngũ Trà
đột nhiên được dòng nước ấm tập trung chảy vào, hốc mắt cảm thấy



hơi hơi ướt, nàng cảm động nói: "Tiểu thư, ngươi đối xử với chúng
nô tì thật tốt!" Có thể gặp được tiểu thư, là phúc khí cả đời của nàng,
về sau nàng nhất định phải chăm sóc tiểu thư tốt, ai dám ức hiếp tiểu
thư, phải bước qua thi thể của nàng!

Vân Tuyết Phi đương nhiên không biết suy nghĩ trong lòng Ngũ Trà,
nàng đứng dậy, nhét rổ vào trong tay Ngũ Trà, đẩy Ngũ Trà ra ngoài
cửa, thúc giục: "Hiện tại ở đây không có chuyện gì, chạy nhanh đi!"

Ngũ Trà 囧, tính tình tiểu thư có thể đừng gấp như vậy hay không,
nhưng suy nghĩ một chút, trong lòng tiểu thư cũng có nàng, nàng
cười nói: "Tiểu thư, nô tì sẽ lập tức chạy về!"

Sau đó vui sướng chạy ra ngoài.

Đợi lúc trong phòng chỉ có một mình nàng, Vân Tuyết Phi thở phào,
lắc đầu một cái, thầm thở dài nói: "Thật là một nha đầu ngốc làm cho
người thích!"

"Thật là một cảnh tượng chủ tớ tình thâm cảm động!"

Một giọng nói phái nam quen thuộc nhạo báng vang lên ở trong
phòng lớn yên tĩnh như thế, đột nhiên gió mạnh thoáng qua, trong
nhà xuất hiện một nam tử tuấn dật tay cầm quạt giấy, mặt như hoa
đào.

"Đây là lần thứ hai ngươi làm đầu trộm đuôi cướp rồi!" Vân Tuyết Phi
xoay người, cười như không cười nói: "Thế nào? Làm đến nghiện?"

Hạ Hầu Cảnh tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống, trực tiếp không khách
khí, cầm cái ly rót đầy nước trà cho mình, sau khi uống liên tục vài ly,
cho đến khi thấy đáy ấm, hắn mới hòa hoãn, nghiêm túc nói: "Ta chỉ
làm đầu trộm đuôi cướp với ngưoi, những nữ nhân khác muốn cũng



không được đấy!" Bộ dạng hả hê giống như đang nói, đây là vinh
hạnh của ngươi, ngươi nên mang ơn!

Vân Tuyết Phi liếc một cái, nhìn bình trà trống không và cái ly trên
bàn, nàng hừ lạnh một tiếng: "Không phải hôm nay ngươi đặc biệt tới
uống trà chứ?"

Hạ Hầu Cảnh than nhẹ một tiếng, một ánh mắt ai oán quăng tới đây:
"Thật là một nữ nhân không có chút tình cảm nào, ngươi không thể
cho rằng tiểu gia ta chỉ vì nhìn ngươi mới tới hả?"

"Có khả năng sao?" Vân Tuyết Phi chau chau mày, khẽ xì một tiếng:
"Có thời gian như vậy còn không bằng theo Bạch mỹ nhân của ngươi
nhiều hơn!"

Vân Tuyết Phi tìm vị trí ngồi xuống đối diện Hạ Hầu Cảnh, vẻ mặt
nàng ghét bỏ mà nói: "Ngươi đi nhanh lên đi, nếu để cho nữ nhân
chanh chua Bạch Nhiễm kia nhìn thấy, không biết lại gây ra chuyện
động trời gì!" Nghĩ đến gương mặt trắng bệch của Ngũ Trà lần trước,
trong lòng nàng đau lòng, ánh mắt nhìn về phía Hạ Hầu Cảnh càng
thêm không khách khí: "Lần trước đả thương người, nếu lần này
biết, ta nghĩ nàng sẽ trực tiếp cầm đao tới chém ta!"

Hạ Hầu Cảnh đối với chuyện lần trước, đúng là chính mình xử lý
không công bằng, thiên vị Bạch Nhiễm, trong lòng hắn cũng áy náy,
hơn nữa lúc ấy nhìn thấy ánh mắt thất vọng ẩn nhẫn của nữ nhân
trước mắt, trong lòng hắn càng không thoải mái hơn, chịu đựng mấy
ngày, vẫn kiên trì không ngừng, muốn tới đây nói xin lỗi.

Hắn móc một hộp gấm nhỏ ra từ trong quần áo, đặt nó ở trên bàn,
đẩy tới trước mặt Vân Tuyết Phi nói: "Vật này đưa cho ngươi!"

Vân Tuyết Phi dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Hạ Hầu Cảnh,



cũng không mở hộp ra, trực tiếp hỏi: "Đây là cái gì?"

Hạ Hầu Cảnh nhìn thẳng vào Vân Tuyết Phi, cười nhạt một tiếng, nụ
cười kia làm cho người ta có cảm giác như tắm gió xuân, giọng nói
dịu dàng của hắn vang lên: "Mở ra xem một chút, ta đặc biệt chọn
cho ngươi, xem một chút có thích hay không?"

Vân Tuyết Phi đưa tay tới mở hộp gấm ra, đạp vào mắt là một cây
trâm ngọc thạch khảm hoa như tuyết, nhìn một cái cũng biết là ngọc
thạch thượng hạng, số lượng lớn như vậy sợ rằng hoàng cung cũng
khó tìm được.

Trong lòng nàng không có một chút vui mừng nào, hắn muốn đền bù
cho chuyện lần trước ư? Nếu vậy, cũng không cần, nàng vốn thiếu
hắn, nàng đẩy cái hộp trở về: "Vô công bất thụ lộc!"

Sắc mặt Hạ Hầu Cảnh vốn đầy ý cười, lại biến mất hầu như không
còn trong một tiếng cự tuyệt này, hắn nhỏ giọng hỏi: "Tại sao?" Hay
là đang giận hắn sao? Lần trước hắn cũng khổ sở, dù sao Bạch
Nhiễm đi theo hắn thời gian dài như vậy, lúc vừa nghe được Phỉ Nhi
chết, cả người hắn cũng hỏng mất, là Bạch Nhiễm vẫn không buông
tha hắn, ở cùng với hắn, mặc dù nàng ngang ngược càn rỡ, nhưng ở
trước mặt hắn, nàng là cô nương tốt, cho dù không thương nàng,
hắn cũng không thể trơ mắt nhìn nàng chết.

"Tóm lại ta và ngươi là nam nữ khác biệt, ta đã là thê tử của Tư Nam
Tuyệt, sao có thể nhận quà tặng của ngươi nữa?" Vân Tuyết Phi
quyết định không đề cập tới chuyện ngày đó, đối với nàng mà nói,
chuyện cũng đã qua rồi, nàng cũng không muốn để sau này Tư Nam
Tuyệt hiểu lầm.

Nghe giọng nói kiên quyết của Vân Tuyết Phi, Hạ Hầu Cảnh thở dài,
lại đẩy cái hộp tới phía trước một lần nữa: "Ngươi coi như ta nói xin



lỗi vì chuyện ngày đó đi, vì để cho ta dễ chịu hơn chút, ngươi hãy
nhận đi!" Thật là một cô gái quật cường, hắn thật sự không biết nên
làm sao với nàng bây giờ?

Vân Tuyết Phi đưa mắt nhìn cái hộp trên bàn, cánh môi mân chặt,
hình như bị thứ gì đó vá kín lại, nhìn bộ dạng khẩn trương của Hạ
Hầu Cảnh, nàng đẩy mấy thứ đó trở về lần nữa, lại lắc đầu một cái,
cự tuyệt nói: "Ngươi đưa vật này cho Ngũ Trà, ngày đó ta không bị
thương tích gì, chỉ bị tức, nhờ nữ nhân kia ban tặng, nha đầu Ngũ
Trà nằm trên giường rất nhiều ngày!"

Nhìn ánh mắt kiên định nghiêm túc của Vân Tuyết Phi, Hạ Hầu Cảnh
cảm thấy rất vô lực, hắn nên nói như thế nào đây? Có lẽ ngay cả hắn
cũng không biết nói như thế nào, hắn mua cây trâm này từ rất sớm,
vẫn giữ ở bên người.

Lúc ấy rãnh rỗi không có chuyện gì, trước kia thường đi dạo trong
cửa hàng, khi thấy cây trâm này, đột nhiên nhớ đến bộ dạng của nữ
nhân trước mắt, cảm thấy rất thích hợp với nàng, giống như mê
muội, chờ lúc hắn phản ứng lại, đã bỏ tiền mua.

Thời gian giống như ngừng lại vào giờ khắc này, hai người yên lặng
nhìn thẳng vào mắt nhau, lại không tìm được một câu nói, Hạ Hầu
Cảnh đột nhiên vươn tay, cầm hộp gấm lại, cúi đầu cười nói: "Ngươi
và nàng thật sự giống nhau!" Khi đối mặtvới nàng hắn thường xuyên
có một loại cảm giác, Phỉ Nhi còn chưa chết, chỉ núp một góc nào đó
ở trên thế giới này, chờ hắn tìm được nàng!

Cho dù hắn đã thấy được di thể của Phỉ Nhi, nhưng hắn vẫn không
tin, hắn sờ sờ trái tim đang đập trong lồng ngực, có phải ngay cả
ngươi cũng đang mong đợi một kỳ tích không thể nào xảy ra hay
không?



Nghe được Hạ Hầu Cảnh nhắc tới nàng, Vân Tuyết Phi chợt ngẩn ra,
trong đầu đột nhiên nghĩ đến một hình ảnh đã qua.

Ba người nàng và Hạ Hầu Cảnh, Hạ Hầu Huyền cùng nhau lớn lên,
ngoài mặt Hạ Hầu Cảnh là một hỗn thế ma vương, hoa hoa công tử,
nhưng trên thực tế là người rất nhạy cảm yếu ớt, hắn khát vọng
người khác chú ý, khi đó nàng và Hạ Hầu Huyền luôn chơi đùa cùng
nhau, Hạ Hầu Cảnh vì để cho nàng chú ý tới hắn, sẽ phá hủy mặt nạ
mà Hạ Hầu Huyền đưa cho nàng.

Nàng đau lòng trong một đoạn thời gian rất dài cũng không muốn để
ý đến hắn, thế nhưng hắn lại cực kỳ lấy lòng, thậm chí lấy ngọc bội
mà phụ vương hắn đưa cho hắn ra, nhưng nàng lại vẫn chấp nhất và
tức giận đối với hắn, chờ một mùa hè đi qua, nàng mới mở miệng nói
chuyện với hắn.

Vừa nghĩ tới quá khứ, nàng cực kỳ hối hận, hối hận không đối xử tốt
với hắn sớm một chút.

Áy náy giống như thuỷ triều mãnh liệt mà đến, hòa tan bất mãn và
tức giận của nàng đối với hắn bởi vì chuyện Bạch Nhiễm gây ra.

Sắc mặt nàng hoãn hòa lại, nhẹ nhàng hít thở một cái, đợi đến khi
cảm xúc bình tĩnh lại, nàng đưa tay của mình ra, bĩu môi nói: "Đưa
đây!"

Hạ Hầu Cảnh kinh ngạc, ngay cả quạt giấy lắc lư trong tay cũng
ngừng lại, hỏi lại một lần nữa: "Ngươi nói cái gì? Đưa cái gì tới đây?"

Vân Tuyết Phi liếc mắt, thời gian còn chưa qua bao lâu đâu, trừ cái
hộp vừa rồi bị nàng trả về trong tay hắn ra, nàng còn có thể tìm hắn
muốn cái gì, nàng ho khan hai tiếng, đưa mắt nhìn về phía nơi khác,
ngượng ngùng nói: "Không phải vừa rồi ngươi nói muốn đưa cây



trâm cho ta sao? Xem ra rất quý giá, không nên phí phạm!"

"Không phải vừa mới nói với ta không cần sao?" Hạ Hầu Cảnh chau
chau mày khẽ cười nói, giọng nói êm tai dễ nghe như dòng suối
trong vỗ vào đá giữa núi.

Trên mặt Vân Tuyết Phi hơi đỏ ửng, dù sao vừa rồi nàng trả về rồi,
hiện tại lại muốn, đúng là có chút xấu hổ, nhưng không phải nàng suy
nghĩ đến tâm tình của hắn sao? Người ở trước mắt này lại vẫn âm
dương quái khí*, nàng trừng mắt liếc nam nhân cười đến mức hả hê
trước mắt, nâng cao giọng nói: "Rốt cuộc ngươi có cho hay không?"

* Âm dương quái khí: nghĩa đen kà khí quái lạ trong trời đất, nghĩa
bóng chỉ những người lời lẽ, cử chỉ quái đản, kỳ lạ hoặc lời nói, thái
độ không chân thành, khiến người ta đoán không ra.

Hạ Hầu Cảnh biết nữ nhân trước mắt bị chọc giận rồi, hắn xoay quạt
giấy một vòng, sau khi thu, lại đưa hộp gấm tới, đồng thời móc ra một
bình sứ thanh hoa từ trong quần áo: "Cái này là băng cơ cốt, thánh
dược điều dưỡng thượng hạng, ngươi đưa cái này cho nha đầu Ngũ
Trà kia đi, thuận tiện giúp ta nói xin lỗi nàng, lần này đúng là ta xử lý
không thoả đáng!"

Vừa nói vừa chú ý sắc mặt của Vân Tuyết Phi, đợi không phát hiện
vẻ mặt chán ghét, rốt cuộc hắn yên lòng, tiếp tục mở miệng bảo đảm:
"Đây là lần đầu tiên cũng là một lần cuối cùng, về sau nếu như Bạch
Nhiễm gây chuyện nữa, ta tuyệt đối không thiên vị!"

Vân Tuyết Phi gật đầu một cái, thu hồi hai đồ vật hắn đưa cho nàng,
trừng mắt nhìn: "Tin tưởng ngươi một lần cuối cùng!"

Đột nhiên một hồi tiếng bước chân lẻ tẻ đi về phía bên này, ngay sau
đó là tiếng nói cười của Ngũ Trà và Đào Thất.



Vân Tuyết Phi nhướng mày, nhìn người nào đó vẫn còn nhàn nhã
ngồi ở chỗ của mình, nàng nhắc nhở: "Có người tới, ngươi cũng
tặng đồ rồi, có phải nên rời đi hay không?" Cô nam quả nữ ở chung
một phòng, cho dù không xảy ra chuyện gì, nhưng truyền đi như vậy
chung quy không tốt, dù sao nàng vẫn là thê tử của Tư Nam Tuyệt.



Chương 77-2: Hai lần đầu trộm
đuôi cướp (2)

"Ta từ xa tới đây dễ dàng sao? Ngươi vội vã muốn đuổi ta đi như vậy
hả?" Hạ Hầu Cảnh không vui nhíu mày nói, bộ dạng rất có khuynh
hướng chờ chết.

Vân Tuyết Phi vuốt cái trán, nghe tiếng bước chân càng ngày càng
gần, chân mày nàng càng nhíu chặt hơn, thúc giục: "Bị các nàng nhìn
thấy thì không tốt!"

Hạ Hầu Cảnh không có cách nào chỉ có thể đứng dậy, khi Vân Tuyết
Phi thở phào nhẹ nhõm, hắn đột nhiên nâng khóe môi lên, đưa tay ra,
lôi Vân Tuyết Phi cũng từ trên chỗ ngồi dậy, kéo đến bên cửa sổ, đẩy
cửa sổ ra, nhíu mày nói: "Nếu chúng ta không thể nán ở trong phòng
tán gẫu, thì đi ra bên ngoài!"

Nói xong trực tiếp xoay người nhảy tới.

Vân Tuyết Phi im lặng nhìn, sao lại có chút cảm giác vụng trộm? Nhìn
Hạ Hầu Cảnh đã đứng ngay ngắn ở ngoài cửa sổ, ánh mắt uy hiếp
nhìn nàng, giống như đang nói: ngươi không ra ngoài, ta lại nhảy
vào!

Nghe tiếng bước chân đã đến cửa, ngay sau đó sẽ đẩy cửa đi vào.

Vân Tuyết Phi lập tức ngẩng đầu, hung hăng trợn mắt nhìn Hạ Hầu
Cảnh một cái, nâng làn váy lên, nhẹ nhàng nhảy một cái mà qua.

Tiếng cửa mở truyền đến, Ngũ Trà kêu lên: "Sao tiểu thư không có ở



trong phòng vậy?"

"Sao cửa sổ bên cạnh lại mở nhỉ?" Đây là giọng nói của Đào Thất.

Hạ Hầu Cảnh dùng tay chỉ vào đường đi của Lâm Phượng Viên,
dùng khẩu hình nói: "Chúng ta đi ra ngoài!"

Vân Tuyết Phi liếc mắt nhìn bên trong phòng một cái, xem ra trong
thời gian ngắn không vào được, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu một
cái, cùng theo ra ngoài.

Không khí phía ngoài làm cho người ta hít thở cực kỳ thông thuận,
trong không khí còn có hương hoa lan như có như không, liếc nhìn
lại, ánh mặt trời màu vàng rải đầy đất, cảnh tượng khắp nơi tràn trề
sức sống.

"Thật xinh đẹp!" Vân Tuyết Phi thở dài nói, nếu như không có âm
mưu, không có lục đục đấu đá, nàng và Tư Nam Tuyệt cùng nhau
sống ở nơi này, sẽ rất hạnh phúc!

"Nơi này chỉ là một bộ phận, ta dẫn ngươi đến một chỗ, có thể thấy
phong cảnh đẹp nhất của vương phủ, đây chính là chỗ ta và Tư Nam
Tuyệt thường uống rượu ngắm cảnh!" Vẻ mặt Hạ Hầu Cảnh thần bí
nói.

"Ngươi tìm ta ra ngoài có chuyện gì?" Lê Họa cảnh giác nói, nữ nhân
trước mặt chính là một kẻ điên, là kẻ điên mà nàng ta hận thấu
xương, vừa nghĩ tới lần trước mình bị nàng ta lột sạch y phục ở chỗ
này, trần truồng để cho người ta xem xét nhạo báng, trong lòng nàng
ta không ngừng run rẩy được.

"Lá gan ngươi thật lớn, có lần dạy dỗ trước lại vẫn dám đến nơi
hẹn!" Ánh mắt khinh miệt của Lữ Lệ Hoa quét từ trên xuống dưới dân



đen không biết xấu hổ trước mắt này, nhìn gương mặt xinh đẹp càng
thêm đỏ thắm hơn trước kia, trong lòng nàng ta thầm hận: ban đầu
cả nhà bị tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội, sao lại có cá lọt lưới?

Lê Họa ngẩng đầu ưỡn ngực lên: "Tại sao không dám? Trước kia ta
trốn tránh ngươi, bị ngươi ức hiếp là bởi vì ngươi là nữ nhân của Hạ
đại ca, hiện tại đã khác, ta cũng là nữ nhân của Hạ đại ca!"

Nhìn ánh mắt phun lửa của Lữ Lệ Hoa, nàng ta cười hả hê nói: "Hiện
tại thân phận hai chúng ta như nhau, cho dù ngươi không chấp nhận
ta, cũng không thể làm gì!"

Lữ Lệ Hoa vốn định áp chế áp chế nhuệ khí của nàng ta, dù sao bộ
dạng khúm núm, không cửa cầu cứu của nàng ta sao lần trước, thật
đúng là nhìn mà trong lòng sung sướng đến tột cùng.

Nhưng không ngờ nữ nhân trước mắt ỷ vào bản thân lọt vào mắt
Huyền, thế nhưng không nhìn nàng ta ở trong mắt, dù gì nàng ta
cũng có phẩm cấp trong hoàng cung, nàng ta là mỹ nhân, nữ nhân
trước mắt chỉ là giày rách có thể chơi có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào,
dám nói chuyện với nàng ta như vậy, thật sự phản!

"Đừng so sánh bản tiểu thư với dân đen như ngươi, bản tiểu thư có
khuôn mặt tương tự với Tiết hoàng hậu, là người hoàng thượng gửi
gắm tình cảm đối với hoàng hậu, ngươi nhiều lắm chỉ là một đồ chơi,
một nữ nhân không lên được bàn tiệc, đợi đến khi Huyền chơi chán,
sẽ trực tiếp quăng ngươi!" Lữ Lệ Hoa lạnh lùng nhìn nữ nhân giống
như Liên Hoa tiên tử dưới ánh mặt trời, trong mắt tràn đầy khiêu
khích: "Ngươi chỉ là một nhi nữ của tội thần, lấy cái gì so sánh với
bản tiểu thư!"

Ánh mắt Lê Họa lóe lóe, ở chỗ không ai thấy, nàng ta nắm quả đấm
thật chặt, phản kích nói: "Một thế thân, có gì tốt mà đắc ý? Ta cũng



không có chí khí như ngươi, nam nhân Lê Họa ta muốn, phải là
người chỉ thích một mình ta, ngươi xem sớm muộn sẽ có một ngày,
ta sẽ khiến trong mắt Hạ đại ca chỉ có một mình ta!" Nàng ta nhìn
thẳng vào Lữ Lệ Hoa, không nhường bước chút nào, đối với kiêu
ngạo của nàng ta mà nói, hiện tại nhượng bộ, thì đồng nghĩa với
nàng ta thua một bước.

Lữ Lệ Hoa đi về phía trước mấy bước, bình tĩnh đứng trước mặt Lê
Họa, lại gần bên tai nàng ta, nhỏ giọng nói: "Hoàng thượng tịch thu
tài sản giết kẻ phạm tội đối với toàn bộ Lê phủ, huyết hải thâm thù
không đội trời chung như vậy, ngươi lại có thể không tính toán hiềm
khích lúc trước, không báo thù thì không nói, còn thân thiết gọi hắn là
Hạ đại ca, thậm chí bò lên giường kẻ thù, ngươi thật sự giỏi lắm!"

Nhìn sắc mặt Lê Họa thay đổi lớn, nàng ta hài lòng ngẩng đầu lên,
nâng lên một nụ cười lạnh lẽo giễu cợt nói: "Chỉ sợ phụ mẫu của
ngươi ở dưới cửu tuyền biết có nữ nhi bất hiếu như ngươi, hận
không thể trực tiếp biến thành ác quỷ tới bóp chết ngươi!"

Sắc mặt Lê Họa trắng bệch, thân thể hơi run rẩy, một loạt phản bác
chuẩn bị trước cũng không nói ra khỏi miệng, đầy trong đầu đều là
Hạ đại ca là kẻ thù, mình lại coi kẻ thù là tình lang, như vậy làm sao
khiến phụ mẫu dưới cửu tuyền chịu nổi?

Nhưng nàng ta không có cách nào, nàng ta chỉ là một tiểu nữ nhân,
hi vọng có phu quân thương yêu mình, cho mình vinh hoa phú quý,
cả đời che chở mình, yêu mình, nàng ta phiêu bạc nhiều năm chẳng
lẽ còn không đủ sao?

Ăn nhờ ở đậu, bơ vơ không chỗ nương tựa, còn chịu đựng ánh mắt
tùy ý quan sát của người ta. . . . . . Những năm này nàng đều chịu đủ
rồi!



Nàng ta tin tưởng phụ mẫu có thể hiểu nàng ta, hơn nữa ban đầu
cũng là phụ thân phạm sai lầm, nếu như không phải ông làm hại Tiết
hoàng hậu chết thảm, làm sao sẽ liên lụy cả Lê phủ?

Hạ đại ca làm Hoàng đế, báo thù cho hoàng hậu, là phải, nàng ta
không nên trách hắn.

Nàng ta phải tỉnh táo, muội muội cọ nhà xí này chỉ ghen tỵ Hạ đại ca
đối xử tốt với nàng ta, cho nên mới khích bác ly gián như vậy, hơn
nữa Hạ đại ca là hoàng thượng, Tiết hoàng hậu đã chết, vị trí hoàng
hậu treo lơ lửng đã lâu, chỉ cần nàng ta cố gắng hơn, để Hạ đại ca
nhìn thấy nàng ta thật lòng, dựa vào hiền đức và tài năng của nàng
ta, sớm muộn gì vị trí hoàng hậu cũng là của nàng ta, đến lúc đó
muội muội cọ nhà xí khiến nàng ta bị sỉ nhục, nàng ta có thể đòi lại
gấp trăm ngàn lần!

Chỉ cần nàng ta thành hoàng hậu, là có thể quang tông diệu tổ, phụ
mẫu dưới cửu tuyền cũng có thể nhắm mắt yên nghỉ!

Đúng, chính là như vậy, nàng ta không thể bị khích bác!

"Chuyện này cũng không phiền ngươi quan tâm, chuyện giữa ta và
Hạ đại ca không tới phiên người ngoài như ngươi để ý tới!" Lê Họa
vén vén sợi tóc phủ xuống trên vai, tự nhiên cười một tiếng, chau
chau mày nói: "Nếu để cho Hạ đại ca biết ngươi khích bác ly gián,
gây bất hoà như vậy, chỉ sợ chức vị mỹ nhân của ngươi cũng không
giữ được rồi!"

Lữ Lệ Hoa không nói chuyện với nữ nhân ác như vậy, ngay cả huyết
hải thâm thù của phụ mẫu thân sinh mình cũng có thể để một bên,
hơn nữa nữ nhân này lại dám uy hiếp ngược lại nàng ta, sắc mặt
nàng ta xanh mét, giọng nói run rẩy: "Ngươi...ngươi dân đen này. . . .
. ."



"Mặc dù Lê phủ bị tịch thu, nhưng dù sao ta cũng là con cháu của
Tướng quân, không giống những người khác, là nữ nhi của người cọ
nhà xí, mùi phân thúi mùi nước tiểu khai khắp người tắm thế nào
cũng không rửa sạch!" Lê Họa làm ra vẻ phẩy phẩy xung quanh lỗ
mũi của mình, vẻ mặt ghét bỏ nhìn Lữ Lệ Hoa nói: "Không trách
được Hạ đại ca vẫn không động vào ngươi!"

Lữ Lệ Hoa vẫn biết tính khí của mình nóng nảy, dễ dàng gây chuyện,
cho nên hôm nay nàng ta không ngừng nhắc nhở mình nhất định
phải tỉnh táo tiếp tục tỉnh táo, nàng ta muốn hung hăng chèn ép nữ
nhân này về mặt tinh thần, để cho nàng ta biết sự lợi hại của mình,
nữ nhân dám giành Huyền với nàng ta đều không có kết quả tốt!

Nhưng một câu muội muội cọ nhà xí kia, còn có Hạ đại ca vẫn không
động vào ngươi, rốt cuộc đụng chạm tới bãi mìn của nàng ta, qua
nhiều năm như vậy người ngoài chỉ thấy nàng ta dựa vào gương mặt
tương tự với Tiết hoàng hậu để đạt được sủng ái vô hạn, nhưng bọn
họ không biết, Hạ Hầu Huyền rất cưng chiều nàng ta, nhưng không
động vào nàng ta!

Làm một nữ nhân, nếu như một người nam nhân đụng cũng không
đụng thân thể của ngươi, sợ rằng nam nhân này không có một chút
tình yêu nam nữ với ngươi, có lúc nàng ta nghĩ, Hạ Hầu Huyền cưng
chiều nàng ta không giống như cưng chiều một nữ nhân, mà giống
như đối đãi với một sủng vật. Mỗi lần nghĩ đến, nàng ta đều lạnh lẽo
thấu xương!

Trong mắt người ngoài, nàng ta sớm đã là nữ nhân của Hạ Hầu
Huyền, là nữ nhân của hoàng thượng, không ai tôn quý bằng, vốn
không có ai sẽ nghĩ tới, đến bây giờ nàng ta còn là hoàng hoa khuê
nữ. Nàng ta dùng ánh mắt tìm tòi nhìn về phía nữ nhân cười đến
mức rực rỡ đó, sao nữ nhân này biết Hạ Hầu Huyền chưa từng



chạm vào nàng ta? Chẳng lẽ là Huyền nói cho nàng ta biết?

Không, không thể nào! Huyền chắc chắn sẽ không đối xử với nàng ta
như thế! Nàng ta biết rõ Hạ Hầu Huyền chỉ thích Tiết Phỉ, đối với một
nữ nhi của kẻ thù, vốn không thể có tình cảm thật sự, tất cả đều là
nữ nhân này tự cho là đúng thôi!

Nhất định là nữ nhân này tự đoán, nàng ta tuyệt đối không tin Huyền
sẽ nói chuyện này cho ả, hơn nữa không phải Huyền không đụng
một nữ nhân là nàng ta, kể từ sau khi Tiết hoàng hậu chết, bất kỳ
một nữ nhân nào Huyền cũng chưa từng chạm qua, bao gồm Mộ
Dung Thanh Y!

Nghĩ tới đây, nàng ta tức giận phản bác: "Ngươi nói bậy, ta...ta và
Huyền đã sớm có phu thê chi thực!"

Ánh mắt Lê Họa chợt lóe, cười đến ý vị sâu xa: "A ~ nhưng mà ta lại
nghe chính miệng Hạ đại ca nói!" Nàng ta nhìn Lữ Lệ Hoa một cái,
ánh mắt rất sâu kín: "Hạ đại ca nói hắn chỉ muốn gương mặt này của
ngươi, đối với thân thể của ngươi, hắn hoàn toàn không thèm quan
tâm!"

Nếu như lúc trước nàng ta có thể có lập trường kiên định mà phản
bác, hiện tại một câu chính miệng Hạ đại ca nói làm cho nàng ta toàn
quân tan tác, nàng ta run rẩy lẩm bẩm: "Không thể nào, không thể
nào. . . . . . Huyền chắc chắn sẽ không nói như vậy! Tại sao hắn có
thể làm tổn thương ta như vậy, nhất định sẽ không!"

"Làm sao không biết?" Lê Họa cười như không cười nói: "Cho dù gà
rừng mặc y phục đẹp hơn nữa, nó cũng không thay đổi thành
phượng hoàng được! Huống chi. . . . . ."

Thấy sắc mặt thảm bại của Lữ Lệ Hoa, nàng ta thật sự cảm thấy



miệng ác giấu ở trong lòng rốt cuộc tìm được một cái cửa ra, nàng ta
chính là muốn thấy Lữ Lệ Hoa khó chịu, tốt nhất sống không bằng
chết!

Nàng ta dừng một chút, âm thanh kéo cực kỳ dài cực kỳ chậm, nàng
ta phải từ từ hành hạ ả, nàng ta tiếp tục nói: "Thân phận khá hơn
nữa cũng không thay đổi được máu chảy bên trong cơ thể ngươi
chính là máu của đầy tớ hèn mọn!"

Đầy tớ? Không, nàng ta không phải đầy tớ, nàng ta là mỹ nhân, là mỹ
nhân của hoàng thượng, nàng ta tuyệt đối không cho phép có người
vũ nhục mình như vậy!

Nàng ta nhìn chằm chằm vào gương mặt buồn nôn của nữ nhân
trước mắt, nhìn miệng khẽ đóng khẽ mở, cũng không nhịn được
nữa, trực tiếp xông lên, tát một cái thật mạnh về phía Lê Họa.

Bộp một tiếng, trong không khí yên tĩnh đột nhiên truyền đến tiếng
một cái tát chói tai.

Lê Họa không kịp đề phòng, mặt bị đánh lệch sang một bên, trên mặt
là dấu năm ngón tay nhìn thấy mà hoảng, tóc nàng ta hơi tán loạn
dính vào trên gương mặt, cắn răng nghiến lợi trừng nữ nhân ghê
tởm trước mặt mà nói: "Muội muội dọn nhà xí, ngươi lại dám đánh
ta!"

Trong mắt nàng ta bắn ra ánh sáng lạnh oán hận, nhìn nữ nhân
trước mắt tràn đầy tức giận mà không lời nào có thể miêu tả được,
toàn thân run rẩy hiện lên tia máu, hiện tại nàng ta cũng là nữ nhân
của hoàng thượng, tại sao nàng ta vẫn tiếp tục bị nữ nhân này đánh?
Nàng ta cũng muốn phất tay cho nữ nhân trước mặt hai bạt tai, vì
vậy nàng ta cũng thật sự làm như vậy, nhưng vừa mới vươn tay, liền
bị Lữ Lệ Hoa cản lại, nàng ta cũng chỉ có thể tức giận giương mắt



nhìn.

"Muốn đánh ta! Quả thật nằm mơ!" Lữ Lệ Hoa tàn nhẫn níu tay Lê
Họa lại, kéo nàng ta đến bên cạnh, tiện nhân, để cho ngươi cười
nhạo ta, để cho ngươi quyến rũ nam nhân của ta, để cho ngươi dòm
ngó vị trí của ta đồ của ta. . . . . . Nàng ta tức giận nâng chân lên,
dùng hết toàn lực, đạp thật mạnh lên bụng Lê Họa!

Lê Họa bị đá bay, quăng thật mạnh xuống đất, sắc mặt trắng bệch co
quắp rên rỉ trên mặt đất, thật sự là một kẻ điên!

Nhìn dáng vẻ Lê Họa nhếch nhác, rốt cuộc trong lòng Lữ Lệ Hoa dễ
chịu một chút, nàng ta đi tới trước mặt Lê Họa, nhìn bóng dáng nằm
rạp ở dưới chân mình, tức giận trong lòng nàng ta dần dần bùng nổ,
càng thêm hài lòng và ngông cuồng, vừa rồi đạp một cước kia ra
ngoài vẫn chưa hả giận, trong mắt nàng ta hiện lên ánh sáng ác độc,
giơ chân lên tàn nhẫn dẫm lên Lê Họa một lần nữa, vừa đạp vừa nổi
giận mắng: "Tiện nhân, ta để cho ngươi mạnh miệng với ta, để cho
ngươi đối nghịch với ta!"

Lê Họa không ngờ nữ nhân này hoàn toàn là kẻ điên, sớm biết bộ
dạng của nữ nhân này là vậy, nàng tuyệt đối sẽ không đơn độc hẹn
nàng ta, bây giờ hối hận cũng vô dụng, nàng ta chỉ có thể nhào lên
trên đất, lấy tay ôm đầu và mặt, không ngừng khóc thút thít: "Đừng!
Đau quá! Cầu xin ngươi bỏ qua cho ta. . . . . ."

Đôi mắt đẫm lệ trong lúc mông lung, một bóng dáng màu đen đập
vào mi mắt, đi tới bên này, mồ hôi lạnh toát ra trên trán Lê Họa, đột
nhiên ôm lấy bắp đùi của Lữ Lệ Hoa, van xin nói: "Tỷ tỷ, ta sai lầm
rồi, ta cũng không dám ở cùng một chỗ với Hạ đại ca nữa, cầu xin
ngươi không cần đánh ta!"



Chương 78: Hai nam giằng co

Lữ Lệ Hoa vốn đá đang hả giận, nhưng chân đột nhiên bị Lê Họa ôm,
không thể động đậy, nàng ta không vui cau mày nói: "Buông tay!"

Lê Họa lắc đầu một cái, nét mặt tràn đầy sợ hãi, ánh mắt liếc thấy
bóng dáng càng đi càng gần, nàng ta tiếp tục van xin: "Lữ tỷ tỷ,
không cần đánh ta nữa. . . . . ."

"Thế nào? Sợ?" Trên mặt Lữ Lệ Hoa hiện lên vẻ điên cuồng hài lòng,
nàng ta giễu cợt: "Không phải vừa rồi rất bản lĩnh sao? Hiện tại biết
sợ? Ta cho ngươi biết, đã muộn!"

Nàng ta hung hăng níu tóc Lê Họa, kéo đầu Lê Họa tới trước mặt
mình, ép buộc ả và nàng ta nhìn thẳng vào mắt nhau, nặn ra từng
chữ từng câu từ giữa kẽ răng: "Ta cho ngươi biết, Lê Họa, không
cho kêu bản tiểu thư là muội muội cọ nhà xí nữa, không cho phép
quyến rũ nam nhân của bản tiểu thư, nếu không. . . . . ." Trong mắt
lóe lên ánh sáng lạnh, cái tay còn lại mang theo thêm chút sức vỗ
mặt Lê Họa, âm trầm cười nói: "Gương mặt xinh đẹp như vậy, ta
nghĩ ta sẽ không nhịn được phá hủy nó!"

Nhận ra thân thể nữ nhân trước mắt run rẩy, Lữ Lệ Hoa hài lòng
buông tóc trong tay ra, nhìn Lê Họa gần như không còn sức sống co
quắp ngã xuống trên mặt đất, nàng ta giống như thần từ trên cao
nhìn xuống ả, trong lòng cực kỳ sung sướng, Lê Họa, tên dân đen
này, đừng nghĩ đấu thắng ta!

Vân Tuyết Phi và Hạ Hầu Cảnh vẫn núp ở sau núi giả nhìn thấy toàn
bộ, mặt tràn đầy thâm ý mà liếc mắt nhìn nhau, Vân Tuyết Phi bĩu



môi, nhỏ giọng nói thầm: "Quả nhiên là ác nữ!"

Cả khuôn mặt Hạ Hầu Cảnh đều âm trầm, hai nữ nhân này, một là kẻ
ngụy trang Phỉ Nhi làm việc ác, một lại là cô nhi của Lê phủ năm đó,
Hạ Hầu Huyền lại giữ hai nữ nhân này ở bên cạnh, Phỉ Nhi chết rồi,
Hạ Hầu Huyền còn có thể trái ôm phải ấp trôi qua ung dung tự tại
như thế, trong lòng hắn rất hận!

Theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, còn có hơi thở quen
thuộc kia, chân mày Hạ Hầu Cảnh nhíu chặt hơn, lòng bàn tay nắm
chặt thành quyền, hô hấp đột nhiên trở nên trầm nặng, trong mắt
thoáng hiện lên sát ý nhè nhẹ.

Một tiếng trách mắng bén nhọn của phái nam truyền đến: "Lữ Lệ
Hoa, ngươi dừng tay cho ta!"

Hạ Hầu Huyền đưa tay chắp ở phía sau, áo mãng bào màu đen thêu
tơ vàng sợi bạc ngưng kết thành một tầng hàn băng, toàn thân đều lộ
ra hơi thở trong trẻo lạnh lùng.

Vẻ mặt vốn kiêu căng của Lữ Lệ Hoa rơi xuống sau câu nói này, đột
nhiên giật mình, sắc mặt trắng bệch, lộ ra khẩn trương lo lắng, nàng
ta xoay người nhìn Hạ Hầu Huyền lê quý đôn toàn thân áo đen đứng
ở cách đó không xa, mắt lạnh nhìn nàng ta, lạnh lẽo trong mắt kia
nhìn thấy mà phát hoảng, nàng ta không dám nhìn thẳng, chỉ có thể
cười mỉa lắp bắp nói: "Huyền, thật trùng hợp, ngươi...ngươi cũng tới
thưởng thức phong cảnh."

Lê Họa co quắp ngã xuống trên mặt đất, cúi đầu nức nở, y phục rõ
ràng mỹ lệ tao nhã, hiện tại phía trên có nhiều dấu chân nổi bật, trên
mặt tóc ướt dính hỗn độn, sau khi nghe thấy tiếng của Hạ Hầu
Huyền, vẻ mặt uất ức đáng thương, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía
Hạ Hầu Huyền, giọng cực kì nghẹn ngào: "Hạ đại ca, cứu ta!"



Gân xanh trên trán Hạ Hầu Huyền nhảy lên, sắc mặt tức giận càng
sâu, lời của hắn giống như nặn từ trong kẽ răng ra: "Lữ Lệ Hoa, trẫm
đã nói với ngươi, không được ỷ vào trẫm sủng ái ngươi, tùy ý ức
hiếp người!" Rõ ràng có khuôn mặt tương tự Tiết Phỉ, tâm tính lại ác
độc như vậy, hắn đột nhiên có một loại kích động, muốn phá hủy
gương mặt này, gương mặt này mang theo nụ cười điên cuồng ác
độc, căn bản là một loại vũ nhục đối với Phỉ Nhi của hắn!

"Ta...ta không có. . . . . ." Nét mặt Lữ Lệ Hoa khẩn trương, nàng ta
biết Huyền ghét nhất nữ nhân ác độc thô bạo, cho nên nàng luôn
luôn cẩn thận ở trước mặt Hạ Hầu Huyền, cực kỳ lấy lòng, chính là lo
lắng hắn ghét mình.

Không ngờ tất cả cố gắng, sau khi Lê Họa tới đều là kiếm củi ba năm
thiêu một giờ.

Hạ Hầu Huyền lướt qua Lữ Lệ Hoa, vẻ mặt đau lòng đỡ Lê Họa từ
trên mặt đất lên, thay đổi giọng điệu lạnh lẽo vừa rồi, dịu dàng nói:
"Ta dẫn ngươi đi tìm đại phu!"

Trong lòng Lữ Lệ Hoa chấn động, trong lòng khẽ chua chát, giống
như từ sau khi đến hộ quốc vương phủ này, Huyền không còn dùng
giọng điệu dịu dàng như vậy nói chuyện với nàng ta nữa, nàng ta rất
nhớ giọng điệu nói chuyện như vậy của hắn, bởi vì giọng nói đó làm
cho nàng ta cảm thấy hắn không cách mình xa như vậy, không nghĩ
tới hôm nay nghe được, nhưng là nói với một nữ nhân khác.

Lê Họa thụ sủng nhược kinh, Hạ Hầu Huyền chưa từng dùng thái độ
này đối với mình, nàng ta nhẹ nhàng đứng lên, thân thể đau đớn,
nàng ta vô lực rúc vào trong ngực Hạ Hầu Huyền, giọng nói yếu ớt
làm người ta sinh ra vô cùng thương tiếc: "Hạ đại ca, đều là ta không
tốt, biết rõ tâm tình Lữ tỷ tỷ không tốt, còn tới nơi hẹn, đều là ta sai



lầm!"

Lữ Lệ Hoa ngu nữa cũng có thể nghe ra những lời này của ả đang
chỉ trích nàng ta tàn bạo ác độc, nhìn bàn tay nhẹ nhàng ôm ả ở
trong lồng ngực, trong lòng nàng ta khó chịu đến cực điểm, cũng
không nhịn được nữa chảy nước mắt chua xót xuống lòng.

Nàng ta ức hiếp nữ nhân này là không sai, nhưng nếu như nữ nhân
này không ác độc lên tiếng châm chọc nàng ta, tại sao nàng ta có thể
làm như vậy? Trước đó nàng ta hẹn ả ra ngoài chỉ muốn cảnh cáo ả
một chút, hoàn toàn không muốn động thủ!

Hạ Hầu Cảnh núp ở t bên trong núi giả, khóe môi khẽ nở một nụ cười
châm chọc, Hạ Hầu Huyền, ngươi thật sự làm cho ta ghê tởm!

So sánh với mấy lần trước, lần này Vân Tuyết Phi trấn định hơn,
nàng chỉ lạnh lùng đối với tất cả chuyện này, giống như không có liên
quan chút nào đến nàng. Đối với lời ác nữ kia vừa nói, Hạ Hầu
Huyền si tình đối với Tiết Phỉ cỡ nào, nàng vốn cũng không tin
tưởng, trước kia mắt nàng thật sự bị mù, sao lại thích một nam nhân
như vậy?

Rõ ràng chính là gặp một người yêu một kẻ phụ bạc, nàng không
khỏi suy nghĩ, trước kia khi mình chẳng hay biết gì, có phải nam
nhân này cũng đi tìm những nữ nhân khác ở sau lưng, thậm chí xảy
ra quan hệ hay không, nghĩ tới đây, nàng buồn nôn giống như ăn
một con ruồi.

Sớm biết hôm nay ra ngoài gặp cực phẩm làm cho người ta mất
hứng như vậy, nàng thật sự vẫn nên ở trong phòng, nghĩ tới đây,
nàng không khỏi phẫn hận nhìn về phía đầu sỏ gây tội mạnh mẽ kéo
nàng ra ngoài.



Hạ Hầu Huyền khẽ vuốt ve Lê Họa, lạnh lẽo nhìn nữ nhân yên lặng
rơi lệ trước mắt, lần này hắn thật sự không có chút thương tiếc nào
đối với nước mắt kia, hắn phát hiện diễn đàn lê quý đôn cho dù
khuôn mặt của nữ nhân này giống như Phỉ Nhi hơn nữa, cũng không
tìm được một chỗ tương tự với Tiết Phỉ trên người nàng ta.

Lê Họa chưa từng nghĩ Hạ Hầu Huyền có thể dịu dàng ôm mình như
vậy, dịu dàng nói chuyện với mình như vậy, trong lòng nàng ta nhộn
nhạo một hồi, cảm thấy hôm nay bị uất ức đều đáng giá!

Lữ Lệ Hoa cũng không nhịn được nữa, nhìn hai nam nữ đắm đuối
đưa tình, trong lòng nàng ta bị đâm đau, nàng ta thét chói tai chất
vấn: "Hạ Hầu Huyền, không phải ngươi rất thích Tiết Phỉ sao? Tại
sao thương tiếc một nữ nhi của kẻ thù như vậy? Chẳng lẽ ngươi lại
di tình biệt luyến nhanh như vậy, yêu nữ nhân dối trá này?"

Trong mắt nàng ta hận ý rõ rành rành, vẫn cho rằng Hạ Hầu Huyền là
một nam nhân si tình, cho dù Tiết hoàng hậu chết rồi, hắn vẫn vì Tiết
Phỉ thủ thân như ngọc, Hạ Hầu Huyền không động vào nàng ta, nàng
ta có thể lý giải, cũng không để ở trong lòng, dù sao nàng ta có
khuôn mặt tương tự Tiết Phỉ, Hạ Hầu Huyền càng yêu tiên hoàng
hậu, càng có lợi hơn với nàng ta!

Nhưng nàng ta tuyệt đối không ngờ kể từ khi dân đen Lê Họa này
xuất hiện, tất cả đều đã thay đổi, Hạ Hầu Huyền không bao giờ bao
dung nàng ta nữa, thậm chí nói lời ác độc với nàng ta, nhìn nữ nhân
nép vào người như chim nhỏ, nàng ta thật hận không thể kéo nàng ta
từ trong ngực của Huyền ra, hung hăng đánh mấy tát tai!

Hạ Hầu Huyền cau mày, chợt lóe lên vẻ không vui, lạnh lùng nói:
"Ngươi không xứng nói tới nàng ấy!"

"Nàng ta không xứng nói tới, vậy ta xứng đi!" Hạ Hầu Cảnh đột nhiên



lao ra từ phía sau núi giả, vẻ mặt tràn đầy lửa giận và hận ý.

"Nhìn thời gian dài như vậy, rốt cuộc ngươi không nhịn được rồi!" Hạ
Hầu Huyền buông Lê Họa ra, đi về phía trước mấy bước, khóe môi
vẽ ra một nụ cười ý vị sâu xa: "Đệ đệ tốt của ta, tại sao trở lại lâu như
vậy mà không đi thăm hoàng huynh một chút?"

Hạ Hầu Cảnh không nể tình chút nào, châm chọc cười một tiếng: "Ta
lo lắng gặp lại ngươi sẽ không nhịn được muốn giết tên khốn kiếp
như ngươi!"

Mặt trời bị tầng mây che một nửa, sắc trời đột nhiên có chút tối tăm,
không khí nóng ran, trong yên tĩnh lộ ra vẻ áp bức khác thường.

Hạ Hầu Huyền không mảy may để ý Hạ Hầu Cảnh vô lễ, vẫn nhìn
thẳng vào mắt hắn, tầm mắt sắc bén có vẻ giương cung bạt kiếm
đụng nhau.

"Lớn mật, trước mặt hoàng thượng há lại cho ngươi càn rỡ như thế!"
Lê Họa đau chân mày cũng cong lại, nhưng nghe được ngôn ngữ bất
kính đối với Hạ đại ca của nàng ta như thế, nàng ta vẫn không nhịn
được tiến lên bác bỏ! Phá vỡ trầm mặc lúc này.

Đồng thời ánh mắt giành công của nàng ta nhìn về phía Hạ Hầu
Huyền, vốn cho rằng Hạ đại ca sẽ cảm động nhìn nàng ta với cặp
mắt khác xưa, không ngờ ánh mắt của Hạ đại ca hoàn toàn không
nhìn nàng ta, tròng mắt đen thâm thúy như đầm, vốn không nhìn ra
đang nghĩ cái gì.

Vân Tuyết Phi ở phía sau núi giả nghe lâu như vậy, Hạ Hầu Cảnh
đau lòng vì nàng, bất bình vì nàng, vì nàng làm chuyện nhiều như
vậy, nàng cũng không nhịn được nữa, liền vọt ra, ở trong ánh mắt
kinh ngạc của Lê Họa, nàng cười lạnh nói với Lê Họa: "Đường



đường là Cảnh vương gia ở đây, ngươi có tư cách gì hô to gọi nhỏ ở
chỗ này!"

Lê Họa không ngờ phía sau núi giả còn có một người, nhìn ánh mắt
cười như không cười của Vân Tuyết Phi tuần tra tới lui ở giữa nàng
ta và Lữ Lệ Hoa, trong lòng nàng ta rất khẩn trương, chẳng lẽ vừa rồi
nàng và vị gọi là Cảnh vương gia này núp ở sau núi giả thấy được
nàng ta và Lữ Lệ Hoa. . . . . .

Nàng ta không dám nghĩ, càng nghĩ càng lo lắng, trước mặt người
ngoài dáng vẻ nàng ta đều tương đối yếu đuối, giờ khắc này nàng ta
cảm thấy ánh mắt của Vân Tuyết Phi vô cùng sắc bén, thấy thế nàng
ta liền chột dạ.

"Hình như vài ngày không thấy Lê Họa tiểu thư, liền quên mất thân
phận của mình, nơi này chính là hộ quốc vương phủ, nếu nói Lê tiểu
thư là hậu nhân của danh môn, sao thấy bổn vương phi thì lễ nghi cơ
bản cũng không biết?"

Khí thế của Vân Tuyết Phi hùng hổ dọa người, khiến trong lòng Lê
Họa rất tức giận căm phẫn, nhưng lại không dám phản bác ra miệng,
thân phận của nàng ta và nàng (VTP) cách xa nhau, nàng ta có thể
giả vờ yếu ớt làm một số thủ đoạn đối phó Lữ Lệ Hoa, nhưng nếu là
Vân Tuyết Phi có ánh mắt sáng quá mức thì nàng ta không dám đối
nghịch với nàng (VTP)!

Hơn nữa sau lưng Vân Tuyết Phi còn có một Tư Nam Tuyệt, đó là
một nam nhân có thể ngang bằng với Hạ đại ca, Vân Tuyết Phi là
chính thê của nam nhân đó, có danh phận làm cho người ta hâm mộ,
nhưng nàng ta cũng là không danh không phận đi theo Hạ đại ca, giờ
khắc này trong lòng nàng ta phát hiện nàng ta thật sự rất khát vọng đi
lên ngôi vị hoàng hậu, giẫm tất cả mọi người xem thường nàng ta đối
nghịch với nàng ta ở dưới lòng bàn chân.



"Phi Nhi, sao ngươi đi ra rồi?" Hạ Hầu Cảnh đưa mắt dịu dàng
chuyển đến trên người Vân Tuyết Phi, nhìn người ra mặt vì mình,
trong lòng hắn căng tràn, ấm áp, sau khi Phỉ Nhi đi, chưa từng trải
qua tâm tình như vậy.



Chương 78-2: Hai nam giằng
co (2)

Một tiếng Phi Nhi kia, rốt cuộc nét mặt vốn thâm thúy của Hạ Hầu
Huyền đã hiện lên một chút ánh sáng khác thường, hắn dời mắt đến
trên người Vân Tuyết Phi, vẻ mặt tràn đầy chờ mong cứ như vậy bại
lộ ở trong mắt của Hạ Hầu Cảnh.

Hạ Hầu Cảnh cười lạnh một tiếng, dời qua bên cạnh mấy bước, chặn
tầm mắt cuồng nhiệt của Hạ Hầu Huyền lại.

"Ở trong lòng của ngươi, rốt cuộc Tiết Phỉ tính là gì?" Ánh mắt sắc
bén của Hạ Hầu Cảnh chăm chú nhìn Hạ Hầu Huyền, đầu ngón tay
gần như cắm vào trong thịt, hắn cố nén thống khổ to lớn, lớn tiếng
chất vấn: "Nếu như ngươi không yêu Phỉ Nhi, tại sao ban đầu muốn
giành với ta, ta có thể không cần ngôi vị hoàng đế, không cần bất kỳ
vật gì, chỉ cần một mình nàng! Nhưng. . . . . ."

Nhìn vẻ mặt Hạ Hầu Huyền không nhúc nhích, hắn cũng không nhịn
được nữa, xông lên trước, nắm chặt tay thành nắm đấm ngưng tụ
nội lực, tấn công thật mạnh về phía Hạ Hầu Huyền, một quyền kia có
tức giận của hắn, oán của hắn, hận của hắn. . . . . .

Hạ Hầu Huyền không tránh, trực tiếp nhận một quyền kia, hắn rên lên
một tiếng, lùi lại mấy bước, khóe miệng chảy xuống một vết máu.

"Huyền!"

"Hạ đại ca!"



"A Cảnh!"

Ba giọng nữ khác nhau cùng vang lên.

Vân Tuyết Phi tiến nhanh lên, đưa tay cầm tay Hạ Hầu Cảnh, nhìn
dáng vẻ hắn khổ sở, trong lòng nàng cũng hơi chua xót, nàng rất
muốn nói cho hắn biết, nàng là Tiết Phỉ, nhưng đến khóe miệng thì
nàng làm thế nào cũng không nói ra được, người ngấm ngầm một
lòng muốn giết nàng còn chưa bị tìm ra, kiếp trước nàng đã để cho
hắn đau thấu tim một lần, tội gì để cho hắn dính líu vào lần nữa.

"Hạ đại ca ngươi không sao chứ?" Lê Họa khẩn trương chạy tới, lấy
khăn tay ra nhẹ nhàng lau chùi máu ở khóe miệng của Hạ Hầu
Huyền.

"Huyền, ngươi. . . . . ." Mặc dù vừa rồi Lữ Lệ Hoa tức giận oán hận,
nhưng nhìn thấy Hạ Hầu Huyền bị thương, dù sao cũng là nam nhân
mình yêu, trong lòng nàng ta cũng khẩn trương, nhưng nghĩ đến vừa
rồi Hạ Hầu Huyền cảnh cáo và chán ghét mình, nàng ta chần chừ
không dám tiến lên.

Hạ Hầu Huyền đẩy Lê Họa ra, lại tiến lên một lần nữa, giang hai tay
ra, để cả người mình đều bại lộ ở trước mặt Hạ Hầu Cảnh, hắn rống
to: "Tiếp tục! Tiếp tục đánh nơi này, đánh thật mạnh!" Hắn đưa ngón
tay chỉ chỉ lồng ngực của mình, không sợ hãi nhìn Hạ Hầu Cảnh,
trong mắt có sảng khoái khi giải thoát.

"Hạ đại ca, người này vốn là người điên, làm sao ngươi có thể mặc
cho hắn làm càn?" Lê Họa vội vàng đi lên trước ngăn lại một lần nữa,
người nam nhân trước mặt không thể chết, hắn là chỗ dựa nửa đời
sau của nàng ta, thật vất vả nàng ta mới ổn định lại, có tương lai tốt
đẹp, bất kể như thế nào nàng ta cũng sẽ không buông tha ngôi vị
hoàng hậu!



Nghe được từ kẻ điên này, Vân Tuyết Phi không vui nhíu chặt lông
mày, ánh mắt bén nhọn bắn thẳng đến cái miệng khinh miệt trên
người nữ nhân kia, một lúc sau nàng quay đầu trừng mắt liếc Hạ Hầu
Cảnh tức giận nói: "Ngươi điên rồi! Lấy tay đánh người thì ngươi
không đau sao?"

Vân Tuyết Phi cất cao âm thanh, hơn nữa chưa hết giận nói: "Nếu ta
là ngươi, muốn báo thù thì trực tiếp cầm đao tới đây, bớt việc lại dễ
dàng!"

Nàng xoay người nhìn bộ dáng mặc cho đánh mặc cho giết của Hạ
Hầu Huyền, trong lòng cười lạnh, nàng khẽ xì một tiếng: "Nếu quả
thật Hoàng thượng thâm tình như vậy, thật sự không sợ chết như
vậy, ban đầu khi tin tức Tiết Phỉ chết ở chiến trường truyền đến,
ngươi nên trực tiếp cầm đao cắt cổ chết vì tình, mà không phải bây
giờ nửa chết nửa sống ở trước mặt Cảnh vương gia đấy!"

Nhìn ánh mắt xám tro này, nàng càng thêm khinh thường, càng thêm
xem thường!

"Tên dân đen kia, im miệng cho ta!" Lữ Lệ Hoa cũng không nhịn
được nữa, kể từ sau khi Tiết hoàng hậu đi, Huyền là bộ dạng gì,
nàng ta cũng rõ ràng hơn bất luận kẻ nào, cho dù hôm nay nàng ta
chất vấn có phải Hạ Hầu Huyền di tình biệt luyến hay không, cũng chỉ
là tạm thời không thoải mái!

Nàng ta tức giận vội vàng đi lên trước, chắn trước mặt của Hạ Hầu
Huyền, như một binh sĩ bảo vệ gia đình, giờ khắc này nàng ta thật
sự không suy nghĩ được! Chỉ biết mình rất giận, rất đau lòng vì
người nam nhân sau lưng này, nàng ta không thể nghe bất kỳ một
chút chất vấn và vũ nhục đối với người nam nhân này.



Vân Tuyết liếc mắt nhìn, đột nhiên thân thể chợt lóe, trong nháy mắt
dời đến bên cạnh Lữ Lệ Hoa, khi nàng ta còn chưa kịp phản ứng, đôi
tay đều dùng, tàn nhẫn làm nhiều việc cùng lúc.

Tiếng vỗ tay rơi xuống như mưa rơi, bùm bùm, làm ót Lữ Lệ Hoa
choáng váng, mắt nổ đom đóm, tìm không ra phương hướng.

Có lẽ sau khi tát chừng mười bàn tay, Vân Tuyết Phi thở hồng hộc
dừng lại, nhẹ nhàng vẩy cánh tay cứng ngắc đau nhức ra, thổi thổi
lòng bàn tay ửng đỏ của mình, bước chân lên trở về bên cạnh Hạ
Hầu Cảnh, trong miệng oán trách: "Thật là mệt chết bổn vương phi
rồi!"

Đôi tay Lữ Lệ Hoa bụm mặt, đầu choáng váng, chờ khi phản ứng lại,
trận trận đau đớn trên gương mặt nhắc nhở vừa rồi nàng ta bị sỉ
nhục, nàng ta không còn thói kiêu ngạo ban nãy nữa, nhìn ánh mắt
hả hê của Vân Tuyết Phi, lại nhìn vẻ mặt nóng lòng muốn thử của Hạ
Hầu Cảnh, trong lòng nàng ta sợ.

Nàng ta dời ánh mắt về phía Hạ Hầu Huyền, nhẹ nhàng mấp máy đôi
môi, đau đớn khiến nàng ta khẽ hít một hơi, thật sự rất đau! Nước
mắt của nàng ta nhỏ rào rào xuống dưới, nhìn Hạ Hầu Huyền uất ức
nói: "Ta là nữ nhân của ngươi, chỉ vì ngươi ra mặt, bây giờ bị ức
hiếp, chẳng lẽ một chút đau lòng ngươi cũng không có sao?"

Nhìn gương mặt rỉ máu đỏ, sưng thật cao, thậm chí nói một câu thì
vẻ mặt cũng nhíu chặt đau hút khí, nghĩ đến vừa rồi nữ nhân này
dũng cảm ngăn ở trước mặt mình như vậy, trong lòng hắn hơi rung
động, giờ khắc này hắn phát hiện nữ nhân này chưa bao giờ có bất
kỳ một thời điểm nào gần sát với bộ dạng Tiết Phỉ trong ký ức, vì hắn
phấn đấu quên mình như hiện tại!

Hắn khẽ nhắm mắt lại, đầu hỗn loạn, đợi khi hình dáng dần dần đọng



lại rõ ràng trong đầu, hắn mới chậm rãi mở mắt, đưa mắt lạnh lùng
nhìn chằm chằm vào Vân Tuyết Phi nói: "Nói xin lỗi!"

Vân Tuyết Phi quay đầu coi như không nghe thấy, đánh cũng không
phải đánh hắn, muốn nàng nói xin lỗi, không có cửa đâu! Thật sự cho
rằng nàng tôn xưng hắn một câu hoàng thượng, cứ mặc cho hắn nắn
bóp, hiện tại chỉ là tạm thời, đợi nàng tra rõ tất cả âm mưu, nàng sẽ
tính sổ với hắn!

Hạ Hầu Cảnh vẫn lạnh lùng khổ sở, thấy cảnh tượng như thế, lại
nhìn Hạ Hầu Huyền mặt đen lạnh lẽo này một chút, trong lòng hắn
hơi hả giận, hắn ngoắc ngoắc tay với Vân Tuyết Phi, dịu dàng nói:
"Tới đây, để tiểu gia xem tay nhỏ bé thế nào rồi!"

Vân Tuyết Phi liếc thấy sắc mặt khó chịu của Hạ Hầu Huyền, nụ cười
nồng đậm, trực tiếp đưa tay tới, chu môi oán trách: "Quất vào trên
mặt người khác, đau ở trên tay ta, sớm biết vậy thì ta trực tiếp sử
dụng chân đạp!"

Hạ Hầu Cảnh dịu dàng an ủi: "Dùng chân đạp cũng phải tốn sức, đến
lúc đó chân ngươi đạp đau, đau lòng tiểu gia ta!" Hắn đưa mắt quét ở
xung quanh một vòng, nhìn sắc mặt mọi người đen lại, hắn cười dịu
dàng một tiếng, nhẹ nhàng lấy sợi tóc trên trán nàng để ra sau tai, dịu
dàng nói: "Về sau người chọc giận ngươi mất hứng không vui, ngươi
trực tiếp nói cho tiểu gia ta...ta đi đánh người giúp ngươi! Gia là nam
nhân, hơi sức lớn, không sợ đau!"

Vân Tuyết Phi tán thành gật đầu một cái: "Đây cũng là ý kiến hay, ta
nhớ rồi, về sau cho ngươi cơ hội biểu hiện!"

Hai người một xướng một họa, khiến cho sắc mặt ba người ở chỗ
khác càng ngày càng nặng nề, càng ngày càng đen!



Rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, Hạ Hầu Huyền nén một hơi ở
trong lòng, sắc mặt bình tĩnh xuất hiện rạn nứt, cắn răng nói: "Hạ
Hầu Cảnh, ngươi đừng quá phận!"

Lòng của Hạ Hầu Cảnh đột nhiên lạnh lẽo, lạnh nhạt liếc Hạ Hầu
Huyền một cái, sau đó thu hồi ánh mắt khẽ cười nói: "Sao vi thần
dám quá phận ở trước mặt hoàng thượng chứ? Chẳng qua là thần
đau lòng cho Phi Nhi, muốn san sẻ với Phi Nhi, muốn cho Phi Nhi vui
vẻ!"

Một câu lại một câu Phi Nhi kia, như từng thanh đao lạnh lẽo, cắm
thật mạnh vào trái tim của hắn, máu tươi giàn giụa!

Sắc mặt Hạ Hầu Huyền trắng bệch, vô lực nhắm mắt lại, thở dài,
cánh môi mở ra, âm thanh cực kì nghẹn ngào: "A Cảnh, ta biết rõ
ngươi hận ta!"

Dừng một chút, hắn mở miệng lần nữa, âm thanh nhẹ như mây khói:
"Phỉ Nhi đi, ta cũng đau lòng cũng khổ sở hơn bất kỳ kẻ nào, nếu
như ban đầu ta có thể giữ tốt tâm và thân của chính mình, kiên định
yêu Phỉ Nhi, có thể hiện tại ta và nàng vẫn hạnh phúc sống chung
một chỗ, nói không chừng ngay cả đứa bé cũng đã có!"

Hắn mở mắt ra nhìn bầu trời âm trầm một chút: "Chuyện cả đời ta
đây làm tốt nhất chính là đoạt được nàng từ trong tay ngươi!" Rồi
sau đó hắn đưa mắt nhìn Hạ Hầu Cảnh rồi tiếp tục mở miệng nói:
"Chuyện sai nhất chính là phụ bạc nàng, không yêu nàng!" Hắn đã
hối hận! Tại sao ông trời không thể cho hắn thêm một cơ hội?

Ánh mắt Hạ Hầu Cảnh rất sâu xa, trong mắt nhiễm một tầng âm u,
đột nhiên đi vài bước, sau đó nhẹ nhàng nhảy một cái, bay đến trên
nóc nhà đối diện, giọng nói lạnh lẽo của hắn thông qua nội lực truyền
tới: "Hạ Hầu Huyền, cả đời này ta và ngươi không đội trời chung!



Chờ sau khi ta tra rõ mọi chuyện, ta sẽ tính toán với ngươi!"

Rồi sau đó hắn nhìn Vân Tuyết Phi một cái, trực tiếp biến mất ở
trước mặt mọi người!

Vân Tuyết Phi cũng không muốn ở chung một chỗ với ba người ghê
tởm, trực tiếp xoay người đi ra bên ngoài.

"Vân tiểu thư!" Hạ Hầu Huyền đột nhiên lên tiếng, giọng nói hơi nặng
nề: "Ta hi vọng Vân tiểu thư cách xa A Cảnh một chút, ngươi đã là
thê tử của Nam Tuyệt huynh, ta hi vọng ngươi có thể tuân thủ đức
hạnh của nữ nhân!"

Vân Tuyết Phi đột nhiên dừng bước, cũng không quay đầu lại, trực
tiếp để lại một câu: "Chuyện của ta không phiền hoàng thượng phí
tâm!"

Sau đó bước chân chững chạc, sống lưng thẳng tắp rời đi.

Đợi Vân Tuyết Phi trở về đến Lâm Phượng Viên, thuận tay đóng cửa
lại, mới thuận mắt liếc thấy một bóng dáng bận rộn ở bên giường.

Nàng cho là nha đầu Ngũ Trà kia chịu khó sửa sang lại giường đệm,
vì vậy hô một tiếng theo thói quen: "Ngũ Trà!"

Bóng lưng kia giật mình, sau đó cái hộp rơi xuống đất, tiếng đồ rơi
đầy đất truyền đến.

Vân Tuyết Phi khẽ cau mày, sao hôm nay nha đầu này hấp tấp như
vậy?

Men theo âm thanh nhìn lại, ánh mắt khẽ phát rét, người trước mặt
thế nhưng không phải Ngũ Trà!





Chương 79: Hung hăng trừng
trị Mộ Dung Thanh Y

"Nô tỳ tham kiến vương phi!" Giọng nói tinh tế vang lên giữa căn
phòng yên tĩnh.

Sắc mặt Vân Tuyết Phi không vui, nàng từ từ bước tới trước giường,
cúi đầu mắt nhìn xuống nha hoàn đang thỉnh an lạnh lùng nói:
"Ngươi làm gì ở trong phòng bổn vương phi?"

Ở nơi người không nhìn thấy, ánh mắt lóe sáng, cung kính trả lời "Nô
tỳ sắp xếp lại chăn màn cho vương phi!"

"Chuyện chăn màn của bổn vương phi đều do Ngũ Trà thu dọn!" Mắt
Vân Tuyết Phi chăm chú nhìn vào thân thể bên dưới, sao nha hoàn
này nhìn quen thế nhỉ! Ngó về phía giường đang vô cùng lộn xộn, rõ
ràng cho thấy đã từng bị người ta lục lọi, ánh mắt nàng quét một
vòng bốn phía, đều có dấu vết bị động qua, chân mày khẽ nhíu chặt:
"Ngươi tìm cái gì ở trên giường?"

"Nô tỳ không biết vương phi hỏi gì?" Tiếp tục cung kính trả lời.

"Ngẩng đầu lên!" Vân Tuyết Phi lớn tiếng ra lệnh, không cho phép
nha hoàn này phủ nhận.

Ngừng một lúc, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, gương mặt quen thuộc
phơi bày ở trước mặt Vân Tuyết Phi.

"Thiên Thủy!" Vân Tuyết Phi kinh hãi, rõ ràng dung mạo giống nhau
như đúc, nhưng giọng nói lại thay đổi.



"Trí nhớ Vương phi rất tốt!" Thiên Thủy nhếch môi, khẽ cười nói.

"Ngươi vẫn còn ở vương phủ!" Trong lòng Vân Tuyết Phi run lên, lúc
ấy sau khi Quan Tâm Liên chết, nàng cũng không làm khó nha hoàn
này, chỉ trả di thể Quan Tâm Liên và nàng về nhà.

"Nô tỳ chưa hoàn thành nhiệm vụ, đương nhiên không thể đi!" Thiên
Thủy chợt cười một tiếng, ném ra một câu nói.

"Nhiệm vụ?" Giọng Vân Tuyết Phi hơi trầm xuống, ánh mắt sắc bén
mà nhìn chằm chằm vào nha hoàn trước mắt chất vấn: "Nhiệm vụ
gì?"

"Nhiệm vụ là . . . . ." Thiên Thủy cố ý kéo dài âm thanh, trong sự chờ
đợi để được nghe nốt phần sau của Vân Tuyết Phi, tròng mắt nàng ta
thoáng qua chút đen tối, nhanh chóng vẩy thuốc mê trong tay ra
ngoài.

Vân Tuyết Phi phát hiện thì đã chậm, thuốc mê khếch tán trong
không khí, nàng tránh không khỏi bị hít vào một ít, lập tức cảm thấy
tay chân như nhũn ra, đầu căng ra, tầm mắt đột nhiên trở nên mơ hồ,
bóng dáng Thiên Thủy biến thành nhiều cái, nàng há miệng khó khăn
nặn ra mấy chữ: "Ngươi...ngươi thế nhưng. . . . . ." Nàng muốn vung
tay đánh nha hoàn ghê tởm này, nhưng một chút sức lực cũng không
có.

Thiên Thủy hài lòng đứng lên phủi phủi vạt áo, trả lời tiếp vấn đề ban
nãy: "Nhiệm vụ chủ yếu chính là tìm được một nửa Hổ Phù của Tư
Nam Tuyệt!"

Dừng một chút, nhìn nữ nhân này, trước kia ỷ có Tư Nam Tuyệt
sủng ái, cao cao tại thượng, kiêu ngạo khiến người ta chán ghét.



Hiện tại trúng chiêu bộ dáng sắp bị làm thịt, thật khiến cho lòng người
ta sung sướng mà, nàng ta nâng lên khóe môi, mỉm cười: "Không tìm
được Hổ Phù, bắt ngươi cũng giống nhau thôi, ta nghĩ Mộ Dung quý
phi nương nương sẽ rất vui!"

Mộ Dung quý phi? Mộ Dung Thanh Y?

Mi mắt như đeo chùy nặng ngàn cân, rốt cuộc chống đỡ không nổi
nữa, cùng với nụ cười hả hê của Thiên Thủy bộp một tiếng, thần kinh
căng thẳng bị chặt đứt, thế giới một mảnh tối tăm, nàng chìm vào hôn
mê.

Ánh nắng chiều rải đầy cả vùng đất, khiến cho thế giới như được phủ
kín một tầng khói mông lung.

Ở sâu trong hoàng cung, một bé gái ngồi trong đình khóc thút thít, ở
nơi an tĩnh này thì càng có vẻ thê lương hơn.

"Tiểu Y, rốt cuộc tìm được muội rồi!"

Nương theo tiếng nói hưng phấn, một trận tiếng bước chân gấp gáp
đã chạy tới bên này.

"Ta nghe nha hoàn nói muội vào cung, thế nhưng không tới tìm tỷ,
muội. . . . . ."

Tiếng ồn ào khi chạm đến gương mặt tràn đầy nước mắt trước mặt,
bỗng chốc dừng lại, nàng vội vàng tiến lên, kéo lấy cánh tay Mộ Dung
Thanh Y quan tâm nói: "Muội sao vậy? Ai ăn hiếp muội?"

Mắt Mộ Dung Thanh Y sưng to, lúc Tiết Phỉ túm chặt cánh tay nàng,
khó chịu nhíu mày, khẽ kêu đau.



Tiết Phỉ vội vàng buông tay ra, vén tay áo Mộ Dung Thanh Y lên, nhìn
thấy hang loạt vết thương dọa người đập vào mắt, xanh tím đan xen,
ngực chứa đầy lửa giận lẫn đau long, nàng tức giận nói: "Có phải bị
tỷ tỷ cặn bả ức hiếp nữa hay không?"

Nàng đứng dậy, nổi giận đùng đùng muốn đi đến Mộ Dung phủ tìm
Mộ Dung Thanh Liễu báo thù, nhưng chân mới vừa nhấc lên, cánh
tay bị một đôi tay mềm mại kéo lại, nàng đảo mắt nhìn sang, trông
thấy Mộ Dung Thanh Y nước mắt đầm đìa, nàng nổi đóa nói: "Tiểu Y,
lần này muội đừng cản tỷ nữa? Nữ nhân kia quá ghê tởm, muội tốt
xấu gì cũng là muội muội của nàng ta, vậy mà nàng ta lại ba ngày hai
bữa đánh muội!"

Mộ Dung Thanh Y lắc đầu một cái, đôi mắt chứa đựng nước mắt
khẩn cầu: "Thôi đi, dù sao nàng ta cũng là đích tỷ của muội!"

Bất chợt ánh mắt nàng cô đơn nhìn về một nơi xa xăm yếu ớt nói:
"Muội không giống tỷ, có hoàng thượng che chở, tỷ thân là hoàng
hậu, chánh thất của hoàng thượng, mẫu thân muội chỉ là một thị
thiếp, nào có tư cách tranh giành với những con cháu dòng chính kia
chứ!"

Sau đó nàng chuyển mắt qua Tiết Phỉ, chớp chớp mắt, nước mắt
theo gương mặt chảy xuống, gượng cười: "Tỷ bảo vệ được muội
hiện tại, lại không bảo vệ muội cả đời, muội phải học nhẫn nại!"

Ánh mắt bi thương kia chạm đến trái tim của Tiết Phỉ, Mộ Dung
Thanh Y là bằng hữu duy nhất của nàng, một cô gái nhu nhược như
vậy, nàng nhất định phải bảo vệ tốt muội ấy, nàng trịnh trọng, nghiêm
túc nói: "Trong nam nhân, tỷ chỉ đối xử tốt với phu quân tỷ là Hạ Hầu
Huyền, trong nữ nhân, tỷ chỉ đối xử tốt với một mình Tiểu Y muội!!"

Thời gian giống như dừng lại ở một khắc kia, dưới trời chiều, hai nữ



tử bèn nhìn nhau cười.

Chẳng ai nghĩ tới sau này cảnh còn người mất, thời gian chống
không lại sự vô tình lẫn ích kỷ của lòng người!

Vân Tuyết Phi chậm rãi mở mắt ra, nhìn đỉnh màn xa lạ, nàng nhíu
mày một cái, giật giật tay, phát hiện vẫn vô lực như cũ.

"Ngươi đã tỉnh?"

Giọng nói êm ái quen thuộc tựa như tiếng sấm rền, Vân Tuyết Phi
ngẩn ra, không thể tin do dự ngước mắt nhìn nữ nhân mặc cung
trang hoa lệ đứng đó.

Một bộ cung trang màu tím ôm lấy dáng người lung linh, đoan trang
trong trẻo, lại không mất đi nét sự nhã nhặn. Dưới ánh đèn lờ mờ
càng thêm xinh đẹp, thanh tú tao nhã.

Thiên Thủy cung kính hầu hạ ở phía sau, thỉnh thoảng lại ném ánh
mắt chán ghét lên người nàng.

Nàng hơi nhắm mắt, không nguyện ý nhìn đến hai người kia. Sau
một phút trầm mặc, nàng khan giọng hỏi "Đây là đâu?"

Mộ Dung Thanh Y nhẹ nhàng cười một tiếng, âm thanh kia vẫn êm ái
trước sau như một: "Vương phi không cần sợ, Bổn cung chỉ mời
vương phi tới đây làm khách, trao đổi một chút tình cảm, chắc chắn
sẽ không tổn hại vương phi!"

Khóe môi Vân Tuyết Phi nâng lên nụ cười giễu cợt, nữ nhân trước
mắt này nào có nửa phần nhu nhược cần bảo vệ, mà là một người
có quyền có thế. Có lẽ đây mới là bộ mặt thực sự của nàng ta, chỉ
trách mình quá ngu, không phát hiện mà thôi!



"Cách mời người của Tiểu Y thật đặc biệt!" Vân Tuyết Phi nhắm mắt
lại, cánh môi mở ra, âm thanh khô khốc, cực khàn.

Sự xưng hô này! Kể từ sau khi nữ nhân kia chết, đã không còn ai gọi
mình như vậy nữa!

Sắc mặt Mộ Dung Thanh Y đại biến, đôi con ngươi xinh đẹp nhìn
chằm chằm nữ nhân nằm trên giường, tay cầm ly trà không vững,
giọng nói cũng run run: "Ngươi...ngươi gọi ta là gì?"

Bóng đêm yên tĩnh, bỗng chốc gió lớn nổi lên, như ác quỷ từ trong
địa ngục bò ra ngoài giãy giụa hét la, làm cho người ta sợ hãi.

Căn phòng to như vậy, cho dù là ban đêm, nhưng lại được ánh nến
chiếu sáng khắp mọi ngõ ngách

Trong căn phòng trống rỗng, không ai lên tiếng, một lúc sau, Vân
Tuyết Phi khẽ thở dài: "Tiểu Y, làm sao ngươi ngay cả ta cũng không
biết?" Âm điệu u ám trầm thấp, lộ ra vô tận tang thương cùng thê
lương, trong đêm tối yên tĩnh càng kinh khủng hơn.

"Rốt cuộc ngươi là ai?" Mộ Dung Thanh Y cũng nhịn không được
nữa, vứt ly trà vào trong khay, âm thanh đồ sứ va chạm vang lên chói
tai, chất vấn.

"Chủ tử, xin tỉnh táo!" Thiên Thủy vốn định bắt Vân Tuyết Phi tới làm
con tin uy hiếp Tư Nam Tuyệt, giúp chủ nhân nàng đoạt được Hổ
Phù, nhưng khi nhìn thấy tình cảnh mới vừa rồi. Mặc dù nàng không
hiểu rõ, nhưng có thể chắc chắn chủ tử đang hoảng loạn, Vân Tuyết
Phi chiếm ưu thế.

Thấy Vân Tuyết Phi nhắm mắt không nói, hoàn toàn không để ý tới



mình, Mộ Dung Thanh Y đưa mắt hung ác trừng nha hoàn Thiên
Thủy, nàng đột nhiên tóm cánh tay Thiên Thủy, ánh mắt ác độc nói:
"Nữ nhân này rốt cuộc là ai?"

Lúc này dáng vẻ Mộ Dung Thanh Y vô cùng dữ tợn, nào có cao quý
tao nhã ngày thường.

Người Thiên Thủy run lên, trên trán ướt đẫm mồ hôi, vốn muốn tranh
công, bây giờ nhìn sắc mặt chủ tử âm u, nàng vội vàng cúi đầu cung
kính trả lời: "Nàng là Hộ quốc vương phi Vân Tuyết Phi, nữ nhân
trong lòng Tư Nam Tuyệt, chỉ cần có nàng trong tay, mục đích của
chúng ta nhất định có thể đạt thành!"



Chương 79-2: Hung hăng
trừng trị Mộ Dung Thanh Y (2)

Mộ Dung Thanh Y khẽ thở phào một cái, Tiết Phỉ đã chết, nữ nhân
trước mắt này sao có thể là nàng ta chứ? Nàng nhớ lại ngày đó mẫu
thân nói với nàng, nàng ta không chỉ có tên giống Tiết Phỉ, còn biết
rất nhiều chuyện của Tiết Phỉ! Chẳng lẽ. . . . . .

Ánh mắt nàng bén nhọn quét đến bóng dáng vẫn bất động trên
giường, thời gian dài sống trong hậu cung, khiến cho nàng trở nên
dè dặt cẩn trọng hơn, không được phép để xảy ra tai họa về sau.

Thiên Thủy chần chờ hồi lâu, nhìn thấy hôm nay chủ tử thế nhưng
mất bình tĩnh, nàng nhỏ giọng dò hỏi: "Chủ tử, người và Vân Tuyết
Phi có quen biết trước ư? Tại sao nàng ta lại gọi người là Tiểu Y?"

Mộ Dung Thanh Y nhìn Thiên Thủy ngưng trọng, trên mặt có chút
không vui, trầm giọng nói: "Chú ý thân phận của ngươi, đây không
phải việc ngươi nên hỏi!" Chuyện Tiết Phỉ năm đó là một cấm kỵ
trong lòng nàng, chính nàng không muốn nhớ lại, cũng không muốn
những người khác nhắc tới, càng không muốn bị những người khác
biết đến những chuyện kia!

Thiên Thủy sợ run, hiểu mình đã vượt qua khuôn phép rồi, nàng thấp
thỏm lo âu, vội vàng lên tiếng trả lời: “Chẳng qua nô tỳ quan tâm
nương nương, xin nương nương tha lỗi! Sau này nô tỳ sẽ không hỏi
lung tung nữa!"

Mộ Dung Thanh Y hừ một tiếng, đứng dậy, khoát tay một cái nói:
"Ngươi đi ra bên ngoài chờ!" Nữ nhân này giả thần giả quỷ, mình



phải tra cho rõ. Nếu như nàng ta thật sự biết chuyện không nên biết.
Nàng sẽ phải thay đổi kế hoạch, ra tay với nữ nhân này trước, nàng
không cho phép bất luận kẻ nào uy hiếp địa vị hiện tại của nàng!

Thần kinh Thiên Thủy căng thẳng đột nhiên tỉnh táo lại, nàng liếc trên
giường một cái, sau đó cung kính nhận lệnh: "Nô tỳ chờ ở bên ngoài,
nương nương có chuyện cứ gọi!"

Đợi lúc trong phòng chỉ còn lại hai người, bầu không khí càng thêm
an tĩnh, bên ngoài gió lạnh gào thét dường như muốn phá tan trở
ngại, xông thẳng vào.

Mộ Dung Thanh Y đứng lên, chậm rãi đi tới trước giường, trên cao
nhìn xuống xem kỹ Vân Tuyết Phi, nữ nhân này nhiều nhất cũng
được coi là thanh tú, một nữ tử, kém xa tưởng tượng của mình.

Vân Tuyết Phi, Tiết Phỉ, tên hai người này cũng thật giống nhau,
trước nàng vẫn luôn lo lắng Vân Tuyết Phi cùng một dạng với con hồ
ly tinh kia, gương mặt tương tự Tiết Phỉ. Hôm nay chân chính nhìn
thấy, nàng thở phào nhẹ nhõm một cái, nàng biết Hoàng thượng ở
Hộ quốc vương phủ. Nếu nữ nhân này có tên và diện mạo đều giống
với Tiết Phỉ, đã thế nàng lại thêm một đối thủ khó dây dưa nữa rồi.

"Rốt cuộc ngươi là ai, quan hệ thế nào với Tiết Phỉ?" Nàng cảm thấy
nàng ta gọi nàng như vậy khẳng định không phải trùng hợp, nàng
dám chắc không có ai biết quan hệ giữa nàng và Tiết Phỉ, hôm nay
nàng nhất định phải biết rõ.

Hương hoa lan nhàn nhạt vẩn quanh, Vân Tuyết Phi từ từ mở mắt ra,
con ngươi sáng loáng nhìn Mộ Dung Thanh Y đột nhiên cười nói:
"Tiểu Y, một kiếm kia thật là đau, chỗ này của ta đau quá!"

Vân Tuyết Phi đưa tay che ngực, sắc mặt khổ sở nói: "Tại sao ngươi



và Huyền ca ca lại phản bội ta? Một là phu quân của ta, một là bằng
hữu tốt nhất của ta, các ngươi làm như vậy không cảm thấy có lỗi với
ta sao?"

Trong mắt nàng dâng lên một tầng hơi nước, mắt sáng như đuốc chế
trụ Mộ Dung Thanh Y.

Mộ Dung Thanh Y rùng mình một cái, buổi tối yên tĩnh, ánh mắt tràn
đầy oán hận như vậy, nếu không phải trước đó nàng sớm điều tra ra,
chắc đã bị nàng ta lừa rồi

Nàng cười lạnh nói: "Vương phi có ý gì?" Theo như nàng điều tra,
trước khi Vân Tuyết Phi gả đến Hộ quốc vương phủ, là tiểu thư dòng
chính Vân phủ, trải qua cuộc sống không bằng hạ nhân, rõ ràng là
một người còn sống sờ sờ! Nếu không có người này, nói không
chừng nàng sẽ tin tưởng Tiết Phỉ chưa chết, người ở trước mắt này
chỉ thay đổi gương mặt thôi!

Vân Tuyết Phi giống như không nghe thấy lời nói của Mộ Dung
Thanh Y, nàng rơi vào trong hồi ức bi thương nói: "Tiểu Y, ngươi và
Huyền ca ca là hai người quan trọng nhất trong cuộc đời ta, ta từng
nói qua trong nam nhân, ta chỉ đối xử tốt với Huyền ca ca, trong nữ
nhân, ta chỉ đối xử tốt với một mình Tiểu Y ngươi!"

Làm sao lại như vậy? Mộ Dung Thanh Y trợn to hai mắt, máu trong
người bắt đầu nghịch lưu, tay chân rét run, những lời này bao nhiêu
năm qua, nàng gần như sắp quên mất, tại sao nữ nhân này biết chứ?

"Chúng ta đã từng ngủ chung, tâm sự những chuyện thầm kín với
nhau, tại giây phút cuối cùng trước khi chết, ta vẫn không tin ngươi
và Huyền ca ca phản bội ta!"

Tròng mắt Vân Tuyết trống rỗng, lâm vào trạng thái khổ sở của chính



mình, nước mắt từ khóe mi theo gò má chảy xuống, thấm ướt gối
đầu dưới người.

Nàng đột nhiên vô ý thức ngồi dậy, trong ánh mắt hoảng sợ của Mộ
Dung Thanh Y, bàn tay run rẩy đưa ra, xoa da thịt trắng mịn của nàng
ta.

Bàn tay xanh xao lạnh như băng, phảng phất lộ ra khí lạnh, không
giống như tay của một người bình thường.

Mộ Dung Thanh Y trợn to mắt, Vân Tuyết Phi đứng dậy, bàn tay lạnh
lẽo miết tới miết lui gương mặt của nàng ta, như lưỡi rắn độc, lạnh
lẽo quấn quanh, thấm đến long người, khiến cho cả người Mộ Dung
Thanh Y kinh hãi, đôi môi phát run: "Không, ngươi không phải là
nàng, làm sao ngươi có thể là nàng? Nàng đã chết, chết ở trên chiến
trường rồi. Tiết Nhã tận mắt nhìn thấy, chính miệng nàng ta đã nói!"

Vân Tuyết Phi nâng lên khóe môi, ở nơi Mộ Dung Thanh Y không
thấy được, trong mắt chợt lóe lên tia đen tối, nàng tiếp tục lạnh giọng
nói: "Tỷ ở dưới đất lạnh quá, Tiểu Y, muội có muốn theo tỷ không!"

Đột nhiên hai cánh tay nàng nâng lên, vuốt ve bả vai Mộ Dung Thanh
Y, dưới ánh mắt hoảng sợ của nàng ta, con ngươi Vân Tuyết Phi rét
lạnh, bất chợt bóp cổ Mộ Dung Thanh Y.

Mộ Dung Thanh Y bị bóp cổ xanh cả mặt, nàng hoảng sợ hai mắt
trừng lớn, nhìn thứ giống như máu lan tràn ra trong mắt Vân Tuyết
Phi. Nàng lắc đầu một cái muốn kêu to, nhưng cổ họng bị cấu chặt,
làm sao cũng không phát ra được âm thanh nào!

"Tại sao ngươi lại đối xử với ta như vậy? Tiểu Y, ta tốt với ngươi như
vậy, mẫu thân của ngươi bị ức hiếp, ta dùng quyền thế bức phụ thân
ngươi nâng mẫu thân ngươi lên làm bình thê, ngươi bị đích tỷ thứ



muội bắt nạt, ta thay ngươi ra mặt. Thậm chí còn kết tình tỷ muội với
ngươi, mẹ cả chèn ép ngươi, ta buộc bà ta xin lỗi ngươi. . . . . . Mọi
thứ từ ăn mặc ở ta đều chia sẻ cùng ngươi, sao ngươi có thể ở sau
lưng ta leo lên giường phu quân ta ta chứ?"

Mộ Dung Thanh Y không thể giữ bình tĩnh nữa, mỗi một câu chất
vấn, tựa như đang lăng trì nàng. Nữ nhân trước mắt này tuyệt đối là
ác quỷ bò ra từ địa ngục. Nàng đưa tay giãy giụa, ho khan, nhưng lại
không thể thốt ra bất kỳ lời nói nào.

Không biết qua bao lâu, tại thời điểm Mộ Dung Thanh Y cho là sẽ
chết, đột nhiên cổ buông lỏng, nàng vô lực trượt xuống ngồi bệt trên
mặt đất.

Mộ Dung Thanh Y vừa được tự do, không quãng hình tượng, vội
vàng bò dậy muốn chạy ra bên ngoài.

"Ơ? Không phải ta đang ở trong vương phủ à? Sao lại chạy đến đây
rồi?" Đôi mắt Vân Tuyết sáng trong, nhìn bốn phía không hiểu hoàn
cảnh kêu lên.

Hiện tại tinh thần Mộ Dung Thanh Y cực kì hoảng loạng, nàng cũng
không nghe rõ bất kỳ thứ gì nữa, vội vàng chạy tới cửa, vừa chạy
vừa thét chói tai: "Người tới, người tới, cứu mạng ~"

Thiên Thủy căng thẳng trong lòng, lập tức vọt vào, nhìn thấy sắc mặt
chủ tử mình trắng bệch, bộ dáng mất hồn, nàng gấp gáp nói: "Nương
nương, người làm sao vậy?"

Mộ Dung Thanh Y run rẩy đưa tay chỉ ra phía sau, trong mắt hiện lên
sự hoảng sợ, nàng lo lắng nói: "Quỷ, phía sau có quỷ!"

Thiên Thủy theo phương hướng nhìn sang, thấy Vân Tuyết Phi mỉm



cười đứng ở nơi đó, nàng nhíu chặt mày, không phải nữ nhân này
trúng thuốc mê sao? Nàng ta khỏe như vậy giống như người không
có chuyện gì?

Mộ Dung Thanh Y nắm chặt tay Thiên Thủy, đầu ngón tay dùng sức,
hận không thể kéo da trên tay Thiên Thủy xuống.

Thiên Thủy cau mày, nhìn quanh phòng một vòng, cũng không nhìn
thấy có vật gì kỳ quái, đừng nói chi đến quỷ!

Cuối cùng nàng thu hồi tầm mắt nhíu mi nói: "Quỷ ở đâu?"

"Hả? Chỗ nào có quỷ, sao bổn vương phi không thấy?" Vân Tuyết
Phi đề cao âm lượng, quan sát Thiên Thủy, giống như nghĩ đến cái
gì, nàng híp mắt lại.

Mộ Dung Thanh Y vội vàng xoay người, lôi kéo Thiên Thủy nói: "Là
Vân Tuyết Phi, nàng ta chính là Tiết Phỉ, nàng ta là quỷ, tới tìm ta
báo thù!"

Thiên Thủy càng thêm mê mang, không phải Tiết Hoàng hậu đã sớm
chết rồi sao? Hơn nữa theo nàng biết, tình cảm giữa nương nương
và tiên hoàng hậu rất tốt. Lúc trước nhờ được Hoàng hậu ưu ái, mới
có cơ hội vào hoàng cung, đến gần Hoàng thượng, cho nên chờ sau
khi Hoàng hậu mất, nương nương vì thay Hoàng hậu chăm sóc
Hoàng thượng, trực tiếp vào cung thụ phong thành Hoàng quý phi!

Chẳng lẽ. . . . . . Nàng quét ánh mắt bén nhọn về phía Vân Tuyết Phi,
cắn răng chất vấn: "Ngươi đã làm gì chủ tử ta?"

Vân Tuyết Phi mở hai tay ra, cười như không cười nói: "Ngươi nên
hỏi chủ ngươi, có phải đã làm việc gì trái lương tâm không? Nếu
không tại sao luôn kêu có quỷ! Cái gọi là bình thường không làm việc



trái lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa!"

"Tiết Phỉ, tỷ đừng giết muội, không phải muội hại tỷ. Mặc dù muội
thích Hoàng thượng, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa từng nghĩ sẽ
hại tỷ, muội chỉ muốn cùng tỷ noi theo Nga Hoàng, Nữ Anh hầu hạ
hoàng thượng!" Cuối cùng cái gì Mộ Dung Thanh Y không nghe thấy
gì nữa, trải qua thời gian dài sự khẩn trương sợ hãi bị đè nén ở trong
lòng rốt cuộc cùng bùng nổ.

Thiên Thủy sợ hết hồn, tiên Hoàng hậu là bị hại chết! Vân Tuyết Phi,
Tiết Phỉ, không trách được hôm nay chủ tử khác thường như vậy, thì
ra là nàng phản bội tỷ muội tốt của mình.

Nhìn chủ tử lâm vào ma chướng, trong mắt Thiên Thủy thoáng qua
sự vô lực, nàng đưa tay điểm huyệt ngủ Mộ Dung Thanh Y.

Tức khắc Mộ Dung Thanh Y im bặt, thẳng tắp ngã xuống đất, Thiên
Thủy vội vàng tiếp nhận.

Ôm thân thể Mộ Dung Thanh Y, Thiên Thủy hung ác trợn mắt nhìn
nữ nhân đang hả hê kia nói: "Lần này bỏ qua ngươi, lần sau gặp, ta
nhất định sẽ báo thù!"

Nói xong cũng ôm Mộ Dung Thanh Y đi ra ngoài.

Đợi trong phòng chỉ còn lại một mình Vân Tuyết Phi, nàng le lưỡi một
cái, trong lòng sung sướng vô cùng, nữ nhân đáng chết, quả nhiên
có tật giật mình. Chẳng qua mình có rất nhiều thời gian chơi đùa với
nàng ta, hôm nay chỉ mới bắt đầu thôi!

Nàng đột nhiên lấy một lọ thuốc từ trong quần áo ra, mỉm cười, đây
đúng thật là đồ tốt. Hạ Hầu Cảnh đúng là bạn tâm giao, loại thuốc thế
này vậy mà cũng tìm được cho nàng!



Tại thời điểm nàng đang đắc ý, đèn đuốc trong phòng vốn sáng
trưng, bỗng chốc chợt lóe, toàn bộ tắt hết, cửa chính và cửa sổ bị gió
lớn quật qua quật lại, ngay cả những thứ đồ khác trong phòng cũng
bắt đầu rung rinh.

Vân Tuyết Phi ớn lạnh, nhìn bốn phía đen như mực, khí lạnh lùa vào
trong phòng thổi nàng cả người rét run, nàng cảm giác đột nhiên
mình đứng bất động tại chỗ, chẳng lẽ thật sự có quỷ?



Chương 80: Tại sao lại không
mặc quần áo?

Ngoài phòng gió lạnh gào thét, y hệt tiếng khóc ác quỷ đập vào màng
nhĩ Vân Tuyết Phi.

Cái lạnh xuyên tim, còn có cánh cửa và cửa sổ không ngừng lay
động dữ dội . . . . . . Khiến trong lòng Vân Tuyết Phi sinh ra quỷ dị, cơ
thể có chút lo lắng run rẩy.

Mình giả dạng quỷ, sẽ không thật sự dẫn quỷ đến chứ?

Đột nhiên sau lưng một con tay lạnh lẽo khoác lên bả vai nàng, Vân
Tuyết Phi cứng đờ, xoay đầu qua, chợt một tia chớp bổ xuống, lúc
sáng lúc tối chiếu lên gương mặt trắng bệch, nàng rốt cuộc không
nhịn được nữa, há miệng định thét chói tai.

Ai ngờ bàn tay kia kéo nàng lùi lại, hành động đột ngột, trong nháy
mắt rơi vào cái ôm hơi thở phái nam quen thuộc, nhịp tim đập dồn
dập hữu lực, ngực phập phồng, còn có cánh tay từ phía sau lưng
vòng chắc eo nàng. . . . . .

Người sau lưng tựa đầu dán vào bên tai nàng, hơi thở ấm áp nhẹ
nhàng mơn trớn cái cổ, hai tầng lửa và băng, cơ thể nàng mềm
nhũng, sức nặng cả người cũng dồn hết lên nam nhân ở đằng sau.

Giọng nói dịu dàng trước sau như một vang lên: "Mới đi không bao
lâu, ngay cả phu quân mình cũng quên rồi hả?" Tư Nam Tuyệt nắm
lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, vùi đầu trên bả vai nàng nở nụ
cười, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi nữ nhân này giả quỷ dọa người,



quả thật vô cùng thú vị.

Đột nhiên trong phòng an tĩnh lại, chỉ có tiếng gió ào ào ở bên ngoài
truyền đến.

Nghe tiếng Tư Nam Tuyệt, Vân Tuyết Phi kích động mừng như điên,
nhưng vui mừng không bao lâu, sắc mặt nàng hơi trầm xuống, trong
bóng tối nàng cắn răng hỏi "Mới vừa rồi có phải chàng giả quỷ hù ta
không?"

"Chứng kiến nàng giả quỷ vui vẻ như vậy, ta cho rằng nàng thích,
cho nên. . . . . ." Tư Nam Tuyệt ho khan hai tiếng, cho dù trong đêm
tối biết nàng sẽ không thấy rõ ánh mắt chột dạ của hắn, nhưng hắn
vẫn không tự chủ được liếc về phương hướng khác, không dám nhìn
thẳng vào nàng.

"Cho nên chàng cũng giả quỷ dọa ta!"

Nghe xong lời của Tư Nam Tuyệt, Vân Tuyết Phi trong cơn giận dữ,
có cảm giác bị người trêu trọc, rất mất mặt.

Đột nhiên nàng dồn lực vào khuỷa tay, đẩy mạnh về phía sau, thoát
khỏi ôm ấp của hắn, xoay người đi ra bên ngoài, không để ý tới Tư
Nam Tuyệt.

Tư Nam Tuyệt sờ mũi một cái, vừa rồi quả thật chơi rất vui, chẳng
qua dường như hơi quá, nhìn nữ nhân thở phì phò đi ra ngoài, hắn
vội vàng cất bước đuổi theo, đưa tay kéo Vân Tuyết Phi lại, nhỏ nhẹ
dỗ dành: "Đừng nóng giận, ta không biết nàng sợ quỷ, sau này sẽ
không dọa nàng nữa!" Hắn tuyệt đối không thừa nhận lúc ấy nhìn vẻ
mặt phong phú của Vân Tuyết Phi, hắn có ý nghĩ muốn tiếp tục trêu
chọc nàng tiếp.



Vân Tuyết Phi hừ một tiếng, đầu lệch sang một bên, không chút để ý
Tư Nam Tuyệt.

Đột nhiên hơi thở xung quanh trở nên loãng hơn, dần dần làm cho
người ta thở không nổi, trong không khí ẩn giấu tầng tầng sát ý.

Đôi mắt Tư Nam Tuyệt phát lạnh, cả người lộ ra hơi thở giá rét, nhiệt
độ bên trong phòng cũng bởi vì hắn mà thoáng chốc chợt lạnh.

Vân Tuyết Phi cũng cảm thấy có điều gì đấy bất thường, nàng nhìn
Tư Nam Tuyệt nhíu chặt chân mày, vẻ mặt bỗng nhiên có chút sợ.

"Có phải có nguy hiểm không?" Vân Tuyết Phi nhẹ nhàng cầm ngược
tay Tư Nam Tuyệt, nhìn hắn hỏi thăm.

Tư Nam Tuyệt cúi đầu, trong mắt thoáng qua sự kiên định cùng thâm
tình, hắn nghiêm túc gật đầu dặn dò: "Nàng đi theo sát ta...ta sẽ bảo
vệ nàng!"

Tình cảnh chém giết đêm đó, máu chảy thành sông, vừa nghĩ tới
toàn thân nàng ớn lạnh. Nếu hiện tại chỉ có một mình nàng, thì không
cần sợ gì cả. Nhưng nàng sợ những người thân cận mình sẽ bị uy
hiếp, lo lắng bọn họ bị thương, lo lắng bọn họ đột nhiên kết thúc sinh
mệnh, vĩnh viễn biến mất trong cuộc sống của nàng.

Chợt bên ngoài gió lớn nổi lên, cánh cửa cửa sổ va chạm tạo tiếng
vang thật lớn, người bên ngoài bị đạp té xuống đất, trước mắt lập tức
xuất hiện một đám hắc y nhân, trong tay cầm đao kiếm, lóe ra ánh
sáng lạnh.

Lúc tầm mắt Vân Tuyết Phi quét qua đám hắc y nhân, đột nhiên
hoảng sợ trợn to hai mắt, những người này lại là xác chết!



Ấn đường hiện sắc đen, da thịt tím bầm cứng ngắc, giống như vỏ cây
già từng cục nổi lên, có thể nhìn thấy xương trắng như tuyết bên
trong, hai mắt là hai lỗ thủng máu, bên trong âm khí tràn đầy, vô cùng
kinh khủng!

Kiếp trước nàng từng nghe nói qua Miêu tộc có một loại cổ khiến cho
người ta sợ hãi. Con người sau khi chết, người Miêu tộc sẽ đem thi
thể chuyển đến núi cao, có chướng khí rất nặng trong núi bảo tồn,
đồng thời dùng rượu thuốc bào chế, bảo đảm thi thể lâu dài không bị
thối rửa, trong núi nhiều chỗ không có ánh mặt trời, quanh năm suốt
tháng tràn ngập âm khí, bệnh sốt rét ác tính tràn ngập khắp nơi,
những thi thể này trải qua luyện chế nghiêm ngặc, trở thành tử sĩ tàn
nhẫn lợi hại nhất!

Vân Tuyết Phi nhìn thoáng qua, liền dời mắt đi, nàng nhịn xuống cảm
giác nôn mửa trong dạ dày, không biết có phải do bị ảnh hưởng bởi
tâm lý, nàng giống như có thể ngửi được mùi xác chết trong không
khí.

Dường như Tư Nam Tuyệt cảm thấy được sự lo lắng của nàng, một
bàn tay dùng sức nắm chặt nàng, chân mày hắn nhíu chặt, đem Vân
Tuyết Phi vào trong phạm vi bảo vệ của mình, con ngươi thâm thúy
nghiêm túc, lẳng lặng quan sát động tĩnh xung quanh.

Cả bầu trời đêm một vùng tăm tối, bên ngoài đột nhiên tí tách tí tách
từng hạt mưa to rơi xuống, gió lớn gào thét, trên bầu trời sấm chớp
ầm ầm. Hắc y nhân vốn đang bất động, đột nhiên đồng loạt ra tay,
giơ đao tấn công về phía Tư Nam Tuyệt và Vân Tuyết Phi.

Tư Nam Tuyệt đẩy Vân Tuyết Phi ra sau lưng mình, đưa tay rút từ
bên hông ra một thanh nhuyễn kiếm chớp nhoáng ánh bạc, đón nhận
công kích của những tử sĩ kia. Tư Nam Tuyệt tập võ từ nhỏ, trình độ
có thể coi là cao thủ tuyệt đỉnh, mỗi đợt công kích của tử sĩ, đều bị



hắn khống chế ở trong phạm vi nhất định, không để cho bọn họ đi tới
phía sau.

Thân hình hắn nhanh nhẹn di chuyển ở bên trong đám hắc y nhân,
mấy lần biến nguy thành an, nhưng những người này hoàn toàn mất
đi ý thức, không một chút bận tâm, liều chết công kích. Hơn nữa thân
thể bọn họ bởi vì được luyện chế bởi nước thuốc và hoàn cảnh đặc
thù, gần như là đao thương bất nhập. Tư Nam Tuyệt có thể khống
chế bọn hắn ở trong phạm vi nhất định, nhưng lại giết không được,
đánh ngã bọn họ, bọn họ lại tiếp tục đứng lên, nhuyễn kiếm có thể
ngăn hắn công kích của bọn chúng, tuy nhiên không thể gây ra bất kỳ
tổn thương gì!

Tư Nam Tuyệt mím chặt môi, con ngươi ngưng trọng, đón lấy từng
đợt công kích trí mạng, kiếm trong tay trong đêm tối tỏa ra ánh sáng
lạnh, tử sĩ bị nội lực đánh bay ở trước mặt hắn, rồi lại lập tức bò dậy.

Mắt liếc thấy dáng vẻ Vân Tuyết Phi sốt ruột lo lắng, tim hắn đột
nhiên lạnh lẽo, kéo dài thời gian như vậy không phải biện pháp!

"Phi Nhi, nàng đi trước đi!" Tư Nam Tuyệt vừa vung kiếm trong tay,
vừa nghiêm túc hô.

Vân Tuyết Phi hơi giật mình, hắn để cho nàng đi trước? Không, nàng
không thể đi một mình! Cuộc chiến này nếu kéo dài lâu, rất bất lợi với
Tư Nam Tuyệt và nàng, nàng phải nghĩ biện pháp!

Trong đêm tối vắng lặng, xen lẫn tiếng gió tiếng mưa rơi, còn có tiếng
đao kiếm va chạm kịch liệt. . . . . . Đột nhiên tiếng sáo cao vút chen
vào nghe có vẻ quỷ dị.

Mắt Vân Tuyết Phi sáng lên, tiếng sáo!



Âm thanh tiếng sáo vang dội như thế, người thổi sáo chắc chắn ở
gần đây! Nếu giết được người thổi sáo, những tử sĩ này sẽ không
còn ai khống chế, không có bất kỳ lực sát thương nào nữa!

Quyết định chủ ý xong, nàng nhúng người nhảy lên, bay đi.

Giọt mưa lớn như hạt đậu làm ướt y phục của nàng, tóc, dính vào
nhau, nhưng còn kém xa sự lạnh giá trong lòng nàng, nàng phải
nhanh lên, càng chậm Tư Nam Tuyệt bên kia lại càng nguy hiểm!

Kiếp trước thời khắc gặp nguy hiểm, nàng là người thứ nhất chắn
trước mặt Hạ Hầu Huyền, cùng người liều mạng, khi đó nàng vẫn
cho rằng mình rất kiên cường, cũng không có gì không đúng.

Cho đến khi vừa rồi nguy hiểm kéo tới, Tư Nam Tuyệt theo bản năng
đẩy nàng ra sau lưng, nàng mới phát hiện, thì ra cảm giác được
người khác bảo vệ lại tốt như thế, có một người như vậy cùng nhau
tay nắm tay hết kiếp này, nàng nhất định không thể để hắn hoặc
nàng rời đi trước!

Từng giọt từng giọt nước mưa theo tóc trên trán chảy vào mắt, tầm
mắt càng ngày càng mơ hồ, nàng ép buộc mắt mình mở to, dò xét
bốn phía.

Ánh mắt chợt lóe, nàng quay đầu nhìn thấy cách đó không xa dưới
mái hiên, một người mặc đồ màu đen giống như hòa cùng bóng đêm,
cầm trong tay cây sáo.

Tiếng sáo quỷ dị kia chính là phát ra từ chỗ hắn!

Con ngươi Vân Tuyết Phi run lên, vận khinh công bay thẳng tới.

Lúc rơi xuống đất, nàng đưa tay lấy từ bên hông ra môt cây chủy thủ,



nàng xoay người ngưng tụ nội lực trên thanh chủy thủ, ánh mắt chợt
lóe, một tia ánh lạnh thoáng qua.

Động tác trong tay hắc y nhân vẫn không dừng lại, trực tiếp điểm mũi
chân một cái, tránh khỏi.

"Ai phái ngươi tới?" Ánh mắt Vân Tuyết Phi như kiếm, chăm chú nhìn
hắc y nhân.

Tên hắc y nhân không nói lời nào, vẫn tiếp tục thổi sáo, rõ ràng trên
người hắn không hề có bất kỳ sát khí gì, tuy nhiên lại có hơi thở làm
cho người ta cảm thấy sợ hãi.

Vân Tuyết Phi lạnh lùng, trực tiếp dùng tay không tấn công, nàng
không thể để người này tiếp tục thổi sáo.

Tiếng sáo dừng lại, tình huống thay đổi, một tay hắc y nhân đánh kịch
liệt với Vân Tuyết Phi.

Giờ khắc này thời gian trôi qua một cách chậm chạp khó khăn.

Trong lúc giao chiến, Vân Tuyết Phi vẫn luôn thấp thỏm lo cho Tư
Nam Tuyệt, nhìn cây sáo vẫn không rời miệng hắn, trong lòng nàng
càng sốt ruột hơn.

Ngay tại khoảnh khắc nàng sơ suất, thanh chủy thủ ban nãy lóe ánh
sáng đâm về phía nàng, đầu óc Vân Tuyết Phi trống rỗng, mở to hai
mắt nhìn mũi dao càng ngày càng gần



Chương 80-2: Tại sao lại
không mặc quần áo? (2)

Đột nhiên một cơn gió mạnh thổi tới, xen lẫn nội lực cường đại, ánh
sáng bạc chợt hiện, một tiếng hét thảm vang dội trong đêm tối.

Giữa hào quang chói mắt, một cánh tay đầy máu bay theo đường
vòng cung rớt xuống đất, nháy mắt màu đỏ lan tỏa xung quanh nó.

Lập tức nàng rơi vào một lồng ngực dịu dàng an toàn, hơi ôm nàng,
giọng nam trầm ấm quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu: "Không phải
kêu nàng đi trước rồi ư? Sao lại không nghe lời như vậy?"

Vân Tuyết Phi men theo giọng nói nhìn lên trên, trông thấy Tư Nam
Tuyệt bình an đứng ở trước mặt mình, trong lòng vui mừng khôn xiết.

Nhưng không ngờ Tư Nam Tuyệt tới đây câu nói đầu tiên là trách cứ
mình, Vân Tuyết Phi cảm thấy rất uất ức, nàng cũng là vì lo cho hắn
thôi, không muốn để một mình hắn tác chiến, không muốn chỉ đứng
ở một bên chờ!

"Ta muốn giết các ngươi!"

Một tiếng kêu khàn khàn đầy sự phẫn nộ vang lên, ngay sau đó bóng
dáng màu đen chợt lóe, công kích Tư Nam Tuyệt.

Trái tim Vân Tuyết Phi nhảy tới cổ họng, vừa rồi thật sự không phải
là thời điểm để tức giận, nàng đang chuẩn bị tiếp tục chiến đấu,
nhưng lại bị Tư Nam Tuyệt kéo trở lại.



"Bạch Phong, nơi này giao cho ngươi!"

Để lại một câu như vậy, Tư Nam Tuyệt ôm Vân Tuyết Phi bay về
hướng Hộ quốc vương phủ.

Khi Ngũ Trà và Đào Thất nhìn thấy toàn thân Vân Tuyết Phi ướt đẫm
trở về Phượng viên, sự lo lắng vừa mới được giảm xuống, giờ lại trỗi
dậy tiếp.

Ngũ Trà vội vàng kêu người đi nấu nước nóng, vừa đẩy Vân Tuyết
Phi vào trong tìm quần áo sạch sẽ phòng cho nàng.

Vân Tuyết Phi nhìn dáng vẻ Ngũ Trà và Đào Thất bận rộn vì mình
như vậy, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, hốc mắt hơi
nóng một chút, hoàn hảo tối hôm nay bình an trở lại, nếu không hai
nha đầu này không biết sẽ thế nào nữa?

"Tiểu thư, nước nóng đã chuẩn bị xong, có thể tắm rửa rồi!" Ngũ Trà
sốt ruột nói, nhìn gương mặt tiểu thư trắng bệch xuất hiện trong cơn
mưa to, nàng đau lòng không thôi.

Vân Tuyết Phi gật đầu một cái, nhìn dáng vẻ hai nha đầu này cũng
rất mệt mỏi, nàng dịu dàng nói: "Hôm nay các em cũng mệt rồi,
xuống nghỉ ngơi đi! Buổi tối không cần hầu hạ ta."

Ngũ Trà và Đào Thất nhìn nhau, lắc đầu: "Bọn em chờ tiểu thư ngủ
rồi mới trở về!"

Vân Tuyết Phi càng thêm tội lỗi, nếu không phải vì mình muốn đi tìm
đầu mối, cố ý để Thiên Thủy dẫn mình đi ra ngoài, cũng sẽ không
gặp phải tử sĩ, lại càng không phải chật vật như vậy, làm cho hai nha
đầu này lo lắng, nàng giả vờ tức giận nói: "Các ngươi không đi nghỉ
ngơi, ta sẽ ngồi ở đây hoài không đi tắm!"



Ngũ Trà và Đào Thất vô lực nhìn bộ dáng tiểu thư nhà mình tức giận,
hiểu rõ tính tình tiểu thư nói là làm, chỉ có thể gật đầu một cái, hai
người cùng nhau lui ra ngoài.

Nghe tiếng đóng cửa, Vân Tuyết Phi thở phào một cái, đi vào trong
phòng, nhìn thùng nước tắm phả hơi nóng, nàng cũng nhịn không
được nữa, cởi quần áo, nhấc chân bước vào.

Trong nháy mắt cảm giác ấm áp lan truyền khắp toàn thân, nàng
thoải mái tựa vào thành thùng, mắt híp lại, cánh tay mềm mại nhẹ
nhàng hoạt động trong nước, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn như
ngọc bị hơi nóng phả lên biến thành đỏ bừng.

Tình huống căng thẳng ban nãy vẫn không cảm thấy mệt, hiện tại
thần kinh tỉnh táo lại, mi mắt Vân Tuyết Phi nâng lên hạ xuống, cả
người vùi trong nước nóng, mệt mỏi muốn ngủ.

Tư Nam Tuyệt đẩy cửa đi vào đúng lúc chứng kiến một bức tranh mỹ
nhân tắm rửa, mắt nàng khép chặt, vẻ mặt lạnh nhạt nằm trong
nước, chỉ lộ ra bả vai mượt mà và gương mặt nhỏ nhắn hơi ửng
hồng. Từng lớp cánh hoa màu đỏ trôi trên mặt nước, che đi xương
quai xanh mê người phía dưới.

Hô hấp hắn hơi cứng lại, trong ánh mắt thoáng qua một tia tăm tối,
bước vô cùng nhẹ, giống như sợ đánh thức thiên hạ đang chìm trong
giấc mộng kia, khi đi đến thùng nước tắm trước mặt, hắn cúi đầu
nhìn Vân Tuyết Phi, dung nhan như thi như họa dưới ánh đèn lờ mờ
hết sức dịu dàng.

Hắn không kiềm lòng được đưa tay nhẹ nhàng xoa gương mặt Vân
Tuyết Phi, một đường vuốt ve xuống dưới, da thịt trong tay mềm
nhẵn mất hồn, cảm giác có thể nặn ra nước, không trách được



người xưa nói: nữ nhân là làm bằng nước.

Tay hắn men theo cổ, vẽ phác thảo đường cong xương quai xanh
khêu gợi của nàng, bụng bị một mồi lửa đốt nóng khiến hắn khó chịu,
mà nữ nhân này vẫn hồn nhiên tiến vào mộng đẹp không hề hay biết
gì.

Khẽ thở dài một cái, đưa tay nhẹ nhàng bế nữ nhân trong thùng ra,
cầm khăn lông đã được chuẩn bị bên cạnh lau khô thân thể nàng.
Đúng là một nha đầu không thể làm cho người bớt lo, nếu không phải
hắn tới đây, nữ nhân này sợ rằng chờ cho đến khi nước lạnh cũng
chưa tỉnh lại!

Sau khi lau khô cả người nàng xong, hắn bế ngang nàng, đi tới trước
giường thả nàng lên, đắp kín mền cho nàng, tiếp theo nhẹ nhàng đi
ra ngoài.

=== ====== =======phân cách tuyến==== ====== =======

"Tướng quân, đã trễ thế này sao chưa nghỉ ngơi?" Hồng Nguyệt dịu
dàng hỏi, trong mắt tràn đầy quan tâm.

Phong Cực từ trong binh thư ngẩng đầu lên, trống thấy dáng vẻ nữ
nhân này lo lắng cho mình, hắn nắm chặt tay Hồng Nguyệt: "Nàng
nghỉ ngơi trước đi, ta xem xong sẽ ngủ!" Trong khoảng thời gian này,
vẫn chỉ có nàng quan tâm mình, chăm sóc mình. Mặc dù trong lòng
hắn không yêu nàng, nhưng vẫn có chút thích.

Hồng Nguyệt lắc đầu một cái nghiêm túc nói: "Tướng quân không
ngủ, nô tỳ cũng không ngủ, nô tỳ muốn ở cùng với Tướng quân!"

Trong con ngươi trong suốt tràn đầy hình ảnh của mình, Phong Cực
nhộn nhạo, tay nắm Hồng Nguyệt càng thêm dùng sức.



Nhìn làn da nhẵn nhụi dưới ánh đèn, tuy có thể nhìn thấy vết sẹo lờ
mờ, nhưng toàn bộ da thịt vẫn bóng loáng như nước, Phong Cực dịu
dàng hỏi "Thuốc kia dùng sao rồi? Có khó chịu chỗ nào không?"

Gò má Hồng Nguyệt đỏ thắm, trông thấy ánh mắt Phong Cực chăm
chú nhìn mình, nàng vui vẻ trả lời: "Dùng rất tốt!"

Phong Cực hài lòng gật đầu một cái: "Vậy thì tốt, đây chính là đồ tốt,
chỉ cần tiếp tục dùng thêm hai lọ, những vết sẹo trên mặt nàng sẽ
hoàn toàn biến mất!"

Hồng Nguyệt rất vui, vốn cho rằng tương lai u tối, bỗng chốc bình
minh rực rỡ, bản thân có thể đẹp lại rồi. Sợ là nữ nhân Tống Thi Linh
kia bị chọc cho tức gần chết, nghĩ tới đây nàng cảm thấy vô cùng
sung sướng.

Nàng lấy tay còn lại khoát lên mu bàn tay Phong Cực, nhẹ nhàng
vuốt ve, khiêu khích, đôi mắt quyến rũ mê người, giọng nói ngọt
ngào: "Tướng quân tốt với nô tỳ như vậy, nô tỳ không gì báo đáp, chỉ
có. . . . . ." Lúc nàng cúi người xuống, kề bên tai Phong Cực nhỏ
giọng nói: "Chỉ có thể lấy thân báo đáp!"

Thân thể nửa che nửa lộ, da dẻ trắng mịn lúc ẩn lúc hiện, còn quyến
rũ hơn so với khi lộ hết, mắt Phong Cực nhìn thẳng, trong mắt chỉ có
dáng người tuyệt mĩ kia, hắn gian nan nuốt nước miếng.

Hồng Nguyệt luồn tay vào trong quần áo Phong Cực, theo lồng ngực
rắn chắc đi xuống, miệng lại phả hơi nóng bên cổ Phong Cực: "Đồ tốt
đó ở đâu ra vậy?"

Hô hấp Phong Cực đột nhiên trở nên nặng nhọc, mắt đỏ ngầu, hắn
một phát bắt được bàn tay nhỏ bé đang quấy rối kia, cảnh cáo nói:



"Cái này nàng không cần phải biết, chỉ cần biết có thể chữa khỏi mặt
là được!"

Vừa dứt lời, Phong Cực đưa tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của
Hồng Nguyệt, bụng dưới như có một ngọn lửa hành hạ toàn thân hắn
đau buốt: "Tiểu yêu tinh, nàng đã không ngủ được, chúng ta liền làm
một chút vận động trợ giúp giấc ngủ vậy!"

Một tay gạc hết những thứ trên bàn, một trận bùm bùm vang lên,
Phong Cực ôm Hồng Nguyệt để trên bàn, lật mình đè lên trên người
của Hồng Nguyệt.

Âm thanh quần áo bị xé rách, ngay sau đó là tiếng gầm của nam
nhân hòa cùng tiếng nữ nhân rên rỉ, cảnh xuân vô biên, đêm vẫn còn
rất dài.

=== ====== =======phân cách tuyến==== ====== =======

Sáng sớm, khi những tia nắng đầu tiên chiếu vào trong phòng, Vân
Tuyết Phi thoải mái duỗi cái lưng mệt mỏi, ngủ một giấc, quét sạch
mệt nhọc đêm qua.

Đột nhiên cảm giác mát lạnh ập đến, rốt cuộc Vân Tuyết Phi cảm
thấy có gì đó không đúng, nàng nhìn thấy cánh tay trắng nõn, nhất
thời ngẩn ra, không có mặc quần áo.

Chợt nàng nhớ lại tối qua không phải mình đang tắm sao? Sau đó,
sau đó giống như mình ngủ thiếp đi, vậy làm sao mình ở trên giường,
hơn nữa. . . . . .

Nàng vạch chăn, liếc vào bên trong một cái, lập tức mặt không còn
chút máu, quả nhiên toàn bộ đều trần trụi!





Chương 81-1: Bí mật về thân
thế (1)

Mắt nàng trừng lớn, chẳng lẽ hôm qua mình quá mệt mỏi, tắm xong
lau khô người rồi mới lên giường? Sao mình một chút ấn tượng cũng
không có?

Thân thể dưới chăn không mặc quần áo, trần truồng ma sát với ga
giường, trong lòng nàng hơi mất tự nhiên.

Ngoài cửa sổ ánh mặt trời chiếu nghiêng vào trong nhà, khiến cả căn
phòng sáng trưng, lóe ánh sáng màu vàng khắp nơi.

Lúc này hẳn đã rất trễ, mình phải mau chóng mặc xong quần áo. Nếu
để chậm một chút Ngũ Trà đi vào, vậy mình mắc cỡ chết rồi. Cho dù
Ngũ Trà cũng là nữ hài tử, nhưng bị người trông thấy hết toàn bộ cơ
thể, thậm chí một số chỗ tư mật, nàng vẫn không tiếp thụ nổi. Vì vậy
lúc tắm rửa, nàng đều không để cho ai hầu hạ, tự mình tắm rửa.

Trong phòng yên tĩnh, lúc này hẳn là không có người, nàng vội vàng
bò dậy di chuyển thân thể trần truồng xuống giường đi tìm quần áo.

Đột nhiên tiếng vén rèm vang lên, ngay sau đó hơi thở quen thuộc
nháy mắt tràn ngập trong căn phòng.

Bước chân Vân Tuyết Phi dừng lại, cả người hóa đá, không tiếp tục
đi lấy quần áo nữa mà ngược lại chạy thẳng đến giường.

Cơ thể phái nữ trắng muốt như ngọc dưới ánh mặt trời càng lộ vẻ
sáng loáng, tuyệt mỹ mê người, bả vai mượt mà, hai bầu ngực mềm



mại nhô ra, cái mông vểnh cao. . . . . . Đường cong lung linh hấp dẫn,
xinh đẹp tuyệt trần, tinh tế trắng nõn như tuyết.

Cho dù tối hôm qua mắt đã ăn no, lúc này lần nữa nhìn thấy vẫn rung
động không nhỏ, trên tay của hắn giống như còn lưu lại cánh tay
trắng mịn, tràn đầy hương thơm của nữ nhi.

Cổ họng hắn hơi giật giật, mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm cơ
thể uyển chuyển của nữ nhân trước mặt, không hề có chút tự giác né
tránh.

Dưới tầm mắt nóng rực như vậy, nguồn gốc còn là của một nam
nhân. Mặc dù trên danh nghĩa là phu quân mình, nhưng dù sao bọn
họ vẫn chưa tới một bước kia, sao hắn có lộ liễu như thế?

Mặt Vân Tuyết Phi vốn đã đỏ như lửa đốt, hiện tại càng thêm xấu hổ,
nàng đưa tay lúc lên lúc xuống che đậy nơi tư mật của mình, quay
đầu hung hăng trợn mắt nhìn nam nhân không chút tự giác kia.

Mỹ nhân như hoa, trừng mắt còn không bằng nói là tức giận, mị nhãn
như tơ, nhìn Tư Nam Tuyệt khiến cho trong bụng hắn không khỏi
nhộn nhạo, hận không được lập tức ôm tiểu yêu tinh trước mắt vào
trong ngực, mạnh mẽ giày xéo một phen.

Vân Tuyết Phi cứng ngắt tại chỗ, không dám động đậy, chỉ có thể
dùng ánh mắt hung dữ trừng nam nhân đang mang vẻ mặt háu sắc
đáng ghét kia.

Một lát sau, Vân Tuyết Phi rốt cuộc nhịn không được nữ: "Ngươi có
thể đi ra ngoài hay không, ta muốn mặc quần áo!" Tầm mắt như lửa
nóng đính trên người khiến cho nàng vô cùng khó chịu.

Tư Nam Tuyệt cười khẽ, dưới cái nhìn căm tức của Vân Tuyết Phi,



hắn không đi ra ngoài, ngược lại thong dong đi vào, tìm một cái ghế
ngồi xuống đối mặt chính diện với Vân Tuyết Phi. Ánh mắt càng thêm
không kiên nể khóa chặt Vân Tuyết Phi, con ngươi tỏa ra ánh sáng
xanh biếc.

Hắn nhìn Vân Tuyết Phi đầy thâm ý, một đôi mắt phượng thanh tịnh
và đẹp đẽ, giọng nói khàn khàn vang lên: "Nàng là nương tử của ta,
thân thể bị ta nhìn thấy thì có làm sao!" Ý kia chỉ kém không nói rõ là
hắn sẽ không ra, chính là muốn ở chỗ này thưởng thức nàng mặc
quần áo.

Không để ý tới Vân Tuyết Phi tức giận, đôi con ngươi của hắn vẫn
luôn dính chặt dính trên người nàng, lẩm bẩm nói ra một câu: "Không
ngờ dưới quần áo đúng là hàng thật giá thật!"

Mặt Vân Tuyết Phi trong nháy mắt đỏ hết, nói không ra lời, vừa tức
vừa thẹn, chỉ có thể cắn răng nhìn chằm chằm nam nhân đáng giận
này, hận không được dùng ánh mắt giết chết hắn!

Tối hôm qua tại thời khắc nguy cấp, dáng vẻ không để ý an nguy che
chở nàng, cho nàng an toàn, cho nàng dũng khí, trong lòng nàng
không cảm động là không thể nào!

Nhưng hiện tại một chút cảm động cũng không có, lúc này trong lòng
của nàng chỉ có sự cuống cuồng hòa lẫn với tức giận, nàng liếc mắt
về phía chiếc giường cách đó không xa, trong lòng tính toán, làm sao
bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới mà không khiến cho chỗ tư mật bị
bại lộ!

Càng nghĩ càng gấp gáp, từng phương pháp đều bị nàng bác bỏ
sạch sẽ, cái trán rịn ra lớp lớp mồ hôi.

Tư Nam Tuyệt thấy đã đủ rối, nhìn nữa, sợ rằng nữ nhân trước mắt



thật sự sẽ phát nổ mất, hắn ho khan hai tiếng, vành tai hơi đỏ, hơi
mấy tự nhiên nói: "Ta đi bên ngoài chờ nàng, nàng nhanh mặc xong
quần áo, ta có chuyện muốn nói với nàng!"

Ngay sau đó giống như vừa rồi âm thanh vén rèm vang lên, trong
nhà cũng chỉ còn lại một mình nàng.

Nàng thở phào một cái, cũng may là đã đi, chân của nàng cũng tê
cứng rồi, lập tức nàng đi đến tủ lấy quần áo ra, tiếp theo từng lớp
từng lớp mặc lên.

Tư Nam Tuyệt lẳng lặng ngồi chở ở gian ngoài, xem xét bức thư trên
tay, nhưng hồi lâu, hắn lại ngẩng đầu lên thở dài khe khẽ. Bây giờ
trong đầu đều là bóng dáng nha đầu không có mặc quần áo kia, thật
là tự mình làm bậy thì không thể sống được!

"Là về chuyện ám sát đêm qua?" Vân Tuyết Phi chậm rãi đi tới phía
đối diện Tư Nam Tuyệt, tiện tay tìm chỗ ngồi xuống, mở miệng nói.

Tròng mắt Tư Nam Tuyệt ngưng trọng, trên mặt nhuộm lên sự nặng
nề: "Kẻ khống chế những tử sĩ ngày hôm qua chính là Vu Nhân*
(thầy mo/ phù thủy) của Miêu tộc, chuyên nghiên cứu tà thuật, bọn họ
lợi dụng tà thuật hại người, nghe nói chỉ cần có người bên ngoài xuất
ra được giá tiền, chuyện thương thiên hại lý gì bọn họ cũng sẽ nhận!"

"Đã có manh mối người phía sau màn chưa?" Vân Tuyết Phi hỏi
thăm, chân mày tản ra sự ưu sầu.

Tư Nam Tuyệt lắc đầu một cái, ánh mắt lạnh lẽo: "Không có!"

"Không phải ngươi đi Hổ Đầu sơn điều tra sao? Làm sao có thể kịp
thời tới đây cứu ta?" Nàng không cho là hắn đúng lúc đi ngang qua,
lấy tính cách của hắn chắc chắn là biết mình gặp nguy hiểm, buông



hết thảy trong tay tới đây cứu nàng.

"Ngày đó ta nhận được một tờ giấy, nói cho ta biết nàng gặp nguy
hiểm, vì vậy ta liền trở lại trước thời hạn. Mặc dù không hiện thân,
nhưng vẫn canh giữ ở bên cạnh nàng. Ngày đó nhìn thấy có người
bắt cóc nàng, vì vậy ta cũng đi theo." Tư Nam Tuyệt nhàn nhạt giải
thích, sau đó dặn dò: "Những ngày này nàng tạm thời đừng ra cửa,
ngoan ngoãn ở nhà, bên ngoài rất không an toàn, mọi chuyện có ta!"

Hắn luôn có thể đánh trúng nơi mềm mại trong lòng nàng, nhưng vừa
nghĩ tới ánh mắt nóng rực không chút kiêng kỵ vừa rồi, nàng tức
giận nói: "Trong nhà cũng không an toàn!"

Tư Nam Tuyệt giật mình, sau đó thấy ánh mắt chỉ trích của nàng, đại
khái biết nàng nói phương diện nào! Hắn chợt cười một tiếng, đứng
lên đi tới trước người nàng, kéo nàng đứng lên, ôm vào trong ngực
nhẹ nhàng than thở: "Chúng ta làm vợ chồng thời gian dài như vậy,
nàng còn xấu hổ cái gì?"

Giống như đó chính là chuyện đương nhiên, giọng điệu buồn bã như
thế, giống như sai lầm đều ở trên người nàng.



Chương 81-2: Bí mật về thân
thế (2)

Nhớ lại ban nãy thân thể nàng trần truồng bị hắn tùy tiện nhìn như
vậy, trong lòng nhóm lên một mồi lửa, thiêu đốt nàng, nhiệt huyết
dâng trào cuồn cuộn, nàng đưa tay đấm hắn, liếc hắn một cái:
"Nhưng người bị nhìn hết là ta, mặc dù là vợ chồng, nhưng cũng là
hữu danh vô thực, ngươi lại không thể có nửa điểm hình tượng?"

"Nương tử trước mặt cần hình tượng làm cái gì?" Tay Tư Nam Tuyệt
nhẹ nhàng khoác lên vai nàng. Sau đó tựa như vô ý vuốt ve tới lui,
trong đầu lặp đi lặp lại cảnh tượng trắng nõn mới vừa rồi.

"Đại lưu manh!" Vân Tuyết Phi chu mỏ mắng.

Vừa dứt lời, cằm nhẹ nhàng bị nâng lên, đôi môi mềm mại quen
thuộc đè lại miệng của nàng, mút thỏa thích.

"Tiểu thư, có khách cầu kiến!"

Giọng nói cung kính của Ngũ Trà vang lên ở bên ngoài.

Vân Tuyết Phi ngừng hôn, vội vàng đẩy Tư Nam Tuyệt ra, chỉnh đốn
lại dung nhan, nghiêm mặt nói: "Đã biết!"

Tư Nam Tuyệt không vui nói: "Thật mất hứng!"

Nhìn sắc mặt Tư Nam Tuyệt bị nghẹn khuất, khỏi phải nói Vân Tuyết
Phi vô cùng sảng khoái, nàng không để ý tới vẻ mặt thối của hắn, dứt
khoát xoay người kéo cửa đi ra ngoài.



Vân Hoan Nhan, nữ nhi thứ hai của Vân Hoài Thiên và Mạc Sở Sở,
thứ muội trên danh nghĩa của nàng.

Lúc Vân Tuyết Phi đi đến tiền sảnh, đã nhìn thấy một mỹ nhân mặc
áo tơ trắng lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, không kiêu ngạo không nóng
nảy, như một đóa hoa Bách Hợp thuần khiết.

Thấy Vân Tuyết Phi đi vào, Vân Hoan Nhan vội vàng đứng lên
nghênh đón: "Bái kiến Vương phi!"

Cùng với sự tưởng tượng của nàng không quá giống nhau, không
ngờ trong Vân phủ vẫn còn người có con ngươi sáng ngời như thế,
trong đó chỉ có sự tôn kính với mình, hoàn toàn không có những ý
nghĩ khác.

Vân Tuyết Phi bỏ qua tâm trạng không vui lúc nãy, nhíu mày cười
nói: "Hoan Nhan tiểu thư tìm bổn Vương phi có chuyện gì sao?"

Vân Hoan Nhan cũng không bởi vì việc Vân Tuyết Phi cố ý phủi sạch
quan hệ mà tức giận, nàng nhìn thẳng Vân Tuyết Phi, ánh mắt
nghiêm túc: "Ta muốn cùng vương phi làm một cuộc giao dịch!"

"Muốn như vậy thì phải có tư cách giao dịch!" Vân Tuyết Phi có chút
hứng thú nói, nàng không phải thánh nhân, thấy ai cũng giúp, mới
vừa từ miệng Ngũ Trà biết được không ít chuyện.

"Vương phi đã từng nghĩ tới, người không phải là nữ nhi của Vân
Hoài Thiên!" Ánh mắt Vân Hoan Nhan khóa chặt lên người Vân Tuyết
Phi, thẳng thắng ném ra một câu nói như vậy.

Quả nhiên sắc mặt Vân Tuyết Phi chợt biến đổi, nhưng rất nhanh đã
che giấu cảm xúc, nàng cúi đầu cười một tiếng: "Lời này Hoan Nhan



muội muội không nên nói lung tung!" Cho dù không thích Vân Hoài
Thiên, nhưng hắn là phụ thân nàng, đó chính là sự thật, nàng đã
sớm tiếp nhận.

"Chỉ cần vương phi đồng ý vì ta ra mặt, để cho ta và Chi Hàng của ta
được ở cùng nhau, ta sẽ nói cho người biết chân tướng đã bị chôn
giấu nhiều năm qua!" Vân Hoan Nhan khẽ cười một tiếng, nàng biết
Vân Tuyết Phi sẽ động lòng.

Mạc Sở Sở là thị thiếp Mã Lan Thấm đưa cho Vân Hoài Thiên, vốn là
hi vọng Mạc Sở Sở sinh nhi tử để nhận làm con thừa tự trên danh
nghĩa của mình, không ngờ liên tiếp hai lại là nữ nhi, nhi tử đầu tiên
được một nữ tử thanh lâu sanh ra. Sao Mã Lan Thấm có thể không
hận?

Vì vậy Mạc Sở Sở ở Vân phủ càng thêm gian nan, Mã Lan Thấm oán
hận, Vân Hoài Thiên lạnh nhạt, hạ nhân làm khó dễ. . . . . . Bà có hai
nữ nhi, Vân Văn Nhan là đứa lớn, có thể do lần đầu tiên làm mẫu
thân, bà ít nhiều vẫn có chút vui sướng, nhưng khi nữ nhi thứ hai
không được kỳ vọng ra đời, bà liền bắt đầu oán hận lên nữ nhi này,
tại sao không phải là nhi tử?

Vân Hoài Thiên vì thăng chức, lần nữa đi vào quan trường, muốn
đưa nữ nhi cho con trai của Tây bá hầu Tây Lâm Xương làm thiếp, ai
mà không biết Tây Lâm Xương là loại người nam nữ đều ăn sạch.
Vân Hoài Thiên đương nhiên cũng biết rõ, trong tất cả nữ nhi của
mình, hắn không thích nhất chính là vẻ mặt lạnh nhạt của Vân Hoan
Nhan. Vì vậy tính toán tặng nữ nhi này cho Tây Lâm Xương.

Dám chắc Vân Hoan Nhan sẽ không dễ đồng ý như vậy, không nói vị
phu quân này nàng đã không vừa ý, làm thiếp cho người ta lại càng
thêm không được! Huống chi nàng còn có ý trung nhân, chỉ là Lộ Chi
Hàng có tài, nhưng lại không có thế, không giúp được mình, nàng



cũng không muốn làm cho hắn lo lắng!

Nghĩ tới nghĩ lui, nàng chỉ có thể tới cửa tìm Vân Tuyết Phi, hi vọng
nàng có thể trợ giúp mình.

"Làm sao ta biết chân tướng mà ngươi nói có phải là do ngươi bịa ra
không?" Vân Tuyết Phi không phải người ngu, không làm chuyện
mua bán lỗ vốn.

"Vân Hoài Thiên đặt tên cho nữ nhi, toàn bộ tên đều có chứa chữ
Nhan ở giữa, chỉ riêng người là không có, đó là bởi vì người không
phải là nữ nhi của ông ta!" Vân Hoan Nhan mở miệng nói tiếp: "Vân
Hoài Thiên yêu mẫu thân người, nhưng người lại được sinh ra sau
khi mẫu thân người bị người ta cường bạo!"



Chương 82-1: Nữ nhi của tội
phạm cường bạo (1)

Vân Tuyết Phi run lên, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Vân Hoan Nhan,
giọng trầm xuống nói: "Bổn vương phi để cho ngươi nói cũng không
phải dung túng ngươi đặt điều mẫu thân bổn vương phi, nếu để bổn
vương phi biết chuyện này là do ngươi cố ý nói bừa, bổn vương phi
sẽ không bỏ qua cho ngươi!" Kể từ khi sống lại tới nay, nàng đã tiếp
thu trí nhớ và tình cảm của chủ nhân thân thể này, nàng chính là Vân
Tuyết Phi. Tô Uyển là mẫu thân của nàng, trong trí nhớ mẫu thân là
một nữ tử thanh nhã như cúc, làm sao có thể gắn liền với chuyện
kinh khủng như vậy? Không, nàng tuyệt đối không tin!

Biết sau khi nói như vậy, Vân Tuyết Phi nhất định sẽ rất tức giận,
nhưng chân chính đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo kia khiến trong lòng
Vân Hoan Nhan cả kinh, nàng đè xuống thoái ý đột ngột xuất hiện,
cúi đầu vẫn kiên trì nói: "Thật ra thì vương phi hẳn đã nghe những
người già trong phủ nói qua, người sinh không đủ tháng, sinh non hai
tháng."

"Thế giới này trẻ con sinh non rất nhiều, ngươi dựa vào đâu mà đặt
chuyện mẫu thân ta?" Vân Tuyết Phi cất giọng ngắt lời nàng, lạnh
lùng nói, nàng thà rắng nam nhân ti tiện như Vân Hoài Thiên là phụ
thân mình, cũng không nguyện khiến Tô Uyển gánh lấy tội danh bất
trinh bất khiết, để khiến mình trở thành nữ nhi của tội phạm cường
bạo không rõ lai lịch.

Vân Hoan Nhan siết chặt quả đấm, lòng bàn tay đỗ đầy mồ hôi lạnh,
nàng biết sẽ có phản ứng như thế, nhưng nàng chỉ có thể làm như
vậy, Vân Tuyết Phi là hy vọng duy nhất của nàng.



"Xin vương phi bớt giận!" Vân Hoan Nhan cúi đầu cung kính nói,
"Vương phi có thể điều tra một chút ma ma đỡ đẻ cho đại phu nhân
năm đó!"

Vân Tuyết Phi lạnh lùng quan sát kỹ nữ tử ngoan ngoãn trước mặt
này. Sau một lát trầm mặc, mở miệng nói: "Nếu chân tướng đó kinh
khủng như thế, bất luận thật giả, đều đối với bổn vương phi trăm hại
mà không một lợi, tại sao ngươi đem nó tới đàm phán cùng bổn
vương phi?"

"Chỉ bằng việc đại phu nhân không phải chết vì uất ức, bà bị Vân
Hoài Thiên và Mã Lan Thấm hạ độc hại chết!" Vân Hoan Nhan chợt
ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Vân Tuyết Phi: "Vân phủ của ngày
hôm nay tất cả đều là năm xưa đại phu nhân mang tới. Khi đó Vân
Hoài Thiên chỉ là một tú tài không danh tiếng. Nếu không có đại phu
nhân, làm sao được huy hoàng như bây giờ?" Đừng trách nàng hận,
những thứ này đều do Vân Hoài Thiên và Mạc Sở Sở buộc nàng,
nếu bọn họ không coi nàng là nữ nhi, nàng cũng sẽ không coi bọn họ
là phụ mẫu!

"Không phải uất ức chết! Là bị hạ độc hại chết?" Vân Tuyết Phi
không thể duy trì tỉnh táo được nữa, âm thanh lạnh lẽo từ giữa kẽ
răng nặn ra, tay nắm chặt thành quyền khẽ run.

"Mã Lan Thấm vẫn muốn ngồi lên vị trí đại phu nhân, dĩ nhiên hận
đại phu nhân tận xương, mà Vân Hoài Thiên mặc dù thích đại phu
nhân, nhưng lại không chấp nhận được sự thật việc bị đại phu nhân
phản bội. Sau này biết được chuyện Tô Uyển từng tình cờ cứu lão
Vương phi, lão Vương phi biết Tô Uyển có một nữ nhi, vì báo ân, đã
để Hộ quốc Vương Gia cưới tiểu thư Vân phủ làm chính phi. Vân
Hoài Thiên và Mã Lan Thấm ý định lấy nữ nhi của mình là Vân Hân
Nhan thay mận đổi đào. Vì vậy bất chấp mọi thứ, hoặc là không làm,



đã làm thì làm cho đến cùng, độc chết đại phu nhân, chẳng qua
không ngờ Vương Gia đã sớm điều tra, chỉ mặt gọi tên làm cho tiểu
thư người gả đi!"

Vân Tuyết Phi chợt giật mình, rõ ràng sau khi sống lại, mọi chuyện
của thể xác này đều không có quan hệ gì với nàng, nhưng nàng lại
đón nhận toàn bộ trí nhớ lẫn tình cảm của nguyên chủ. Nàng có thể
nhớ rõ mỗi lần gặp mặt Vân Hoài Thiên đều dùng ánh mắt chán ghét
nhìn nàng, khiến lòng người lạnh lẽo đến tột cùng. Trước đây nàng
rất hay bị thương, đều là tiểu thư Vân phủ. Vì sao Vân Hoài Thiên đối
xử với những muội muội khác luôn giữ vẻ mặt tươi cười, vừa nhìn
thấy nàng liền nghiêm túc. Bất kể đúng sai, vẫn đánh chửi nàng
không thương tiếc, thì ra là nàng không phảis nữ nhi của ông ta!

Trong trí nhớ Tô Uyển luôn luôn lạnh nhạt, cho dù thỉnh thoảng toát
ra bi thương, nhưng là phần lớn thời gian vẫn nói cười ríu rít. Lúc
còn bé, bà thường nắm lấy tay nàng, dạy nàng viết chữ, kể chuyện
xưa cho nàng nghe, mãi mãi ở bên cạnh nàng, cho đến khi tóc điểm
bạc, rặng rụng hết, nữ tử như vậy sao có thể uất ức mà chết?

Nguyên chủ của thân xác này đã sớm hoài nghi nguyên nhân dẫn tới
cái chết mẫu thân, chỉ có điều không có chứng cớ, nàng luôn cho
rằng Mã Lan Thấm hận mẫu thân nàng tận xương. Vân Hoài Thiên
cũng vô cùng không thích nàng và mẫu thân của nàng. Chẳng qua
không ngờ hai người kia to gan lớn mật như thế, dám ra tay hạ độc
Tô Uyển.

Khóe mắt đột nhiên ươn ướt, cổ họng hít thở khó khăn, trong trí nhớ
mỗi một cái nhăn mày mỗi nụ cười của Tô Uyển, đều chân thật như
vậy, những người này có thể nào tàn nhẫn đến thế? Một nữ tử không
tranh quyền thế cũng không tha cho, bất chợt nàng nhớ lại lúc Tô
Uyển lâm chung kéo tay nàng, gương mặt tràn đầy áy náy, thống khổ
và bi thương. Bà hy vọng có thể sống với nữ nhi của mình đến già,



chỉ là không ngờ tâm nguyện nhỏ như vậy cũng làm không được.

"Làm sao ngươi biết những chuyện này?" Vân Tuyết Phi gắt giọng
hỏi.

Vân Hoan Nhan nhếch môi, trong lòng biết, Vân Tuyết Phi đã tin,
nàng cũng không vui sướng gì, chẳng qua cuộc sống hiện thực luôn
tìm mọi cách bức bách nàng. Nếu phụ mẫu đã không coi nàng là con,
thì nàng sẽ vì mình mà sống. Nàng không có quyền lựa chọn nơi
mình sinh ra, nhưng sẽ làm chủ con đường sau này của mình. Nàng
tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp, vì tương lai tốt đẹp với Chi Hàng, nàng
không tiếc bất cứ giá nào để hoàn thành mục đích!

Nàng chợt cười trào phúng một tiếng: "Mẫu thân của ta Mạc Sở Sở
là tay sai trung thành của Mã Lan Thấm, đi theo nữ nhân kia làm
không ít việc xấu, chuyện như vậy làm sao mà không biết?" Việc trái
với lương tâm làm nhiều rồi tự nhiên sẽ chột dạ, nàng hẳn nên cám
ơn người gọi là mẫu thân kia đã giúp cho nàng có được lợi thế như
vậy để trao đổi điều kiện với Vương phi.

"Ngươi hi vọng ta trợ giúp ngươi thế nào?" Con ngươi Vân Tuyết Phi
ngưng trọng, nội tâm tràn ngập sầu não và oán hận.

"Ta muốn đoạn tuyệt quan hệ với Vân phủ!" Nói năng có khí phách,
không chút do dự, ánh mắt Vân Hoan Nhan kiên định nhìn Vân Tuyết
Phi: "Vân Hoài Thiên và Mạc Sở Sở bọn họ không xứng làm phụ
mẫu ta!"

"Được!" Vân Tuyết Phi lập tức đồng ý, chẳng qua chuyển giọng nói:
"Ta có thể giúp ngươi, chỉ có điều ngươi phải đi về giúp ta tìm chứng
cứ chuyện mẫu thân Tô Uyển của ta bị hạ độc!" Nàng gả đếnHộ quốc
vương phủ, tuyệt không dễ dàng điều tra, đột ngột trở về, sợ rằng sẽ
khiến cho Vân Hoài Thiên nghi ngờ, nàng cần một người thay nàng,



không thể nghi ngờ người ở trước mắt này thích hợp nhất, thông
minh can đảm!

Vân Hoan Nhan không chút do dự gật đầu: "Một lời đã định!"

Không biết nàng về Lâm Phượng viên bằng cách nào, hôm nay nàng
bị kích thích quá lớn, đến bây giờ nàng vẫn không tiếp thụ nổi, nàng
lại là nữ nhi của một tên cường bạo phạm!

Nhìn cửa lớn đóng chặt, nàng có thể cảm giác Tư Nam Tuyệt đang ở
bên trong, nhưng giờ phút này nàng đột nhiên rất sợ. Lúc trước có
thể an tâm làm Vương phi của hắn, bởi vì dù Vân Hoài Thiên ti tiện
không tốt thế nào, ít nhất thân thế này cũng trong sạch, mang danh
hiệu dòng chính nữ. Kết quả hiện tại nàng ngay cả phụ thân cũng
không biết là người nào? Cường bạo phạm? Càng có thể tồi tệ hơn
nữa hay không, hoặc là trước kia đã từng cướp của giết người?
Nghĩ đến trong cơ thể nàng đang chảy dòng máu bẩn thỉu kia, nàng
đã cảm thấy không xứng với nam nhân ngọc thụ lâm phong ấy!

Tay chuẩn bị đẩy cửa đột nhiên vô lực để xuống, nàng cần yên lặng
một chút, suy nghĩ sau này nên đối mặt với hắn thế nào!

Nàng xoay người định tìm một chỗ yên tĩnh để đả thông cảm xúc.

Đột nhiên một tiếng kẽo kẹt, đại môn bị kéo ra từ bên trong, Vân
Tuyết Phi ngẩn ngơ, hình như có cảm ứng, bước chân ngừng lại,
không tự chủ được quay đầu.

Tư Nam Tuyệt mặc một bộ áo trắng, đạp ưu nhã bước đi ra, ánh mặt
trời phủ trên người một tầng màu vàng kim, khiến cả người thoạt
nhìn như ảo như mộng, càng thêm cao không thể chạm tới!

"Phi Nhi, sao tới cửa rồi mà không đi vào?" Tư Nam Tuyệt trước sau



như một ôn hòa cưng chiều.

"Ta...ta nhớ ta còn có chuyện chưa làm, cho nên. . . . . ." Con ngươi
Vân Tuyết Phi đảo lung tung, vốn định tránh đi, để cho mình tỉnh táo
lại, không ngờ bị bắt tại trận!

Tư Nam Tuyệt nhìn vẻ mặt này, trong mắt lóe lên sự sáng tỏ, hắn
chân thành đi tới trước mặt nàng, đưa tay cầm lấy sợi tóc nàng, đem
nó quấn quanh ở trên ngón tay của mình, nhẹ nhàng vuốt ve.

Sau đó không chút để ý nói: "Hả? Phi Nhi hôm nay rất bận?"



Chương 82-2: Nữ nhi của tội
phạm cường bạo (2)

Hơi thở quen thuộc làm cho người ta lưu luyến xông vào mũi, Vân
Tuyết Phi chua xót, mở to mắt nói: "Chỉ là chợt nhớ tới chưa có làm!"

"Ta còn tưởng rằng bởi vì sáng nay cơ thể nàng bị ta trông thấy hết,
cho nên xấu hổ không dám gặp ta!" Tư Nam Tuyệt cúi đầu cảm thán
nói, nhìn chăm chú vào mặt Vân Tuyết Phi, mắt không nháy dù chỉ
một cái.

Đột nhiên đề cập tới chuyện buổi sáng, Vân Tuyết Phi nhớ lại khi đó
toàn thân nàng trần truồng, trong lòng thì vừa khẩn trương vừa bất
lực, lặp tức cảm thấy cực kì xấu hổ, nàng hung ác trợn mắt nhìn nam
nhân không biết thẹn này, hét to: "Đồ lưu manh!"
diễn,đànlee^quý.đôn

Lọn tóc quấn quanh ngón tay bất chợt tăng thêm lực đạo, kéo hai lần,
khiến Vân Tuyết Phi đau đớn hít hà một hơi, chảy nước mắt, nàng
đưa tay đoạt lại tóc mình từ trong tay Tư Nam Tuyệt. Sau đó còn
chưa hết giận, dựt mạnh sợi tóc đen nhánh như mực của Tư Nam
Tuyệt hai lần, chứng kiến Tư Nam Tuyệt nhíu mày một cái, nàng mới
thả xuống.

"Bụng dạ hẹp hòi!" Tư Nam Tuyệt lại gần bên tai Vân Tuyết Phi, nhỏ
giọng nói.

Vân Tuyết Phi mở to hai mắt, một hơi giấu ở ngực, buồn bực phun ra
một câu: "Đồ lưu manh!"



Tư Nam Tuyệt thật sâu nhìn Vân Tuyết Phi, một đôi mắt phượng híp
lại: "Nàng lặp lại lần nữa!" diễn*đàn%lê#quý@đôn

Dưới tầm mắt khiếp người của hắn, Vân Tuyết Phi quay đầu, tuy
rằng không đủ mạnh, nhưng là ai sợ ai, nàng tiếp tục nói: "Đồ lưu
manh!"

Tiếng nói vừa dứt, đột nhiên vòng eo bị nắm lấy, kéo nhẹ một cái,
nàng lặp tức rơi vào trong ngực Tư Nam Tuyệt, còn chưa kịp phản
ứng, đầu đã bị cố định lại. Ngay sau đó lửa nóng bao trùm lên cơ thể
mềm mại của nàng, cánh môi bị cạy ra, sít sao vơ vét toàn bộ sự
ngọt ngào trong miệng nàng.

Cơ thể Vân Tuyết phi hoàn toàn cứng lại, chỉ có thể mặc cho đầu
lưỡi của hắn thăm dò vào trong miệng nàng, cùng với nàng triền
miên.

Thật ra thì hắn đã sớm phát hiện nữ nhân này đứng ở trước cửa rất
lâu, hắn luôn đợi nàng chủ động đẩy cửa đi vào, không ngờ ngược
lại nàng tính toán xoay người rời đi. Ngay tại thời điểm nàng xoay
người, hắn lặp tức đứng dậy bước nhanh đi tới cửa, mở đại môn.
diễn&đàn,lê>quý(đôn

Khuôn mặt nhỏ nhắn luôn tràn trề vui tươi, đột nhiên đầy ắp bi
thương hiện ra trước mặt mắt. Hắn biết buổi sáng đi ra ngoài nhất
định là xảy ra một chút chuyện gì đó không vui mà hắn chưa biết.
Hắn rất tức giận, nữ nhân này tuyệt nhiên không coi hắn là nơi có thể
dựa vào, gặp phải việc khó, chỉ biết giống một con rùa đen rúc đầu
vào mai của mình, chẳng lẽ mình không đáng giá tin tưởng đến thế
sao?

Càng nghĩ càng tức giận, hắn càng thêm dồn lực, bực bội hôn lấy
hôn để nữ nhân đáng giận này. Sau khi đem tất cả hơi thở của nàng



dung hợp thành hơi thở của hắn, rang môi của mới rời khỏi cánh môi
Vân Tuyết Phi, nhỏ giọng nói: "Ta sẽ để nàng biết một chút chân
chính lưu manh là cái dạng gì?"

Còn không đợi Vân Tuyết Phi mở miệng phản bác, hắn lần nữa cúi
người xuống, phủ lên đôi môi của nàng, lần này trái với vừa rồi, hắn
tiết chế lực đạo, nhẹ nhàng trêu chọcnàng, càng thêm tận tình, muốn
bù lại bất mãn chuyện buổi sáng này bị người ta phá hỏng.

Toàn thân Vân Tuyết Phi xụi lơ tựa vào trong ngực Tư Nam Tuyệt,
trước mắt một mảnh sương mù, nàng giống như có thể nhìn thấy
long mi thật dài của Tư Nam Tuyệt, nhấp nhày như hai cái quạt nhỏ,
quyến rũ như vậy, nàng đột nhiên đưa tay muốn sờ thử.

Tư Nam Tuyệt nhanh tay ngăn cản hành động của nàng, không cam
lòng rời đi môi nàng, nhìn sắc mặt mỹ nhân ửng hồng, hắn cười nói:
"Tiểu bại hoại, lại muốn làm chuyện xấu xa gì?"

Nụ cười trong trẻo, mát lành như dòng suối rột rửa tâm tình đang mê
mang của nàng, nàng khẽ thở gấp, rúc vào trong ngực của hắn, dịu
dàng hỏi: "Nếu như ta là nữ nhi của cường bạo phạm, trên người
chảy dòng máu bẩn thỉu, ngươi còn yêu ta không?"

Trong mắt Tư Nam Tuyệt lóe lên một tia đen tối không rõ, hắn càng
thêm kéo nàng vào trong ngực, giọng điệu có chút uất ức: "Sao lại
đột nhiên hỏi như thế?"

Thấy hắn không trả lời thẳng, tâm tình Vân Tuyết Phi càng thêm sa
sút, hắn nhất định là để ý rồi!

"Không có gì! Chỉ là giả thiết!" Vân Tuyết Phi khép hờ mắt, nhàn nhạt
trả lời, mặc dù cảm xúc đã được che giấu rất tốt, nhưng vẫn sẽ tràn
ra một ít khổ sở.



Sau một lúc Tư Nam Tuyệt cúi đầu cẩn thận quan sát, hắn khe khẽ
thở dài: "Ta cho rằng ta đối với nàng là dạng gì, nàng sớm đã biết rồi
chứ! Cuối cùng vẫn do ta quá mức tự phụ, để cho nàng không có
cảm giác an toàn như vậy!"

Vân Tuyết Phi bỗng chốc ngẩng đầu lên, mở to hai mắt chứa đầy vui
sướng, giọng không thể tin: "Ngươi không để ý?"

Nhìn Tư Nam Tuyệt gật đầu thật mạnh, cảm giác phía trước vốn
đang mê mang, đột nhiên một chùm ánh sáng mặt trời chiếu xuống,
mang lại hi vọng cho nàng.

Nàng thật khờ, lo lắng vô ích, làm sao hắn có thể quan tâm đến
những thứ thế tục đó? Mình chỉ lo bị hắn chán ghét, ngược lại quên
mất hắn là hạng người gì!

Nàng ngượng ngùng le lưỡi, hí hí cười khúc khích, chỉ cần hắn
không để ý là được, nàng sẽ không để ở trong lòng nữa, nữ nhi
cường bạo phạm thì sao chứ? Có hắn ở đây, bất cứ chuyện gì cũng
không thành vấn đề!

Sau cơn mưa trời lại sáng, nàng vui mừng lật tay ôm lấy cánh tay
của hắn, chớp chớp mắt: "Đã lâu rồi ta không được ăn cơm chàng
nấu, rất nhớ!" Dùng một bộ dáng khát vọng ánh mắt si ngốc nhìn
hắn, chỉ kém không viết ở trên mặt: nấu cơm cho ta!

Tư Nam Tuyệt bất đắc dĩ cười, xoa xoa đầu nhỏ của nàng: "Ngoan
ngoãn vào nhà chờ ta!"

Ánh mặt trời xuyên qua khe hở chiếu xuống tạo nên bóng cây loang
lỗ, trong không khí thoang thoảng hương thơm của hoa cỏ.



Mộ Dung Thanh Y nhìn lên nam nhân lãnh bạc như sương trước
mặt, vô lực nhắm mắt lại nói: "Huyền ca ca, lâu rồi huynh chưa hồi
cung~"

Giọng nói mang theo đau xót, nàng nắm chặt khăn lụa trong tay, thời
điểm mở mắt, chỉ còn lại sự khẩn cầu: "Huyền ca ca, chúng ta hồi
cung vui vẻ sống qua ngày được không?" Kể từ sau khi Tiết Phỉ chết,
Hạ Hầu Huyền không còn cười với nàng nữa, càng thêm không cho
nàng sắc mặt tốt, vĩnh viễn giữ dáng vẻ lạnh như băng.

"Ta nói rồi," Gương mặt Hạ Hầu Huyền lạnh lẽo, nhìn nữ nhân nhu
nhược trước mắt, không có thương tiếc: "Ngươi tốt nhất làm Hoàng
quý phi của ngươi là được, ta cho ngươi danh phận, những thứ khác
ngươi không nên yêu cầu quá nhiều, càng thêm không được quản
ta!"

"Huynh biết rõ ràng ta không phải. . . . . ." Mộ Dung Thanh Y khổ sở,
kiên định nói: "Ta thừa nhận lúc ấy ta tiếp cận huynh là vì địa vị
quyền lợi, nhưng mà hơn nữa là vì ta yêu huynh, ta sinh ra không
được tốt số như Tiết Phỉ, nhưng ta yêu huynh không ít hơn nàng ấy!"

"Không được lấy Phỉ nhi so sánh với ngươi!" Hạ Hầu Huyền lên tiếng
quát lớn, ánh mắt càng thêm không có nhiệt độ: "Ban đầu ngươi đến
gần Phỉ nhi, chỉ sợ là vì đến một ngày nào đó có thể leo lên giường
của ta. Nếu như ta không phải hoàng thượng, chắc hẳn ngươi đã
không them liếc tới dù chỉ một cái. Bây giờ ngươi lấy được tất cả của
Phỉ nhi, còn già mồm nói đó không phải là những thứ ngươi muốn,
ngươi làm cho ta càng thêm coi thường ngươi thôi!"

Đây là lần đầu tiên Hạ Hầu Huyền không nể mặt châm chọc nàng
như vậy, hốc mắt Mộ Dung Thanh Y đỏ lên, trong lòng khó chịu cùng
cực, nàng không muốn khóc ở trước mặt hắn, càng thêm sợ hắn cho
rằng nàng giả bộ, nhưng nước mắt vẫn không cầm được theo gò má



chảy xuống, ngữ điệu khàn khàn vang lên: "Ta không có biện pháp,
mẫu thân ta thiếp, mười lăm năm sống trong sự khi dễ và khinh
thường, ta nỗ lực muốn đạt được thành tựu, rõ ràng ta cũng ưu tú
như những tỷ muội khác, nhưng phụ thân ta lại không hề liếc lấy ta
một cái, bọn họ không cần tốn nhiều sức vẫn được phụ nở tươi cười
khen ngợi, nhưng ta vĩnh viễn làm nhiều hơn nữa cũng là phí công!"

Trong hốc mắt ướt át đột nhiên trổi dậy thù hận và không cam lòng,
nghiêm giọng nói: "Huynh biết tại sao không? Chỉ vì gia thế của mẫu
thân họ tốt hơn ta, cho nên ở khắp nơi giẫm trên đầu ta, ức hiếp ta
mọi lúc, mỗi ngày ta sợ nhất chính là nhìn thấy những người gọi là tỷ
muội đó, họ luôn tìm cớ chửi mắng ta, hành hạ ta!"

Nàng nắm thật chặt khăn tay, nhẹ nhàng run rẩy: "Thậm chí, thậm chí
đích tỷ còn vu oan ta quyến rũ vị hôn phu của nàng ta, muốn, muốn
bán ta vào thanh lâu, các tỷ muội khác biết rất rõ ta bị oan, cũng
không nói giúp ta một câu, chỉ lạnh lùng đứng ở bên cạnh, mặt tràn
đầy hả hê!"

"Ta có thể làm sao?" Mộ Dung Thanh Y kích động, khổ sở nói: "Tại
thời điểm ta chật vật nhất, để cho ta gặp được Tiết Phỉ, nàng ấy là
người duy nhất đối xử thật lòng với ta, nhưng tình bằng hữu cho dù
tốt vẫn sẽ thay đổi, không phải là của ngươi chung quy cũng không
phải là của ngươi, nắm ở trong tay mới là chân thật nhất!"

"Vì sao nàng ấy không hiểu cho ta? Nếu Tiết Phỉ thật lòng thích ta,
thật lòng đối đãi ta, thì nên biết nỗi khổ của ta, nàng ta không nên
vĩnh viễn dùng dáng vẻ thương hại đứng trước mặt ta tội nghiệp
ta...thứ ta không cần nhất chính là sự thương hại. Nếu như nàng ta
thật sự tốt với ta, thì sao không thể để cho ta quang minh chánh đại
cùng nàng ta hầu hạ huynh?" Nàng đột nhiên điên cuồng cười nói:
"Nàng ta vốn chỉ muốn hưởng thụ loại cảm giác cao cao tại thượng
đó, ta chẳng qua cũng chỉ là gia vị cho cuộc sống của nàng ta thôi!"



"Đủ rồi!" Hạ Hầu Huyền lạnh lùng ngắt lời, sắc mặt âm trầm cảnh
cáo: "Cút về cung cho ta, đừng để ta gặp lại ngươi, nghe thấy ngươi
vũ nhục Phỉ nhi một lần nữa, ngươi không xứng so sánh cùng nàng
ấy!"



Chương 83-1: Một câu thật xin
lỗi (1)

Trải qua mấy ngày tích cực điều tra, rốt cuộc Vân Tuyết Phi cũng tìm
được bà mụ đỡ đẻ cho Tô Uyển mười bảy năm trước. thì ra những
lời Vân Hoan Nhan nói đều là thật, nàng sinh ra đủ ngày đủ tháng.
Như vậy Vân Hoài Thiên không thể là phụ thân của nàng, thế ai mới
là phụ thân nàng đây? Và ông ta thực sự là một tên cường bạo sao?

Tư Nam Tuyệt nhẹ nhàng ôm Vân Tuyết Phi vào lòng, cúi đầu xuống,
đưa tay xoa xoa mặt Vân Tuyết Phi, yêu thương nói: "Còn để ý?"

"Chàng không để ý, tội gì ta phải để ý! So với tên cường bạo đó Vân
Sông Hoài cũng không tốt hơn là bao, mặt người dạ thú như nhau
thôi!" Vân Tuyết Phi rúc vào trong ngực Tư Nam Tuyệt, cảm thụ sự
ấm áp làm cho người ta lưu luyến trên người hắn, nàng thở dài nói:
"Chẳng qua trong lòng không khỏi khó chịu vì mẫu thân Tô Uyển, một
nữ tử tốt đẹp như vậy, lại gặp phải người không thuộc về mình, hứng
chịu biết bao nhiêu đau khổ, lại còn chết không rõ nguyên nhân!" Nếu
ông trời để cho nàng sống lại trong thân thể này, tiếp nhận cả trí nhớ
lẫn tình cảm của nàng ấy, thì nàng chính là Vân Tuyết Phi, nàng nhất
định phải điều tra rõ ràng, báo thù cho Tô Uyển!

Đột nhiên Tư Nam Tuyệt nắm lấy bàn tay Vân Tuyết Phi, mười ngón
tay đan xen nhau, giữ chặt mỗi ngón tay của nàng, giọng nói thanh
nhuận ấm áp vang lên trên đỉnh đầu Vân Tuyết Phi: "Bất kể nàng
quyết định thế nào, ta đều sẽ ủng hộ nàng!" Tô Uyển là mẫu thân
nàng kính yêu, hắn biết đáy lòng nàng rất đau, cũng biết sự thù hận
trong lòng nàng!



Vân Tuyết Phi vùi đầu vào trong ngực Tư Nam Tuyệt, ngửi được hơi
thở nhẹ nhàng khoan khoái của hắn, khụt khịch mũi: "Cám ơn
chàng!"

"Đứa ngốc!" Tư Nam Tuyệt cười khẽ, mặt mày vui vẻ cong lên.

"Chủ tử, đã có manh mối!"

Bạch Phong bất thình lình xuất hiện, phá vỡ phút giây ấm áp ngắn
ngủi này.

Tay Tư Nam Tuyệt vỗ về Vân Tuyết Phi chợt dừng lại, cúi đầu nhìn
qua nàng một cái, ánh mắt lóe lên nói: "Phi Nhi, ta có chút chuyện
phải rời khỏi nhà hai ngày!"

Cơ thể hơi giật mình, Vân Tuyết Phi từ trong ngực Tư Nam Tuyệt
ngẩng đầu lên, ai oán nói: "Gần đây chàng thường xuyên không ở
nhà!"

Trông thấy vẻ mặt nàng không nỡ, lòng Tư Nam Tuyệt ấm áp nói
không nên lời, hắn nhìn chăm chú Vân Tuyết Phi nói: "Ngoan ngoãn
ở nhà chờ ta...ta sẽ mau chóng trở lại, nhớ lời ta dặn..., không được
ra ngoài!"

Gương mặt tràn ngập sự thâm tình cùng quan tâm như một tấm lưới
lớn bao gọn Vân Tuyết Phi lại, mặt nàng đỏ lên, nhìn thẳng vào mắt
hắn, gật đầu một cái.

Tư Nam Tuyệt không đành buông Vân Tuyết Phi ra, khóe môi khẽ
nâng lên, lần nữa dặn dò: "Ngoan ngoãn ở nhà chờ ta trở về!"

Sau đó xoay người rời đi, ánh mặt trời giống như vầng hào quang
phủ lên người hắn.



Nhìn bóng dáng hắn càng ngày càng xa, Vân Tuyết Phi không vui bĩu
môi.

Gió mang theo một chút cảm giác mát lạnh thổi bay vạt áo nàng, vài
sợi tóc nhẹ nhàng bị nó cuốn trôi, nàng đứng ở nơi đó nhìn một lúc
lâu, mãi cho đến khi bóng dáng của hắn hoàn toàn biến mất.

"Tình cảm của Vương phi và Vương Gia thật sự làm cho người ta
hâm mộ!" Chẳng biết lúc nào, Tần Hương Quân từ bên cạnh đi ra,
mĩm cười nói.

Vân Tuyết Phi thu hồi tầm mắt, nhìn gương mặt hồng hào đối diện,
tư thái xinh đẹp, nàng cười như không cười nói: "Ngươi cũng không
kém, xem ra hắn đối xử rất tốt với ngươi!"

Hắn trong câu nói kia đương nhiên là chỉ Tiêu Hàn, trên mặt Tần
Hương Quân hiện lên một rặng mây đỏ, nhìn hai nha hoàn Thính
Tuyết và Thính Vũ ở sau lưng nói: "Các ngươi đi về trước, ta có chút
việc cần trao đổi với Vương phi!"

"Dạ!" Thính Tuyết và Thính Vũ cung kính trả lời, lui xuống.

Xung quanh an tĩnh, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng lá cây bị gió
thổi rụng xuống.

Sau một lúc im lặng, Vân Tuyết Phi hạ giọng dò hỏi: "Khi nào thì
thành thân với Tiêu Hàn?"

Sắc mặt ần Hương Quân tối sầm lại, âm thanh nhẹ như mây khói:
"Có thể sao?" Kể từ lúc sống chung cùng Tiêu Hàn, mỗi ngày trôi qua
nàng đều cảm thấy rất vui vẻ, nhưng nàng tránh không khỏi băn
khoăn vì hạnh phúc tới quá nhanh, quá dễ dàng.



"Ngươi không muốn gả cho hắn?" Vân Tuyết Phi nhíu mày nhìn nàng
ta, nàng có thể nhìn ra sự luyến tiếc trong mắt Tần Hương Quân, còn
có một ít giãy giụa.

Tần Hương Quân mơ màng nhìn về nơi xa, cười khổ nói: "Ta và hắn
sẽ có tương lai sao?" Nàng luôn có cảm giác hạnh phúc bây giờ là
do trộm được, rất cẩn thận che chở, hi vọng nó có thể lâu dài hơn.

"Tương lai là phải dựa vào sự nỗ lực của hai người!" Vân Tuyết Phi
liếc mắt kiên định, nói năng rất có khí phách, tiếp theo nhíu mày hỏi:
"Tiêu Hàn làm nhiều như vậy, ngươi vẫn không tin hắn? Nếu đúng là
vậy, ta cảm thấy xót xa thay cho Tiêu Hàn!"

Tần Hương Quân thoáng run rẩy, trong mắt có hốt hoảng và khổ sở,
nàng siết chặt quả đấm, âm thanh bị đè nén cực thấp vang lên: "Sao
ta có thể không tin hắn? Hazi ~ chẳng qua ta không tin mình thôi, hắn
có tiền đồ sáng lạng như vậy, ta chỉ là một tiểu thiếp ở Hộ quốc
vương phủ. Nếu ta ở cùng hắn, người ta sẽ nghĩ gì đây? Bọn họ ai
cũng sẽ nói hắn nhặt giày rách của Vương gia!"

Càng nói đến cuối cùng, thân thể của nàng càng run rẩy, âm thanh
khàn khàn bi thương: "Ta...ta không muốn hắn bởi vì ta mà bị người
khác xem thường! Hắn đáng giá có được. . . . . ." Phần còn lại nữ
nhân tốt hơn, làm sao nàng cũng nói không ra, nàng và hắn gặp
nhau trong thời gian tốt đẹp nhất, lại chống không lại sự bất đắc dĩ
của thế tục.

"Ta không biết ngươi e ngại điều gì? Ta chỉ biết yêu thì phải tranh
thủ, người sống một đời, vì sao cần quan tâm ý nghĩ của người
khác? Ngươi nói nhiều như vậy, đối với Tiêu Hàn mà nói hoàn toàn
không phải là vấn đề, hắn có khả năng tự suy xét, ngươi và hắn,
người đời có thể sẽ có lời đồn đại, ta tin tưởng Tiêu Hàn đã sớm



chuẩn bị tốt, cùng ngươi đối mặt với hết thảy!"

Vân Tuyết Phi không nháy mắt dù chỉ một cái nhìn chăm chú vào Tần
Hương Quân tiếp tục nói: "Lời đồn đại một mặt mà nói cũng là vì bọn
bọn ghen tỵ với hạnh phúc của ngươi, nam tử si tình như Tiêu Hàn
cũng không nhiều, hơn nữa còn ưu tú như vậy, văn võ song toàn, là
phu quân lý của các khuê nữ. Nếu ngươi không nắm bắt kịp thời, bị
người khác cướp mất, đến lúc đó đừng trách ta không nhắc nhở
ngươi!"

Tần Hương Quân giật mình, trước đây nàng đã làm rất nhiều chuyện
sai lầm, mắng nàng ta, thậm chí tính kế nàng ta. Không ngờ nữ nhân
này lại hoàn toàn không để ý tới, còn suy nghĩ vì mình như vậy, nhất
thời nàng cảm thấy có chút hổ thẹn, thiên ngôn vạn ngữ không biết
nên nói như thế nào, chỉ có thể thốt ra ba chữ đơn giản: "Thật xin
lỗi!"

Vân Tuyết Phi tiến lên, vỗ vỗ bả vai Tần Hương Quân, cười như
nước chảy nói: "Nếu đã tìm được hướng đi của đời mình, thì hãy cố
gắng đạt được nó!"

Tần Hương Quân giương mắt nhìn Vân Tuyết Phi: "Tại sao Vương
phi lại để tâm chuyện của ta và Tiêu Hàn như thế?"

Nói thì hào hùng như thế, nhưng đúng là có một chút loòg riêng, Vân
Tuyết Phi ngượng ngùng le lưỡi: "Ta không hi vọng trên đầu ngươi
vẫn mang danh hiệu nữ nhân Tư Nam Tuyệt, mặc dù biết các ngươi
không hề xảy ra quan hệ, nhưng ta rất để ý, ta hi vọng hắn bất luận
ngoài mặt hay bên trong chỉ có một nữ nhân duy nhất là ta!"

Con ngươi rạng rỡ lóe sáng, chạm đến nội tâm Tần Hương Quân,
cuối cùng nàng nàng cũng hiểu vì sao một nam tử ưu tú như Tư
Nam Tuyệt lại chung tình với vị trước mắt này? Vốn nàng còn tưởng



rằng Tư Nam Tuyệt coi nàng ta chỉ là thế thân, nhưng hai người họ
không hề giống nhau, tại sao là thế thân được chứ?

Trong lúc Tần Hương Quân đắm chìm trong ý nghĩ của mình, Vân
Tuyết Phi đột nhiên đến gần, kề tai nàng nói: "Ta đi trước, người kia
tìm tới, ngươi tốt nhất nên cùng hắn nói chuyện một chút, ta biết có
nữ nhân thích Tiêu Hàn rất lâu rồi!"

Tròng mắt Tần Hương Quân dao động, Vân Tuyết Phi nháy mắt về
một phương hướng, quả nhiên nhìn thấy Tiêu Hàn mặc một bộ quần
áo màu đen, nở nụ cười ấm áp đi tới mình, một khắc kia khóe miệng
nàng không tự chủ nâng lên độ cong mềm mại.

Ánh mặt trời ấm áp, cành liễu bay tán loạn, gió thổi nhè nhẹ mát mẻ.

Nhìn hai người Tiêu Hàn và Tần Hương Quân ôm cùng ở xa xa,
trong lòng nàng hơi vui mừng, dồng thời cũng có mất mác.

Bước đi không có mục đích, nhàm chán đá đá hòn đá nhỏ dưới
chân, đột nhiên sau lưng một cơn gió thổi tới, con ngươi Vân Tuyết
Phi căng thẳng, xoay người giơ chân lên đá mạnh trả lại.

"Công phu không tệ!" Hạ Hầu Cảnh vân vê mấy viên đá nhỏ trong
tay, chậm rãi từ trong đình hóng mát đối diện đi ra.



Chương 83-2: Một câu thật xin
lỗi (2)

"Sao ngươi ở đây?" Vân Tuyết Phi vô ý buột miệng hỏi, đã nhiều
ngày chưa gặp Hạ Hầu Cảnh, nàng hầu như quên mất có một người
như thế.

Thời gian dài không gặp, Hạ Hầu Cảnh phát hiện hơi nhớ nữ nhân
này, nhưng không ngờ nàng mở miệng hỏi câu đầu tiên là như vậy,
không hề mừng rỡ, điều này làm cho hắn ít nhiều có chút không vui.

"Đương nhiên là vì chờ ngươi!" Hạ Hầu Cảnh buồn bã nói: "Tiểu gia
ta chờ ngươi, đứng ở đây cả buổi, ngươi lại dùng vẻ mặt như nhìn
thấy quỷ với ta?"

Dáng vẻ y như một oán phụ, tố cáo Vân Tuyết Phi, khiến nàng không
khỏi sinh ra cảm giác tội lỗi. Dù sao bất luận kiếp hay kiếp này, hắn
đều rất tốt với mình.

Nàng hít sâu vào rồi thở mạnh ra, bày ra nụ cười tự nhận là hữu hảo
nhất nói: "Tìm ta có chuyện gì?"

"Không có việc thì không thể tới tìm ngươi?" Sắc mặt Hạ Hầu Cảnh
âm u, ngữ điệu đột lạnh lẽo.

"Ta không phải ý này!" Vân Tuyết Phi liếc Hạ Hầu Cảnh một cái, tức
giận nói: "Ngươi mới ăn thuốc nổ à! Vừa thấy ta đã làm mặt lạnh!"

Có lẽ nhận ra mình có phần nóng giận quá mức, Hạ Hầu Cảnh ho
khan hai tiếng: "Thật xin lỗi, tâm tình ta hơi bị kích động!"



Bất chợt tiếng ừng ực nối tiếp nhau vang lên, trong nháy mắt phá vỡ
không khí khẩn trương giữa hai người.

Vân Tuyết Phi theo âm thanh nhìn sang, không thể tin đưa tay chỉ
bụng Hạ Hầu Cảnh, cố nén cười nói: "Ngươi thế nhưng, thế nhưng. .
. . . ." Đường đường là một Vương Gia, lại để bụng đói đến nông nổi
như vậy, quả thật khiến cho người ta nghẹn họng nhìn trân trối.

Hạ Hầu Cảnh che bụng của mình, lạnh lùng nói: "Không phải chỉ là
đói bụng thôi sao? Cần gì mà ngạc nhiên đến vậy?" Ở chỗ Vân Tuyết
Phi không nhìn thấy, lỗ tai của hắn hơi ửng đỏ.

Vân Tuyết Phi ép buột mình ngưng cười, trông thấy bộ dạng hắn tức
giận, sờ lỗ mũi một cái, nhỏ giọng nói: "Thật xin lỗi, ta không phải cố
ý, ta mời ngươi ăn cơm!"

"Tiểu gia ta là loại người không có tiền để ăn nổi một bữa cơm?" Hạ
Hầu Cảnh trợn mắt giận dữ nói, nhìn nữ nhân cười đến mức sắc mặt
đỏ bừng kia, hận không thể lặp tức bóp chết nàng, người mà khiến
cho hắn phải chật vật như vậy.

"Ta không phải có ý đó, xuất phát từ tình bằng hữu, ta mời ngươi ăn
cơm, nếu ngươi không ăn thì thôi!" Vân Tuyết Phi bực bội xoay
người, thật sự là một nam nhân khó hầu hạ.

Nhìn Vân Tuyết Phi cất bước định rời đi, trong mắt Hạ Hầu Cảnh lóe
lên không biết tên cảm xúc, hắn vội vàng kéo lại nàng nói: "Giận cái
gì? Cũng chỉ là nói đùa với ngươi thôi, ai nói ta không ăn cơm?"

Liếc thấy Vân Tuyết Phi xoay chuyển theo chiều hướng tốt, Hạ Hầu
Cảnh tiếp tục nói: "Ngươi ở vương phủ mời ta ăn cơm cũng không
quá có thành ý rồi, nếu thật sự muốn mời cơm, chúng ta đi ra ngoài



ăn!"

"Đi ra ngoài?" Vân Tuyết Phi chợt ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt mong
đợi của Hạ Hầu Cảnh nói: "Ăn ở vương phủ cũng giống nhau thôi,
sơn hào hải vị ngươi cứ chọn thoải mái, còn có món móng giò heo
kho tàu ngươi thích nhất nữa!"

"Sao ngươi biết ta thích ăn móng giò heo kho tàu?" Hạ Hầu Cảnh đột
nhiên dừng lại, con ngươi hoài nghi đảo qua gương mặt nàng,
chuyện hắn thích ăn móng giò heo kho tàu rất ít người biết đến.

"Éc. . . . . ." Vân Tuyết Phi giật mình biết mình nói sai, cảm thụ tầm
mắt nóng rực trên người mình, nàng nhép miệng nói: "Ta nghe Tư
Nam Tuyệt nói, hắn nói ngươi thích ăn cái này nhất!"

"Nam Tuyệt nói?" Hạ Hầu Cảnh vẫn nhìn chằm chằm, tiếp tục hỏi.

Vân Tuyết Phi vội vàng gật đầu nói: "Đúng, hắn nói cho ta biết, không
tin ngươi có thể hỏi hắn!"

Hạ Hầu Cảnh thu hồi con ngươi dò xét, yên lặng thốt lên một câu:
"Xem ra Nam Tuyệt huynh rất yêu thương ta!"

Vân Tuyết Phi lảo đảo một cái, cười gượng nói: "Vậy sao ~" Nếu để
cho Tư Nam Tuyệt nghe được câu này, chẳng biết hắn có tức giận
đến hộc máu không?

"Bây giờ chúng ta đi Túy Hương lâu ăn cơm, nghe nói dạo gần đây
lại thêm mấy món ăn mới!" Hạ Hầu Cảnh kéo tay Vân Tuyết Phi đi ra
ngoài, trong giọng nói có chút cảm giác vội vàng.

"Vậy một mình ngươi đi ăn đi, ta không thể xuất môn, phải ở nhà!"
Vân Tuyết Phi giãy giụa rút tay ra khỏi tay Hạ Hầu Cảnh.



Bất chợt Hạ Hầu Cảnh chua chát mở miệng: "Có phải ngươi vẫn còn
để bụng chuyện lần trước ta cùng ra ngoài gặp phải nguy hiểm hay
không?" Dừng một chút, hắn áy náy nhìn về Vân Tuyết Phi nói: "Lần
đó là lỗi của ta, nếu không phải ta dẫn ngươi đi ra ngoài, ngươi sẽ
không bị thương nặng như vậy thiếu chút nữa đã chết!"

"Thật xin lỗi!" Hắn xoay người, nhấc chân định rời đi.

Gương mặt tràn đầy đau thương và khổ sở, bóng lưng cô đơn như
kim châm làm mắt Vân Tuyết Phi đau nhói, nàng vội vàng kéo Hạ
Hầu Cảnh lại, không chút nghĩ ngợi nói: "Ý ta không phải vậy, ta
chưa bao giờ trách ngươi!" Lòng bàn tay lạnh lẽo khiến nàng hạ
quyết tâm nói: "Chúng ta ra ngoài ăn cơm, vừa vặn ta cũng muốn ăn
món vịt nổi tiếng nhất của Túy Hương lâu!"

Hạ Hầu Cảnh sững sờ không biết vì sao nàng lại luống cuống như
vậy, sự mềm mại trong tay va chạm mạnh vào đáy lòng hắn, hắn
nhắm mắt lại, nặng nề hỏi "Ngươi xác định muốn theo ta ra ngoài ăn
cơm?"

Vân Tuyết Phi gật đầu nói: "Ừ, đi thôi ~ đúng lúc ta cũng đói bụng
rồi!"

Chợ phiên vẫn trước sau như một cực kỳ náo nhiệt, tới tới lui lui, gót
chân nối tiếp nhau, từ lầu ba Túy Hương lâu quan sát, có thể nhìn
thấy toàn cảnh con đường này.

Sau khi tiểu nhị đem từng món ăn sắp xếp chỉnh tề trên bàn xong,
Vân Tuyết Phi không để ý hình tượng, tìm một chỗ ngồi xuống, đưa
tay cầm lấy cái chân vịt đặt ở trong miệng gặm.

Hạ Hầu Cảnh bật cười lắc đầu một cái, chìa khăn nói: "Làm ơn, giữ



chút hình tượng, không ai giành với ngươi!" Nét mặt tràn đầy cưng
chiều chính hắn cũng không phát hiện ra.

Vân Tuyết Phi vừa ăn vừa tò mò ngắm bốn phía nói: "Thật khéo, lần
này lại là căn phòng lần trước!"

"Căn phòng này là ta đặc biệt đặt trước, mãi mãi luôn đấy!" Hạ Hầu
Cảnh rót cho mình ly rượu, một hơi uống cạn: "Hoàn cảnh ở đây
không tệ, mỗi khi ta phiền muộn sẽ tới đây uống rượu!"

Vân Tuyết Phi không ăn nữa, cầm khăn lau dầu mỡ quanh miệng,
nhìn người nào đó một ly lại một ly rót rượu vào trong bụng, nàng
cau mày nói: "Uống ít một chút, ăn đồ ăn trước!" Nói xong gấp một
cái móng giò kho tàu để trong chén Hạ Hầu Cảnh nói: "Ăn trước,
bụng rỗng uống rượu sẽ không tốt cho sức khỏe!"

Hạ Hầu Cảnh cúi đầu cười một tiếng, nhưng nụ cười kia nhưng
không có chút ấm áp nào, hắn tự giễu nói: "Đừng… quá tốt với ta, ta
không xứng, ta là người xấu, người rất xấu!"

Tiếp theo lại uống thêm một ly, hắn đứng dậy vân vê ly rượu đi đến
trước giường, chứng kiến phía dưới người người tới lui, hắn giống
như đã say nói: "Ngươi nên biết khúc mắt giữa ta, Hạ Hầu Huyền và
Tiết Phỉ!"

Vân Tuyết Phi ngừng ăn, khẽ trả lời: "Ừ ~" Cảm giác chân vịt trên tay
không phải là mỹ vị nữa.

"Từ nhỏ ta đã thích Phỉ nhi, dùng sinh mạng để thích, ta và nàng có
thể tính là thanh mai trúc mã, vẫn cho rằng sau này nàng sẽ trở
thành tân nương của ta, không ngờ xuất hiện thêm một Hạ Hầu
Huyền, vốn là chỉ hai người, lại biến thành ba người. Trước đó Phỉ
nhi chỉ biết chơi với một mình ta, một người luôn ầm ĩ, nhưng sau



khi Hạ Hầu Huyền tới, lập tức phân tán sự chú ý của nàng với ta,
thậm chí nàng còn đỏ mặt ở trước mặt Hạ Hầu Huyền, mà ở trước
mặt ta vĩnh viễn đều là một bộ dáng cười nói tự nhiên. Lúc ấy ta đã
biết nàng đã không còn không thuộc về ta, nhưng ta không muốn
buông tha như vậy, vẫn cứ lừa mình dối người!"

"Về sau lo lắng của ta rốt cuộc cũng thành sự thật, nàng thừa nhận
đã thích Hạ Hầu Huyền, một khắc kia trong lòng ta thật là đau!" Hắn
lấy tay che ngực, mặt tràn đầy khổ sở.

"Thật xin lỗi!" Vân Tuyết Phi mấp máy môi, tối nghĩa mà nói, năm đó
nàng hoàn toàn không ý thức được tình cảm của Hạ Hầu Cảnh, đợi
đến lúc biết, trong lòng nàng đã chứa đầy Hạ Hầu Huyền.

"Dù biết nàng thích Hạ Hầu Huyền, ta vẫn không muốn buông tha,
luôn luôn ở bên cạnh nàng. Nhìn nàng và Hạ Hầu Huyền có đôi có
cặp, tuy trong lòng đang rỉ máu, nhưng mặt vẫn tươi cười, ta tin
tưởng nếu ta đủ cố gắng, để cho nàng nhìn thấy chân tình của ta, để
cho nàng nhìn thấy ta yêu thương nàng hơn cả Hạ Hầu Huyền. Có
thể cảm động nàng, khiến nàng ngã vào lồng ngực của ta! Nhưng ta
không ngờ, một mực chờ đợi cố gắng, cuối cùng đổi lại nét mặt nàng
hạnh phúc nói cho ta biết nàng muốn gả cho Hạ Hầu Huyền!"

Vân Tuyết Phi mím chặt môi, muốn mở miệng nói chuyện, lại phát
hiện hơi sức há mồm cũng không có.

"Ta đã từng oán trách, căm hận, thậm chí ác độc nghĩ, hi vọng nàng
sống không hạnh phúc, đến lúc đó mình xuất hiện trước mặt nàng,
khiến nàng hối hận, để cho nàng biết chỉ có ta mới là người yêu nàng
nhất! Nhưng giây phúc trông thấy nàng mặc giá y đỏ thẳm, ta đột
nhiên phát hiện mình quả thật rất ti tiện, nàng tràn đầy khát khao như
vậy, khát khao hạnh phúc của mình và tương lai sau này. Lỗi duy
nhất của nàng chính là người trong lòng không phải là ta, nàng tốt



đẹp như thế, nàng nên đạt được hạnh phúc!"

Vân Tuyết Phi chợt vô lực nhắm hai mắt lại, trong đầu ý thức hỗn
độn mơ hồ, một mặt nàng ngượng ngùng thổ lộ với Hạ Hầu Huyền,
một mặt nàng nhẫn tâm ném vỡ ngọc bội Hạ Hầu Cảnh cho nàng,
tiếp theo là Tư Nam Tuyệt ôm chặt nàng, nói cho nàng biết ở nhà
chờ hắn, không nên đi ra ngoài.

"Dưới ánh mắt lưu luyến không rời của nàng, ta đi đến vùng đất biên
cảnh xa xôi, nhưng không nghĩ rằng đó là lần cuối cùng gặp nàng!
Khi tin Tiết hoàng hậu chết truyền tới biên cảnh, ta cảm thấy đất trời
như sụp đỗ, trong lòng trống trải, ta căm hận Hạ Hầu Huyền, căm
hận những kẻ đã tổn thương Tiết Phỉ. Ta thề nhất định sẽ tra rõ chân
tướng, báo thù cho nàng, đây là chuyện duy nhất ta có thể làm vì
nàng, bất luận trả bất cứ giá nào, cho nên đó là lý do mà ta. . . . . ."

Cho nên đó là lý do mà ta, đột nhiên ý thức sau cùng như dây cung
đứt đoạn, một vùng tăm tối ập tới, nàng gục xuống bàn!



Chương 84-1: Thân vùi lấp Hổ
Đầu Bang (1)

"Hồng tỷ, sao nữ nhân này còn chưa tỉnh?"

"Có phải hạ thuốc quá nặng hay không?"

"Mặc kệ, ta đi cầm chén nước dội cho nàng ta tỉnh!"

"Tỉnh táo lại cho ta, lão đại từng nói, phải dùng lễ đối đãi!"

"Nàng ta ngủ ở chỗ này lại thoải mái, còn không biết Thược Dược và
Mật Nhi chịu khổ ở nơi nào, ngươi bảo ta tỉnh táo thế nào?"

. . . . . .

"Thật ồn ào ~" Vân Tuyết Phi khép hờ đôi mắt, không vui nỉ non.

"Âm thanh gì?" Kim Ngọc quay đầu nhìn về phía Phạm Hồng nói,
khuôn mặt tràn đầy nghi ngờ.

Phạm Hồng cũng ngây ngẩn cả người, dời mắt vào bên trong chiếc
giường lớn kia mà nói: "Hình như nữ nhân này tỉnh!"

Kim Ngọc lập tức bỏ qua can ngăn của Phạm Hồng, đi mấy bước tới
trước giường, nhìn nữ nhân đáng ghét vẫn còn đang ngủ mê, tức
giận nghiến răng, lại vẫn đang ngủ!

Nàng ta cũng không nhịn được nữa, vươn tay nắm chặt đôi vai nàng
dùng sức lắc lắc mà nói: "Này, ngươi tỉnh lại cho ta, không được ngủ



nữa!"

Phạm Hồng vội vàng xông lên phía trước níu tay Kim Ngọc lại nổi
giận nói: "Ngươi điên rồi, thời điểm Cảnh vương gia giao nàng ta cho
chúng ta từng nói phải chăm sóc nàng ta thật tốt!"

Con mắt như nặng ngàn cân, thế nào cũng không mở ra được, đầu
đầy hỗn độn, biết rất rõ bây giờ đang ở trong mộng, toàn thân lại như
nhũn ra, xung quanh thật ồn ào, làm cho nàng rất khó chịu!

"Ngươi đừng xía vào ta, tiếp tục như vậy thì nàng ta còn ngủ đến lúc
nào? Ta lại không có tính nhẫn nại để đợi!"

Kim Ngọc tức giận đẩy Phạm Hồng ra, đi tới trước bàn cầm lấy bình
trà rồi trở lại bên giường, mở nắp bình trà dội nước trà lành lạnh
thẳng xuống trên mặt Vân Tuyết Phi, trong miệng vừa hả giận nói:
"Ta để cho ngươi ngủ, để cho ngươi giả bộ. . . . . ."

Mặc dù Phạm Hồng nghe theo lời nói của Thẩm Lưu Ly, nhưng nghĩ
đến những đồng môn bị Tư Nam Tuyệt bắt đi, không rõ sống chết,
nàng ta chỉ có thể thả tay xuống, chấp nhận hành động này của Kim
Ngọc.

Lạnh lẽo đột nhiên tới khiến ót Vân Tuyết Phi rung lên, nước lạnh
chảy vào mắt, lỗ mũi, còn có miệng của nàng. . . . . . Thật khó chịu,
nàng bỗng nhiên có cảm giác khó thở, rốt cuộc người nào đáng ghét
thế này?

Nàng vội vàng vạch sương mù trước mắt ra, men theo vùng ánh
sáng trước mặt liều mạng chạy về phía trước, đợi khi nàng đắm chìm
trong vùng ánh sáng kia, bỗng chốc mở hai mắt ra, toàn thân lại có
sức lực.



Nhìn thấy nữ nhân hung thần ác sát trước mặt, khi cầm nước lạnh
dội ở trên mặt mình, trong miệng vẫn còn không ngừng mắng, con
ngươi của nàng run lên, ngưng tụ hơi sức, trực tiếp đạp một cước về
phía Kim Ngọc.

Kim Ngọc không chú ý tới nữ nhân nằm ở trên giường tỉnh, một
cước kia tích đủ hơi sức, đạp nàng ta thật mạnh đến trên mặt đất,
bình trà quăng bịch một tiếng xuống đất, chia năm xẻ bảy, trong nháy
mắt máu tươi nhiễm đỏ mặt đất.

"A ~" Đợi khi đau đớn trên tay truyền đến, còn có từng đợt từng đợt
co rút ở bụng truyền tới thần kinh não, Kim Ngọc ôm bụng khổ sở lăn
lộn trên mặt đất.

Phạm Hồng kinh hãi, nanh lên trước đỡ Kim Ngọc dậy, ánh mắt
chăm chú nhìn trên giường.

"Ồn chết!" Vân Tuyết Phi từ từ ngồi dậy, ác liệt nhìn lên hai nữ nhân
mặc áo vải gai thô màu xám tro trước mặt, từ trong quần áo nàng
móc ra khăn tay luôn mang theo bên người, vừa nhẹ nhàng lau sạch
mặt trước, vừa quan sát hoàn cảnh xung quanh, nàng nhớ rõ nàng
ăn cơm với Hạ Hầu Cảnh ở Túy Hương lâu, sao lại thay đổi chỗ rồi?
Hạ Hầu Cảnh đâu?

Kim Ngọc tức giận đỏ mắt, chỉ vào Vân Tuyết Phi cắn răng nghiến lợi
nói: "Ngươi...ngươi lại dám đá ta!"

Vân Tuyết Phi đứng hẳng dậy, đi tới trước mặt Phạm Hồng và Kim
Ngọc, không nhìn ánh mắt tức giận của Kim Ngọc, nàng nhìn chằm
chằm Phạm Hồng nói: "Nơi này là chỗ nào?"

Phòng này rất hẹp, gạch đất xây nhà trệt, trong không khí có một mùi
mốc meo, thứ duy nhất trong phòng có thể vừa mắt chính là cái



giường còn có cái bàn què chân.

Phạm Hồng bị ánh mắt sắc bén như vậy nhìn chăm chú khiến toàn
thân sợ hãi, khí thế của nữ nhân này khi ngủ thiếp và tỉnh táo lại
hoàn toàn là hai loại bất đồng, hơn nữa nhìn Kim Ngọc vừa bị đạp
một cước, rõ ràng cho thấy nữ nhân này biết võ công, tại sao trước
đây Cảnh vương gia còn có lão đại đều không đề cập tới?

"Hổ —— đầu —— bang." Phạm Hồng bị đôi mắt vô cùng sáng ngời
nhìn chăm chú nên sợ hãi, trong miệng lắp ba lắp bắp phun ra ba
chữ.

Hổ Đầu Bang, núi Hổ Đầu, Thẩm Lưu Ly. . . . . . Đầu Vân Tuyết Phi
đột nhiên xuất hiện ba từ then chốt này, nàng lại quét mắt nhìn hoàn
cảnh xung quanh một lần nữa, đợi lần nữa đưa mắt dừng ở trên
người hai người trước mặt, nàng mới hỏi: "Tại sao ta lại ở chỗ này?"

"Là, là Cảnh vương gia đưa ngươi tới!" Trên trán Phạm Ngọc toát ra
mồ hôi lạnh, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt có thể nhìn thấu lòng
người kia.

Vốn nên sớm nghĩ đến, nhưng nghe chính xác, trong lòng vẫn có
chút khổ sở, nàng khẽ khép hờ mắt, âm thanh cực thấp nói: "Thật
sao?"

Kim Ngọc tức giận tới mức phát run, nhìn đôi mắt của nữ nhân trước
mặt đột nhiên tối tăm, trong mắt lập tức sáng lên, kéo ra một nụ cười
vô cùng đắc ý mà nói: "Bây giờ ngươi là tù binh của chúng ta, an
phận chút cho ta, nếu không đừng trách bản cô nương không cho
ngươi trái cây để ăn!"

"Ta muốn gặp Thẩm Lưu Ly!" Vân Tuyết Phi đột nhiên ngẩng đầu
lên, ánh mắt kiên định mà nói, mặc dù lần này Hạ Hầu Cảnh đúng là



đả thương tim của mình, nhưng hắn lại gián tiếp giúp mình, Lưu Ly,
Lưu Ly, không biết hiện tại nàng như thế nào?

Thấy lời nói của mình không hề đả kích nữ nhân ghê tởm trước mặt,
Kim Ngọc càng tức giận hơn, vẻ mặt rất tức giận nói: "Lão đại của
chúng ta là người ngươi nói muốn gặp là có thể gặp sao? Bây giờ
ngươi là tù binh của chúng ta, nhớ rõ thân phận của mình!"

Sắc mặt Vân Tuyết Phi âm trầm, đột nhiên lại gần nhấn mạnh từng
chữ từng câu: "Ta nói, ta muốn gặp Thẩm Lưu Ly!"

Đôi mắt lạnh lùng nghiêm nghị làm Phạm Hồng sợ hãi, nàng ta vội
vàng kéo Kim Ngọc, che miệng của nàng ta (KN), dán bên tai nàng ta
cảnh cáo: "Đừng mất mặt ở chỗ này nữa!"

Rồi sau đó dời mắt đến trên người Vân Tuyết Phi cung kính nói:
"Vương phi, mời đi theo ta!"

Vân Tuyết Phi gật đầu một cái, không nhìn ánh mắt phẫn nộ kia, bình
tĩnh theo ra ngoài.

Khiến nàng không ngờ chính là, đập vào mắt lại là thanh sơn lục thủy
xung quanh, chim hót hoa thơm, hơn mười gian nhà trệt đơn sơ
dựng đứng ở chỗ này.

Nơi này cho Vân Tuyết Phi ấn tượng đầu tiên là an bình và tốt lành,
gần như mỗi một người đi qua bên cạnh các nàng đều sẽ chào nữ
nhân trước mặt một tiếng: "Hồng tỷ!"

Nữ nhân trước mặt cũng sẽ nở nụ cười ấm áp trên mặt và gật đầu
một cái.

Nhìn kỹ, trên mặt mọi người ở đây đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc,



nhưng nàng đi theo nửa ngày, chỉ nhìn thấy nữ nhân và đứa bé,
thậm chí ngay cả một nam nhân chân chính cũng chưa từng thấy,
chẳng lẽ nơi này là bộ lạc nữ tộc?

Giống như cảm ứng được nghi vấn của Vân Tuyết Phi, Phạm Ngọc
đột nhiên mở miệng nói: "Ở đây tất cả đều là quả phụ, hoặc là nữ
nhân và bọn nhỏ bị nam nhân vứt bỏ!"

Thân thể Vân Tuyết Phi ngẩn ra, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm nữ
nhân vẫn nở nụ cười trên mặt ở trước mặt, lại nhìn bóng dáng mọi
người lao lực nhưng vui sướng xung quanh một chút.

"Những người này đều được lão đại của chúng ta thu nhận, có
người là quả phụ của binh lính bỏ mạng trong cuộc chiến tranh một
năm trước đây, có người là nữ nhân và đứa bé bị nam nhân độc ác
vứt bỏ, ở đây chúng ta là một đại gia đình, mặc dù không có gì đại
phú đại quý, nhưng hạnh phúc vui vẻ!"

Phạm Hồng đột nhiên ngừng bước chân lại, đưa tay chỉ một căn nhà
trệt tương đối lớn phía trước rồi nói: "Vương phi, nơi này chính là
chỗ ở của Thẩm lão đại của chúng ta, ngươi chờ ở chỗ này, ta đi
thông báo một tiếng!"

Vân Tuyết Phi gật đầu một cái, lập tức sẽ nhìn thấy Lưu Ly rồi, trong
lòng rất khẩn trương kích động, nàng giấu năm ngón tay siết thật
chặt ở trong ống tay áo, giờ khắc này dường như nàng nghe thấy
tiếng tim mình đập.

Đột nhiên cửa trước mắt bị mở ra một lần nữa, Phạm Hồng bước
nhanh lên trước, cười nói: "Vương phi, xin mời, lão đại của chúng ta
mời ngươi vào!"

Cấu tạo của những căn nhà dân này đều rất đơn giản, sau khi vào



cửa chính, đi thẳng đến một căn phòng phía đông, lúc dừng lại nơi
cửa, Phạm Hồng gõ cửa một cái rồi nói: "Thẩm lão đại, vương phi
đến rồi!"

Bên trong truyền đến một giọng nữ lưu loát quen thuộc: "Để cho
nàng ta đi vào!"



Chương 84-2: Thân vùi lấp Hổ
Đầu Bang (2)

Phạm Hồng đẩy cánh cửa ra, làm một động tác mời Vân Tuyết Phi.
Sau khi Vân Tuyết Phi bước vào, liền đóng cửa lại.

Bóng lưng quen thuộc y như trong trí nhớ, mặc nam trang chỉnh tề,
một cây trâm làm bằng gỗ quấn lại tóc ra sau ót, dáng người cao gầy
thanh tú tựa như nam nhân trời sinh.

Nghe tiếng bước chân, Thẩm Lưu Ly xoay người, ánh mắt sắc bén
quét nhìn lên người Vân Tuyết Phi, tầm mắt dừng lại một lát, giọng
nói hào sảng vang dội: "Vương phi, đường đột mời người tới nơi
này, hy vọng thông cảm cho, chỉ cần Tư Nam Tuyệt thả bằng hữu
của chúng ta, ta sẽ đưa Vương phi an toàn trở về vương phủ!"

Vân Tuyết Phi vẫn bình tĩnh nhìn chằm chằm vết sẹo ghê người kéo
dài đến nửa bên mặt ở trên má trái của Thẩm Lưu Ly, làn da màu
mật ong đã đen sạm, gương mặt này sẽ không bao giờ giống như
trong trí nhớ, một nữ tử chỉ cần một nhìn một cái liền đỏ mặt cúi đầu
xuống, Vân Tuyết Phi cảm giác đột nhiên cổ họng bế tắc, khó chịu vô
cùng.

Thấy nữ nhân trước mắt vẫn nhìn chăm chú vào gương mặt của
mình ngẩn người, Thẩm Lưu Ly mang một ít áy náy cười nói: "Thật
xin lỗi, hù dọa Vương phi rồi!"

Vân Tuyết Phi vội vàng lắc đầu một cái, giọng hơi khan nói: "Không
có, không phải vậy!"



Sau một lúc lưỡng lự, nàng hỏi ra vấn đề tận đáy lòng: "Gương mặt
này làm sao lại như thế?"

Thẩm Lưu Ly cười nhạt không sao cả đáp: "Chỉ là vết thương nhỏ,
đánh nhau với người ta không cẩn thận bị rạch!" Nhìn nữ nhân trước
mặt tràn đầy đau lòng quan tâm, trong lòng nàng không hiểu sao xuất
hiện một cảm giác ấm áp kì lạ.

Nàng đưa tay chỉ vào cái ghế gần đó nói: "Vương phi mời ngồi!"

Đợi sau khi Vân Tuyết Phi an tọa xong, Thẩm Lưu Ly rót cho nàng
một ly trà, cũng ngồi xuống đối diện nàng.

Nàng ho khan hai tiếng, ánh mắt thành khẩn nhìn Vân Tuyết Phi: "Xin
vương phi tin tưởng, chúng ta tuyệt đối không làm người bị thương,
chỉ mời làm khách ở chỗ chúng ta ít ngày, đợi đến lúc Tư Nam Tuyệt
thả Thược Dược và Mật Nhi ra, ta Thẩm Lưu Ly sẽ đưa Vương phi
an toàn trở về!"

Khóe miệng Vân Tuyết Phi gợi lên nụ cười thản nhiên, cười nói: "Ta
tin ngươi!"

Con ngươi lấp lánh như ngôi sao trong đêm, chồng chéo với một
người nào đó trong trí nhớ, Thẩm Lưu Ly ngây người, không ngờ nữ
nhân trước mắt này chẳng những không ầm ĩ, náo loạn, mà còn phối
hợp như vậy.

"Vương phi một chút cũng không lo lắng không sợ hãi sao?" Tròng
mắt ấy khiến Thẩm Lưu Ly khẽ sinh ra chút áy náy trong lòng, thu lại
nụ cười nơi khóe môi, giọng nói hơi hạ thấp.

"Ta tin ngươi, hơn nữa Hạ Hầu Cảnh giao ta cho các ngươi, bây giờ
ta ngồi ở chỗ này chỉ có thể lựa chọn tin tưởng không phải sao?" Vân



Tuyết Phi nhìn chằm chằm Thẩm Lưu Ly, thản nhiên trấn định, không
hề có sự thù hận lẫn sợ sệt.

Thẩm Lưu Ly chợt giật mình, sau đó từ từ để xuống, nhìn thẳng vào
mắt Vân Tuyết, gật đầu một cái: "Vương phi có thể nghĩ như vậy, ta
rất vui mừng!" Nàng vẫn còn nhớ lúc Hạ Hầu Cảnh giao nàng ấy cho
nàng, mặt hắn tràn đầy khổ sở tự trách, căn dặn không biết bao
nhiêu lần phải đối xử tử tế với nàng ấy. Khoảnh khắc đó nàng cho
rằng hắn đã phản bội tiểu thư, trong lòng hơi giận. Hiện tại trông thấy
nữ nhân trước mắt này, hào quang rực rỡ trong ánh mắt kia sao lại
giống tiểu thư đã mất của nàng đến vậy.

"Vương phi hận Cảnh vương gia không?" Thẩm Lưu Ly cúi đầu hỏi
thăm, nhìn chăm chú vào mặt Vân Tuyết Phi.

"Không hận! Ta biết hắn là người tốt, cho nên ta vĩnh viễn sẽ không
hận hắn!" Vân Tuyết Phi để xuống ly trà, chợt cười một tiếng, tuy
nhiên trong nụ cười lại hàm chứa sự chua chát: "Chẳng qua trong
lòng vẫn hơi khó chịu, hắn vì cứu người cần ta, có thể tìm ta giúp
một tay, thế nhưng hắn dùng phương thức như thế để đạt được mục
đích, chung quy cũng là do chưa đủ tin tưởng ta!"

"Hắn cũng chẳng ngờ tới!" Thẩm Lưu Ly vội ngắt lời, sau đó thở dài
một hơi nói: "Thược Dược và Mật Nhi, còn có Phương Cầm, Lan
Hoa những người này đối với chúng ta rất quan trọng, chúng ta thử
điều tra rồi, nhưng vẫn không biết Tư Nam Tuyệt giam bọn họ ở đâu.
Hơn nữa không biết hiện tại họ có an toàn không? Kéo dài thêm một
ngày, thì nguy hiểm thêm một ngày, nghe nói Vương Gia vô cùng yêu
chìu Vương phi, nên nghĩ muốn bắt cóc người để uy hiếp hắn!"

"Vì sao Tư Nam Tuyệt phải bắt các ngươi?" Vân Tuyết Phi mím môi
một cái, nhìn chằm chằm Thẩm Lưu Ly: "Có thể nói cho ta biết kế
hoạch của các ngươi được không? Ta có thể giúp các ngươi, nhưng



hy vọng các ngươi cũng nên biết điều một chút!"

Tròng mắt Thẩm Lưu Ly ngưng trọng, ấm áp trên gương mặt biến
mất hoàn toàn, lạnh lùng nói: "Xin vương phi thông cảm, vấn đề này
ta không thể trả lời!" Sau đó đứng lên, đi ra cổng: "Sau này Vương
phi sẽ ở đây, chờ các vị bằng hữu của ta lông tóc còn nguyên trở lại,
ta lặp tức đưa Vương phi về!"

Bên trong Quan phủ ở kinh thành, Mộ Dung Thanh Y đập hết những
gì có thể đập, nhưng vẫn chưa hết tức, nàng nghiêng mắt tìm kiếm
Nguyên Thanh Hoa (gốm sứ màu xanh thời nhà Nguyên) phía đối
diện, bước nhanh đi lên đằng trước.

Quan Bạch Nguyệt phát hiện hướng đi của Mộ Dung Thanh Y, vội
vàng ngăn lại: "Chao ôi ~ nữ nhi của ta, con đừng ném nữa, cái vật
Thanh Hoa đó cậu con thích nhất đấy, tốn rất nhiều tiền mới mua
được, nếu bể sẽ thật đáng tiếc!"

Bà đưa tay vỗ nhè nhẹ Mộ Dung Thanh Y, lấy lòng nói: "Nữ nhi
ngoan, bớt giận, đừng nóng, cần gì phải tức giận với những con hồ ly
tinh kia chứ? Chúng nó sao có thể hơn được con, con rể cùng lắm là
vui đùa một chút, chờ chơi chán rồi tự nhiên sẽ ném đi!"

"Người không hiểu đâu!" Mộ Dung Thanh Y ngắt lời, khuôn mặt tràn
đầy khổ sở dữ tợn: "Đã có một Lữ Lệ Hoa, lại tới thêm một Lê Họa,
hắn có thể sủng ái bất kỳ nữ nhân nào, nhưng chỉ riêng con là không
quan tâm đến!"

Lồng ngực đau đớn khiến cho nàng nhớ lại câu nói kia: cút về cung
cho ta, đừng để ta gặp lại ngươi, nghe thấy ngươi vũ nhục Phỉ nhi
một lần nữa, ngươi không xứng so sánh cùng nàng ấy!

"Sao hắn lại không cần con? Hoàng thượng vẫn luôn yêu con, cho dù



có hai nữ nhân thì sao? Trong lịch sử Đế Vương ai không phải tam
cung lục viện bảy mươi hai phi tần. Nếu ngay cả những thứ này con
cũng không khoan dung được, sau này làm sao ngồi lên vị trí mẫu
nghi thiên hạ?" Quan Bạch Nguyệt vén mấy sợi tóc trước trán Mộ
Dung Thanh Y ra sau tai, lựa lời khuyên nhủ: "Bây giờ Hoàng thượng
sủng hạnh họ thì sao? Còn không phải là không danh không phận,
loại nữ nhân này chẳng qua chỉ để chơi đùa thôi!"

"Nhưng hắn không yêu con, hắn hận con, hận con. . . . . ." Hai mắt
Mộ Dung Thanh Y đỏ bừng, hung hăng hét lớn với Quan Bạch
Nguyệt: "Ngôi vị Quý phi thì sao? Hắn không yêu con, tất cả đều
uổng công, con đây Hoàng quý phi bị phế là chuyện sớm hay muộn
thôi, người biết không? Trong lòng hắn chỉ có một mình Tiết Phỉ, hắn
hận con, hận con phản bội tình bằng hữu với Tiết Phỉ, hận con đoạt
vị trí của Tiết Phỉ, càng hận hơn khi con khiến Tiết Phỉ biến mất ở
trong sinh mệnh của hắn!"

Trong nháy mắt Quan Bạch Nguyệt như bị một chậu nước lạnh trút
xuống đầu, sắc mặt trở nên trắng bệch, bà nắm thật chặt tay áo Mộ
Dung Thanh Y, hai mắt trợn to, đôi môi run rẩy nói: "Hoàng thượng
yêu Tiết Phỉ?" Bàn tay đầy nếp nhăn nhẹ nhàng lay động, tiết lộ sự
sợ hãi nơi đáy lòng bà.

"Đúng, hắn vẫn yêu Tiết Phỉ, chưa từng yêu con!" Gương mặt Mộ
Dung Thanh Y tràn đầy sự bi ai lẫn hận ý, nức nở nói: "Con xuất
cung chính là vì để cho hắn hồi cung cùng con, nói cho hắn biết con
nguyện ý chung sống hòa bình với bọn hồ ly tinh đó, chỉ cần trong tim
hắn dành một vị trí nhỏ cho con là được. Nhưng không ngờ chính là,
hắn không hề muốn nhìn thấy con, còn cho con thấy hắn mỉm cười
sủng ái một nữ nhân khác. Nữ nhân Lê Họa kia, không có tí gì giống
Tiết Phỉ, nhưng hắn vẫn cười với nàng ta, cưng chiều nàng ta! Duy
chỉ có đối với con, hắn vĩnh viễn lạnh như băng, luôn giữ dáng vẻ
chán ghét vứt bỏ. . . . . ."



"Vậy phải làm sao bây giờ?" Quan Bạch Nguyệt rối loạn, bà buông
Mộ Dung Thanh Y ra, đi qua đi lại lo lắng nói: "Làm thế nào cho phải?
Ban đầu chúng ta vì nghĩ Hoàng Thượng không hề yêu Tiết Phỉ, mà
người hắn yêu chính là con, mới liên thủ với người kia khiến Tiết Phỉ
bị tử trận. Hiện tại lại nói cho chúng ta biết hắn yêu Tiết Phỉ, vậy nếu
hắn biết cái chết củaTiết Phỉ là do chúng ta tạo nên, thì chúng ta
đừng nói vinh hoa phú quý, ngay cả mạng cũng không giữ được!"

Càng nghĩ càng sợ, trái tim Quan Bạch Nguyệt giống như bị chiên
trong chảo dầu, bà cảm giác chân của bà đã mềm nhũn, làm sao mới
ổn đây? Hiện tại lão gia rất tốt với mình, là bởi vì Thanh Y là Hoàng
quý phi, mang đến vinh quang cho cả gia tộc Mộ Dung. Bà có thể áp
đảo cả chính thê. Nếu như có một ngày ngôi vị Quý phi của Thanh Y
không còn, mất ân sủng, vậy Mộ Dung Lăng Phong sẽ không để ý tới
mình nữ, mình chẳng phải lại trở về cuộc sống trước kia bị người
người hiếp đáp, muốn đánh lúc nào thì đánh lúc đấy.

"Có thể làm gì chứ? Tiết Phỉ đã chết, hắn có yêu nàng ta cũng vô
dụng!" Mộ Dung Thanh Y híp mắt, lông mi thật dài phủ xuống bóng
mờ quỷ dị trên mặt nàng, che giấu ánh sáng ác độc trong mắt, nàng
u ám nói: "Ngoài trừ Thẩm Lưu Nhiễm bị điên, những người biết
chân tướng năm đó đã sớm xuống địa ngục, con cũng không tin hắn
có thể điều tra được cái gì?"

"Con thật vất vả mới đạt được địa vị như hôm nay, hưởng thụ vạn
người vạn người, Mộ Dung Thanh Liễu giống như là một con chó ở
trước mặt con, tất cả những kẻ đã từng ức hiếp con đều nhận lấy
báo ứng, đây chính là chỗ tốt của quyền lực!" Mộ Dung Thanh Y siết
chặt quả đấm, trong mắt bắn ra ánh sáng âm độc: "Con sẽ không để
cho bất luận kẻ nào uy hiếp được địa vị hôm nay. Lữ Lệ Hoa và Lê
Họa hai con hồ ly tinh dám giành Hoàng thượng với con, con sẽ làm
cho các nàng hối hận vì đã sinh ra ở trên đời này!"



"Vậy nữ nhi con định làm gì?" Hiện tại Quan Bạch Nguyệt đã không
có chủ ý, tha thiết nhìn về phía nữ nhi mình vẫn lấy làm kiêu ngạo
kia.

Mộ Dung Thanh Y nở nụ cười, cúi người nói nhỏ mấy câu ở bên tai
Quan Bạch Nguyệt, sau đó đứng lên nói: "Chuyện này đành nhờ mẫu
thân người rồi!"



Chương 85-1: Cách tất cả
giống đực xa một chút! (1)

Bịch một tiếng, cửa chính bị người đá văng từ bên ngoài.

Vân Tuyết Phi theo tiếng động nhìn lại, nhìn thấy vẻ mặt Kim Ngọc
đầy âm u đứng ở cửa, dưới ánh mặt trời sắc mặt của nàng ta xem ra
càng thêm dữ tợn.

Nàng cau mày nói: "Có chuyện gì sao?"

Kim Ngọc đi tới, làm thế nào cũng không tiêu được tức giận trong
lòng, chỗ bị nữ nhân này đạp lúc trước bây giờ còn cảm thấy đau
đớn âm ỷ. Nàng ta nhìn bốn phía xung quanh, nhìn thấy Thẩm lão đại
thế nhưng đưa gian phòng lớn nhất tốt nhất trong bang bọn họ cho
nữ nhân này ở, lửa đốt trong lòng lập tức càng mạnh hơn! Nữ nhân
này chỉ là tù binh, tại sao Thẩm lão đại lại đối xử với nàng ta tốt như
vậy?

Hơn nữa trong tay nàng ta cầm bọc quần áo, khiến cho nàng ta càng
tức giận hơn.

Sắc mặt nàng ta trầm xuống, ném bọc quần áo trong tay ở trên bàn
đối diện rồi nói: "Đây là có người bảo ta đưa cho ngươi!"

Vân Tuyết Phi đưa mắt nhìn bọc quần áo trên bàn, nhìn thấy tơ lụa,
nhất thời sáng tỏ, cảm nhận được ánh mắt thù hận của nàng ta, nàng
nâng mắt chống lại: "Nếu đồ đã đưa đến, không có việc gì nữa, ta
muốn nghỉ ngơi!" Ý tiễn khách rất rõ ràng.



"Ngươi cũng không hỏi là ai bảo ta đưa cái này cho ngươi?" Kim
Ngọc cắn răng nói, mình tốt bụng tặng đồ tới đây, nữ nhân này lại
không cho mình một sắc mặt tốt, thật sự tưởng rằng nàng ta vẫn còn
ở vương phủ, nơi này chính là địa bàn của nàng ta đấy (KN)!

"Ngươi muốn nói thì tự nhiên sẽ nói, ngươi không muốn nói, ta hỏi
thế nào thì ngươi cũng sẽ không nói cho ta biết!" Vẻ mặt Vân Tuyết
Phi lạnh nhạt nói, một bộ quần áo thô màu xám tro, lại không ngăn
cản được thoát tục siêu nhiên quanh người.

Tại sao mặc y phục giống vậy ở trên người của nàng ta thì khí chất
cao quý, mà mặc ở trên người mình d,d,l,q,d thì thô bỉ không chịu
nổi, Kim Ngọc hận không thể xé nát mặt nạ dối trá của nữ nhân trước
mặt.

Sắc mặt nàng ta bỗng chốc dịu đi, dịu dàng nói: "Nếu ngươi cầu xin
ta mà nói, nói không chừng ta sẽ nói cho ngươi biết!" Vẻ đắc ý hiện
vô cùng rõ, giống như nàng ta chính là người cao cao tại thượng.

Lần này Vân Tuyết Phi liếc cũng không liếc nàng ta, chỉ chuyên chú
xem sách trong tay, vẻ mặt ung dung, mặt mày lạnh nhạt.

Kim Ngọc thấy Vân Tuyết Phi xem nàng ta như không khí, dậm chân,
lườm nàng một cái, hừ một tiếng: "Hồ ly tinh!" Sau đó, xoay người
tức giận rời đi.

Đợi trong phòng rốt cuộc yên tĩnh lại, Vân Tuyết Phi để sách xuống,
mở bọc quần áo ra, nhìn thấy vài món đồ trang sức lẻ tẻ còn có y
phục bên trong rối thành một cục, nàng nhíu chặt mày, ánh mắt u ám
nhìn về phía cửa chính rộng mở.

Nữ nhân xấu xí đáng chết, lại dám không để nàng ta ở trong mắt!



Kim Ngọc vừa trở về, vừa hung hăng đá hòn đá nhỏ ven đường, hi
vọng viên đá này chính là Vân Tuyết Phi.

"Ơ ~ đây không phải là Kim Ngọc tỷ sao?"

Một cô gái chải tóc song kế (hai búi tóc), mặt bánh bao lại gần lôi kéo
cánh tay Kim Ngọc, vẻ mặt đầy rạng rỡ, trong mắt tràn ngập hâm mộ:
"Mới vừa rồi Tế Thanh tỷ xuống chân núi mua đồ, mua về y phục và
đồ trang sức đẹp mắt, chúng ta đi xem một chút!"

Y phục, đồ trang sức! ánh mắt Kim Ngọc sáng lên, mới vừa rồi mình
tức giận, lại quên cất giấu mấy đồ vật quan trọng trong phòng!

Nàng kéo tay quấn lấy mình xuống, vẻ mặt đột nhiên khổ sở, ôm
bụng nói: "Ai nha ~ bụng của ta đau!" Sau đó vẻ mặt tiếc hận quan
sát nét mặt của nữ tử trước mắt rồi khoát khoát tay nói xin lỗi: "Tiểu
Thảo, một mình ngươi đi xem đi, ta muốn trở về phòng nghỉ ngơi!"
Vừa dứt lời, nàng ta càng lớn tiếng rên rỉ hơn.

"Có muốn ta trở về cùng tỷ hay không, xem dáng vẻ tỷ giống như rất
khổ sở!" Xuân Thảo vội vàng đưa tay muốn đỡ Kim Ngọc, lại bị Kim
Ngọc tránh thoát.

"Vậy không được, Tế Thanh tỷ hiếm khi xuống núi một lần, ngươi
nhanh đi xem một chút, đi trễ, tất cả đồ tốt đều phân cho người ta
rồi!" Nàng ta đưa tay đẩy Xuân Thảo ra ngoài, vẻ mặt đầy gấp gáp:
"Ngươi nhanh đi trước, nhìn thấy đồ tốt, nhớ mang cho ta một phần,
ai ui ~ ta không nhẫn nhịn được, đi về trước đây!"

Nàng ta vội vàng xoay người, không để ý đến dáng vẻ muốn nói lại
thôi của Xuân Thảo, nhanh chóng chạy về chỗ ở của mình.

Đợi sau khi đến nhà, nàng ta lén lút đi vào gian phòng của mình, nhìn



ra phía ngoài một chút, thấy lúc này không có ai, nàng ta nhẹ nhàng
cài then cửa, sau đó đi tới trước giường, đưa tay vén chăn lên.

Lập tức đồ trang sức vàng lấp lánh còn có y phục đẹp đẽ đầy giường
xuất hiện ở trước mắt, nàng ta vui mừng lấy một sợi dây chuyền phỉ
thúy trong đó ra đeo vào trên cổ mình, đi tới phía trước gương, soi lật
các góc độ, càng nhìn càng cảm thấy mình xinh đẹp, nàng ta hả hê
nói: "Sao Tế Thanh không thể lên được bàn tiệc gì đó có thể so với
mình, đây mới thật sự là vẻ cao quý!"

Nhìn đồ tốt khắp giường, trong lòng nàng ta rất kích động, có những
thứ này, nàng ta ăn mặc một chút, cũng là tiểu thư danh môn, đến
lúc đó là có thể tìm được một tướng công xứng đôi cùng mình, đi
khỏi cái chỗ quỷ quái này!

Đột nhiên một loạt tiếng bước chân cấp bách truyền đến, ngay sau
đó một hồi la hét: "Kim Ngọc, Thẩm lão đại tìm ngươi!"

Kim Ngọc kinh hãi, vội vàng lên tiếng: "A, tới ngay!"

Nàng ta vội vàng thay y phục và đồ trang sức lộng lẫy vừa mới mặc
vào, thu vào cùng tất cả đồ vậtdfienddn lieqiudoon trên giường, khẩn
trương nhìn xung quanh một lần, cuối cùng thật sự là hết cách rồi,
trực tiếp nhét vào dưới giường.

Còn chưa kịp tháo đồ trang sức xuống, liền vội vàng chạy ra ngoài.

Đợi khi đến gần cửa, nàng ta thả chậm tốc độ, sửa sang lại tóc,
bước nhẹ vào dịu dàng nói: "Thẩm lão đại, ngươi tìm ta?"

Khuôn mặt trang điểm đậm khiến Thẩm Lưu Ly nhíu mày, sau đó
chuyển tầm mắt qua một nữ tử mặc váy trắng đầu đeo hoa trắng bên
cạnh và giới thiệu: "Vị cô nương này là ta cứu về từ dưới chân núi,



Hứa Oanh Nhi, nàng ta đã không còn người thân, về sau ở cùng một
chỗ với chúng ta, ngươi sắp xếp một chút, xem nơi nào vẫn còn
phòng trống!"

Nhìn da thịt trắng noãn, đôi mắt long lanh, toàn thân như một nụ hoa
chớm nở này, trong lòng Kim Ngọc không thoải mái, sao lão đại lại
mang một tiểu hồ ly tinh lên đây, trên mặt nàng ta vẫn hữu nghị tiến
lên kéo tay Hứa Oanh Nhi nói: "Về sau chúng ta chính là người một
nhà!"

"Kim Ngọc, ngươi dẫn nàng ta tìm gian phòng thu xếp trước, ta còn
có chút việc muốn thương lượng với Hồng tỷ một chút!" Thẩm Lưu
Ly lạnh lùng ra lệnh.

"Dạ!"

Đợi đến sau khi ra cửa, Kim Ngọc thu hồi nụ cười trên mặt, lạnh lùng
nói: "Đi theo ta!"

Hứa Oanh Nhi rụt rè gật đầu một cái, nét mặt tràn đầy sương mù,
giống như một giây kế tiếp sẽ khóc lên, người ta vừa thấy đã
thương.

Trong lòng Kim Ngọc càng thêm phiền não, bộ dạng như vậy để cho
ai nhìn, nơi này tất cả đều là nữ, làm không đúng, còn tưởng rằng
mình khi dễ nàng ta.

Gần đây thật là số con rệp, chưa đến mấy ngày, trong bang lại xuất
hiện hai nữ nhân khiến người ta chán ghét.

Đợi đã nào! Ý tưởng lóe lên trong đầu Kim Ngọc, nhìn nữ nhân vùi
đầu theo sát mình, nhếch miệng nâng lên nụ cười ý vị sâu xa.



Vân Tuyết Phi nghỉ ngơi không nhiều lắm, lại nghe thấy một hồi tiếng
gõ cửa làm phiền người khác thanh tịnh, từ tiếng bước chân và hơi
thở truyền đến, lại là nữ nhân gọi là Kim Ngọc buổi sáng.

Nàng vốn định che chăn, làm ra vẻ như không nghe thấy, không ngờ
tiếng gõ cửa ngừng, cửa bị trực tiếp đẩy ra từ bên ngoài.

Khôn mặt Kim Ngọc hưng phấn dẫn Hứa Oanh Nhi đi tới, nhìn nữ
nhân trên giường đưa lưng về phía mình, khóe miệng nàng ta cong
lên thành đường cong, cao giọng giới thiệu: "Về sau vị Hứa Oanh Nhi
này chính là hàng xóm mới của vương phi ngươi!"

Thấy nữ nhân nằm ở trên giường thờ ơ, Kim Ngọc cũng không giận,
cười ha hả nói với Hứa Oanh Nhi: "Hứa muội muội, vị này ở đây
trước ngươi, về sau là hàng xóm của ngươi, có chuyện gì thì ngươi
cứ tìm nàng ta!"

Hứa Oanh Nhi vội vàng cúi đầu, lông mi thật dài hơi rung rung, che
giấu ánh sáng chợt lóe lên ở trong mắt, giọng nói của nàng êm ái dễ
nghe: "Tạ ơn Kim Ngọc tỷ, Oanh Nhi sẽ chung sống hòa hợp với
vương phi tỷ tỷ!"

Dáng vẻ trong sáng thuần khiết, thiện lương động lòng người này, để
Kim Ngọc trông thấy thì càng thêm phiền não trong lòng, trên mặt
nàng ta gật đầu một cái, khẽ nói: "Phòng của ngươi ở cách vách, ta
có việc đi trước, ngươi ở lại hàn huyên với nàng ta một chút, bồi đắp
tình cảm sâu hơn!"

Hứa Oanh Nhi nghe lời gật đầu một cái, vẫn dùng ánh mắt cảm kích
nhìn chăm chú vào bóng lưng Kim Ngọc hoàn toàn biến mất không
thấy gì nữa.

Khóe miệng nàng thu hồi nụ cười, đôi mắt sắc bén lạnh lùng, toàn



thân không còn vẻ yếu đuối như con cừu nhỏ nữa, nàng xoay người
đi tới chỗ cách giường mấy bước, một chân quỳ xuống lạnh lùng
thỉnh an: "Thuộc hạ tham kiến vương phi!"

Thân thể Vân Tuyết Phi chấn động, từ trên giường đứng dậy, chuyển
tầm mắt qua trên người nữ nhân cung kính thỉnh an mình, nghi ngờ
hỏi: "Ngươi là?"

"Thuộc hạ Thiên Tầm là Vương gia phái tới!"Nét mặt Hứa Oanh Nhi
nghiêm túc, con ngươi tràn đầy cung kính.

Nam Tuyệt ~ Ngực Vân Tuyết Phi co rút, có vị ngọt khuếch tán trong
lòng, nàng nhìn về phía Thiên Tầm: "Hiện tại Vương gia ở nơi nào?"
Vẫn còn nhớ ngày đó hắn dặn dò nàng, phải ở nhà chờ hắn trở về
dfienddn lieqiudoon, không được đi ra ngoài, nhưng nàng lại một lần
nữa vi phạm lời hứa, hắn về nhà không nhìn thấy nàng nhất định rất
tức giận!

"Vương gia đã tới nơi này!" Thiên Tầm tiếp tục trả lời.

Vân Tuyết Phi không thể tin ngẩng đầu lên, kinh ngạc nói: "Hắn đang
nơi này?"

"Đúng!" Thiên Tầm gật đầu một cái: "Vương gia nói để vương phi
tĩnh tâm chờ người, người sẽ đến tìm vương phi!"



Chương 85-2: Cách tất cả
giống đực xa một chút! (2)

Khóe miệng Vân Tuyết Phi nâng lên một nụ cười hạnh phúc, ánh mắt
chân thành nhìn về phía Thiên Tầm nói: "Cám ơn ngươi!"

Khi một chút ánh sáng cuối cùng chìm ngập ở trong bóng tối, ban
đêm phủ xuống, toàn bộ thế giới yên tĩnh trở lại.

Nhìn điểm ánh đèn lẻ tẻ phía xa, nàng buồn chán nằm ở cửa sổ, liên
tục thở dài mấy cái.

Một cơn gió mát lướt nhẹ qua, từng hồi lạnh lẽo đánh tới, nàng
không nhịn được hắt hơi vang dội một cái!

"Đang nghĩ đến ta sao?" Giọng nam dịu dàng quen thuộc đột nhiên
truyền đến từ phía sau lưng.

Vân Tuyết Phi đột nhiên ngẩn ra, quay đầu thấy một bộ áo trắng ngồi
ở trên giường, dung nhan như thơ như họa càng lộ vẻ không chân
thật dưới ánh đèn lờ mờ.

Thấy nữ nhân trước mặt không thấy hắn mấy ngày, không phải là
kích động tới ôm lấy hắn, mà là ánh mắt ngơ ngác nhìn mặt của hắn
chằm chằm, hắn tự tay vuốt ve gò má của mình buồn cười nói: "Mấy
ngày không thấy liền quên ta trông như thế nào rồi hả? Còn là?" Ánh
mắt của hắn chợt lóe, đè nén ý cười trong mắt nói: "Còn nhìn ngây
dại?"

Sắc mặt Vân Tuyết Phi bỗng chốc đỏ bừng, vẻ mặt tràn đầy hốt



hoảng: "Ai nhìn ngươi hả? Ta chỉ muốn biết ngươi vào bằng cách
nào?" Cửa cũng cài chốt cửa rồi, chỉ có một cửa sổ, nàng cũng canh
giữ ở đó.

"Ngươi không nhớ ta chút nào?" Ánh mắt của Tư Nam Tuyệt vốn
đang sáng chói rực rỡ đột nhiên ảm đạm đi, nói thật nhỏ: "Ta lại rất
nhớ ngươi, luôn lo lắng cho ngươi, ngươi, không có lương tâm!"

Vừa nghĩ tới trước khi hắn đi nàng thề son sắt bảo đảm tuyệt đối
không ra khỏi cửa, sẽ ở nhà chờ hắn trở lại, nhưng đảo mắt một cái
liền chạy ra ngoài với Hạ Hầu Cảnh, trong lòng Vân Tuyết Phi có áy
náy không nói ra được, bây giờ nghe một câu luôn lo lắng của hắn,
nàng càng thêm áy náy cúi đầu, tiếng nói thật nhỏ: "Thật xin lỗi!"

Hắn đột nhiên đứng lên, đi tới trước giường, đóng cửa sổ, sau đó
chuyển tầm mắt qua trên người Vân Tuyết Phi, trong mắt có nhớ
nhung nồng đậm, nhưng vẫn lạnh lùng nói: "Thật xin lỗi cái gì?"

Thân thể Vân Tuyết Phi khẽ run lên, tâm tình vốn vui mừng dần dần
bị bụi bậm bịt kín, nàng cúi đầu giọng điệu trầm nói: "Ta không nên
chân trước bảo đảm với ngươi, chân sau lại chạy ra ngoài với người
ta!"

"Với ai?" Giọng nóicủa Tư Nam Tuyệt hơi trầm xuống, ánh mắt chăm
chú nhìn.

Thấy nàng vẫn cúi đầu, không nói một câu, ánh mắt Tư Nam Tuyệt
lóe lên một cái: "Lo lắng ta biết người đi ra ngoài cùng nàng là Hạ
Hầu Cảnh sao?" Trong thời gian rất ngắn, toàn thân hắn kết thành
một tầng hàn băng, quanh người lộ ra hơi thở trong trẻo lạnh lùng,
bởi vì hơi thở của hắn mà trong nhà thoáng chốc hơilạnh.

Đầu Vân Tuyết Phi chôn sâu hơn, rốt cuộc cánh môi mở ra, giọng



điệu cẩn thận: "Ngươi đừng tức giận, lần sau ta nhất định không đi ra
ngoài với hắn nữa!" Lần này Hạ Hầu Cảnh quả thật thương tổn tới
lòng của nàng, mặc dù nàng biết hắn khó xử, nàng cũng biết bọc
quần áo đó là hắn đưa tới, nhưng phản bội chính là phản bội, nếu
như trước đó hắn có thể nói với nàng, nàng nhất định sẽ giúp hắn,
nhưng hắn tình nguyện dùng thuốc mê làm nàng hôn mê, sau đó trói
nàng đến nơi này, cuối cùng là chưa đủ tin tưởng nàng!

Nhìn dáng vẻ đáng thương của nàng, Tư Nam Tuyệt khẽ thở dài: "Hạ
Hầu Cảnh không đơn giản như ngươi nghĩ, lần này hắn có thể bán
ngươi, giao ngươi cho Thẩm Lưu Ly, lần sau hắn có thể vì mục đích
của hắn mà tiếp tục bán ngươi cho những người khác!"

Vân Tuyết Phi rất muốn lớn tiếng phản bác, nói Hạ Hầu Cảnh sẽ
không, nhưng thế nào cũng không nói ra miệng được, lần này Hạ
Hầu Cảnh thật sự thương tổn tới nàng.

Nhìn nữ nhân mặc áo gai vải thô này,nghĩ đến mấy ngày nay nàng
trải qua cuộc sống gian khổ, Tư Nam Tuyệt thương tiếc trong lòng,
hắn đi lên trước kéo tay của nàng nói: "Ta dẫn ngươi đi ra ngoài!"

Nàng vội vã ngẩng đầu nói: "Ta không trở về, ta muốn sống ở chỗ
này!" Nàng rất vất vả mới đến được nơi này, còn gặp được Lưu Ly,
trước khi tất cả chưa rõ ràng, nàng không muốn trở về.

"Ngươi chưa từ bỏ ý định đối với Hạ Hầu Cảnh?" Khuôn mặt Tư
Nam Tuyệt uất ức nhìn Vân Tuyết Phi, nói đến ba chữ Hạ Hầu Cảnh
gần như là cắn răng nặn ra.

"Không phải!" Vân Tuyết Phi mím môi nói: "Chỉ là ta có một số việc
muốn điều tra rõ!"

Hai người cứ nhìn thẳng vào mắt nhau thật lâu như vậy, sau khi trầm



mặc nửa ngày, Tư Nam Tuyệt chợt cười một tiếng: "Ta hiểu!" Đưa
tay phất phất vạt áo xoay người đi tới cửa.

Vân Tuyết Phi hoảng hốt, vội vàng ba bước làm thành hai bước, từ
phía sau ôm chặt lấy Tư Nam Tuyệt, vùi đầu sau lưng hắn khẽ nỉ
non: "Ngươi không nên tức giận, không được đi!"

"Ta biết rõ ta rất tùy hứng, luôn khiến cho ngươi lo lắng, nhưng mà ta
thật sự có chuyện rất quan trọng, trước mắt ta không biết nên nói
chuyện này với ngươi như thế nào, nhưng ta có thể khẳng định với
ngươi bảo đảm chuyện này tuyệt đối không phải là vì Hạ Hầu Cảnh!"
Vân Tuyết Phi càng dùng sức ôm chặt Tư Nam Tuyệt hơn, chỉ sợ
không cẩn thận một chút, người nam nhân trước mặt sẽ không quay
đầu lại nữa.

Tư Nam Tuyệt cảm nhận được cảm xúc không đành lòng của Vân
Tuyết Phi, khóe môi nâng lên, khẽ mỉm cười, hắn mở miệng lần nữa:
"Về sau ngoại trừ ta thì cách giống đực khác xa một chút!"

"Nếu như ta đồng ý, ngươi sẽ không tức giận?" Vân Tuyết Phi ngẩng
đầu lên, buông tay ra, chuyển tới trước mặt Tư Nam Tuyệt nghiêm
túc hỏi.

Tư Nam Tuyệt nhìn Vân Tuyết Phi hơi cong cánh môi mềm mại lên,
ánh mắt thâm thúy, gật đầu một cái: "Nếu như ngươi đồng ý, lần này
liền tha thứ cho ngươi!"

Vân Tuyết Phi nhìn Tư Nam Tuyệt hồi lâu, nở một nụ cười xán lạn rồi
nói: "Một lời đã định!"

Tư Nam Tuyệt cầm tay Vân Tuyết Phi, bọc tay nhỏ bé của nàng lại,
tay khác vẫn nhẹ nhàng vuốt ve ở trên mặt nàng, móng tay miêu tả
mặt mày của nàng, vô cùng dịu dàng nói: "Một lời đã định!"



Thấy sắc mặt Tư Nam Tuyệt chuyển biến tốt, trên mặt là nụ cười
thâm tình hoàn toàn cưng chiều nàng như trước đây, Vân Tuyết Phi
đưa tay nhẹ nhàng vỗ lồng ngực của hắn, trong mắt hiện lên vẻ tinh
ranh: "Nghe nói ngươi bắt người của Hổ Đầu bang?"

"Ừ ~" Tư Nam Tuyệt bình tĩnh nhìn chằm chằm tiểu hồ ly trước mặt,
giọng nói có chút thờ ơ.

"Tại sao ngươi muốn bắt họ?" Vân Tuyết Phi đột nhiên nhón chân
lên, hôn nhẹ lên khóe môi hắn, đợi khi cảm thấy thân thể hắn nhạy
cảm khẽ run lên, nàng cúi đầu cười một tiếng: "Thả họ đi!"

Tư Nam Tuyệt cúi đầu nhìn ánh mắt sáng trong đang nhìn mình của
nữ nhân kia, hắn chau chau mày, giọng điệu không nghe ra cảm xúc
gì mà khẽ nói: "Mỹ nhân kế?"

Vân Tuyết Phi nhếch môi cười, trên tay không nhàn rỗi, đốt lửa xung
quanh, cười hì hì nói: "Hữu dụng không?"

Trong mắt đầy khiêu khích, trong mắt đầy hài lòng, còn có tràn đầy
hình bóng của hắn!

Tư Nam Tuyệt đưa tay bao quát, ôm Vân Tuyết Phi vào trong ngực,
nghiêm mặt nói: "Ta đồng ý với ngươi, sẽ không làm tổn thương
những người này, nhưng tạm thời không thể thả!"

Vân Tuyết Phi đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía Tư Nam
Tuyệt nghi ngờ nói: "Tại sao?"

"Ta phải tra ra người phía sau họ!" Tư Nam Tuyệt đón nhận ánh mắt
của Vân Tuyết Phi, sắc mặt lạnh nhạt giải thích nghi ngờ cho nàng.



Người giật dây! Vân Tuyết Phi kinh hãi, hiển nhiên không ngờ sau
lưng Lưu Ly còn có người khác, nghĩ đến lúc vừa tới nơi này, Phạm
Hồng giới thiệu với nàng, những quả phụ kia, những nữ nhân và đứa
bé bị người ta vứt bỏ kia, Lưu Ly ấy luôn thiện lương như vậy!

"Người càng thiện lương càng dễ bị người lợi dụng!" Tư Nam Tuyệt
đột nhiên cắt đứt suy nghĩ của Vân Tuyết Phi, giọng nói ôn hòa
thường ngày có chút nặng nề.

Rồi sau đó nhìn Vân Tuyết Phi rất thắm thiết, tiếp tục nói: "Một năm
trước Tiết hoàng hậu chết trận, đây vốn là một âm mưu, mặc dù còn
chưa biết người giật dây, nhưng có câu: Ngao cò tranh nhau, ngư
ông đắc lợi! Thẩm Lưu Ly một lòng báo thù vì hoàng hậu, có thể sẽ bị
người ta coi như con cờ!"

Hắn tiếp tục vươn tay ôm nàng vào trong lòng, khẽ vuốt ve nàng: "Ta
đồng ý với ngươi, Thẩm Lưu Ly và đồng môn của nàng ta, ta sẽ cố
gắng hết sức bảo vệ họ an toàn, ngươi không cần lo lắng, ta cho
ngươi thời gian điều tra, nhưng ngươi phải đồng ý với ta, phải bảo vệ
mình thật tốt!"

Tựa vào trong lồng ngực mạnh mẽ, Vân Tuyết Phi yên tâm bình tĩnh
hơn, đầu của nàng cọ xát ở trước ngực hắn, đột nhiên khẽ nói: "Cám
ơn ngươi!"

Tư Nam Tuyệt vẫn nắm chặt tay Vân Tuyết Phi, nhẹ nhàng ma sát,
giọng nói có chút khàn khàn mờ ám: "Một câu cám ơn thì xong rồi?"

Chỗ thân thể ma sát bỗng chốc đặc biệt nóng như lửa, Vân Tuyết Phi
đỏ mặt ngẩng đầu lên chống lại tầm mắt hừng hực của hắn: "Ngươi
nói phải làm sao?"

Vừa dứt lời, cánh môi của nàng liền bị một thứ mềm mại chặn lại,



xúc cảm lạnh như băng xông thẳng đến chỗ sâu nhất trong lòng, dịu
dàng lưu luyến.

Vân Tuyết Phi vẫn trợn to hai mắt, thân thể run rẩy rất nhẹ, đầu óc
choáng váng, trong mắt trong đầu đều là người nam nhân trước mặt,
mặc cho hắn vui đùa trêu chọc đầu lưỡi của nàng.

Ánh mắt Tư Nam Tuyệt tuôn ra nước xoáy, chặn toàn bộ môi nàng
cực kỳ chặt chẽ, cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ vẫn thua kém lửa
nóng đầy phòng.



Chương 86-1: Nhớ, ta tên là
Vân Tuyết Phi! (1)

Khi ánh mặt trời đầu tiên của sáng sớm rọi vào, Vân Tuyết Phi từ từ
mở mắt, đập vào mi mắt là gương mặt hại nước hại dân của Tư Nam
Tuyệt.

Da thịt như ngọc dát lên một tầng màu vàng kim, con mắt khép chặt,
lông mi thật dài nhẹ nhàng lay động theo hô hấp, vẻ mặt yên tĩnh mà
bình thản, khóe miệng đẹp mắt khẽ nâng lên một độ cong cười mỉm.

Vân Tuyết Phi bất tri bất giác nhìn ngây dại, vẫn biết dáng vẻ người
này đẹp mắt, không ngờ khi ngủ càng thêm mê người, nàng nuốt
nước miếng một cái, nhìn thấy người kia vẫn ngủ say, hoàn toàn
không có một chút dấu vết tỉnh lại, con ngươi của nàng
Dieenndkdan/leeequhydonnn đi lòng vòng, sau đó chậm rãi vươn tay,
nhẹ nhàng xoa mặt mũi Tư Nam Tuyệt, nhẹ nhàng phác hoạ theo
đường cong như vậy, quả nhiên bóng loáng nhẵn nhụi như tưởng
tượng, còn tốt hơn da nữ nhân.

Da thịt đầy co dãn như vậy, không biết bóp lên cảm giác như thế
nào, nàng lại quét ánh mắt về phía người nào đó vẫn còn ngủ say,
mấy ngày nay hắn vẫn tới đây với mình, cho dù có chuyện, buổi tối
nhất định cũng sẽ kiên trì đến, nhìn dáng vẻ hắn ngủ say, đoán
chừng là quá mệt mỏi, chắc hẳn hiện tại sẽ không tỉnh lại liền, hiện
tại không sờ thử, còn đợi chuyện gì?

Nàng đưa tay tuần tra đến bờ môi khêu gợi kia, nhẹ nhàng đè, mềm
mại đầy co dãn, nàng không khỏi nghĩ đến nhiệt độ cánh môi đốt
người như thế nào, luôn thừa dịp khi nàng thất thần mà đốt lửa ở



trên người nàng, chiếm hết tiện nghi! Lúc này lẳng lặng nhìn như
vậy, nàng cũng cảm giác mặt đột nhiên hơi nóng lên.

Nàng tiếp tục đưa tay tuần tra, theo miệng thẳng xuống dưới, cổ, hầu
kết, xương quai xanh. . . . . .

Ngay lúc chơi đùa thỏa thích, một bàn tay mạnh mẽ cản nàng lại,
nắm tay nhỏ bé của nàng thật chặt, con mắt sắc bén thâm trầm,
giống như ẩn chứa sóng lớn mãnh liệt, âm thanh khàn khàn nói:
"Cảm giác được không?"

Vân Tuyết Phi bỗng chốc cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu lên, chống lại
đôi mắt sâu thẳm của Tư Nam Tuyệt, gượng cười nói: "Tạm được ~"
tại sao người này có thể tỉnh nhanh như vậy, nàng còn chưa có sờ
hồi vốn. . . . . .

Tư Nam Tuyệt đột nhiên lật người, lấy tay giữ ở trên đỉnh đầu Vân
Tuyết Phi, cười như không cười xem xét kỹ lưỡng một nữ nhân nào
đó đỏ bừng cả khuôn mặt, ánh mắt tránh né khắp nơi: "Chỉ là tạm
được?"

"Trán. . . . . . Coi như không tệ. . . . . ." Vân Tuyết Phi đột nhiên cảm
thấy không khí xung quanh trở nên mỏng manh, hô hấp hơi trở nên
dồn dập.

"Hả? Thật sao?" Tư Nam Tuyệt hơi híp mắt, khóe miệng nâng lên
một nụ cười kỳ lạ.

Lúc Vân Tuyết Phi khẩn trương muốn dời sang bên cạnh, hắn bỗng
chốc đè cả người lên Vân Tuyết Phi, kề nhau d d l q d với nàng, nhẹ
nhàng ngửi nhẹ ở giữa cổ nàng.

Hắn dán lên lỗ tai của nàng, nhẹ nhàng hà một luồng khí nóng, dùng



âm thanh chỉ có một mình nàng nghe được mà nói: "Thân thể của
ngươi xúc cảm rất tốt, ta rất hài lòng, hơn nữa một chỗ nào đó. . . . .
."

Vân Tuyết Phi sửng sốt, đợi phản ứng kịp, nhiệt độ toàn thân lại lên
mấy phần, nàng khe khẽ chống đẩy thân thể nằm ở phía trên mình,
chu môi oán giận nói: "Cho ta sang một bên, ta sắp thở không ra
hơi!"

Bàn tay rắn chắc vẫn nắm cằm của nàng, buộc nàng và hắn nhìn
thẳng vào mắt nhau, Tư Nam Tuyệt nhẹ nhàng cười nói: "Biết là chỗ
nào?"

Vân Tuyết Phi mở to hai mắt, nhiệt độ liên tục lên cao trong nháy
mắt, toàn thân lộ ra màu hồng như tôm luộc chín.

"Chủ tử, Phạm Hồng đã tới!" Ngoài cửa giọng nói cung kính của
Thiên Tầm vang lên.

Vân Tuyết Phi hoảng sợ, vội vàng đưa tay đẩy Tư Nam Tuyệt ra, vừa
tìm y phục mặc vào trên người, vừa thúc giục: "Ngươi nhanh mặc
quần áo tử tế rồi trốn đi, đừng để cho nàng ta nhìn thấy!"

Tư Nam Tuyệt thu hết sự hốt hoảng của Vân Tuyết Phi vào đáy mắt,
sắc mặt trầm xuống, không vui nói: "Ta không thể gặp người khác
sao?"

Đối mặt với một nam nhân cố tình gây sự, Vân Tuyết Phi không thèm
quan tâm đến lý lẽ, trực tiếp vứt y phục bên cạnh đến trên người hắn:
"Ta còn có chuyện phải điều tra, cũng không thể phí công nhọc sức,
ngươi nhanh chóng mặc quần áo vào cho ta, tìm một chỗ trốn, hoặc
là hiện tại cầm y phục đi ra ngoài cho ta, nếu không về sau không cho
phép lên giường của ta!"



Tư Nam Tuyệt không tình nguyện đi xuống giường, thong thả ung
dung mặc y phục.

"Hứa cô nương, sao ngươi lại đứng ở cửa?" Giọng nói kinh ngạc của
Phạm Hồng truyền đến.

"Ta định đến thăm vương phi tỷ tỷ, đang chuẩn bị đẩy cửa đi vào!"
Hứa Oanh Nhi khẽ trả lời, giọng nói trẻ trung non nớt như một tiếng
sáo thanh thúy rung động lòng người.

"Vừa đúng lúc, chúng ta có thể đi vào chung!" Âm thanh cười nói
trong sáng của Phạm Hồng.

Theo một tiếng rắc rắc, cửa phòng bị đẩy ra từ bên ngoài, Phạm
Hồng và Hứa Oanh Nhi từ bên ngoài đi vào.

"Vương phi, quấy rầy rồi!" Giọng nói tràn đầy sự tôn kính của Phạm
Hồng vang lên.

Vân Tuyết Phi ngẩng đầu lên từ trong sách, sắc mặt lạnh nhạt, phun
ra hai chữ: "Có chuyện?"

Phạm Hồng không để ý tới Vân Tuyết Phi lạnh nhạt, vẫn cung kính lễ
độ: "Thẩm lão đại mời vương phi và Hứa cô nương đi một chuyến!"

Lưu Ly, kể từ khi Vân Tuyết Phi tới nơi này, ngày đầu tiên liền gặp
Thẩm Lưu Ly, nàng vẫn cho rằng Thẩm Lưu Ly sẽ luôn nhốt mình ở
chỗ này, cho đến khi Tư Nam Tuyệt thả người, sao đột nhiên muốn
gặp mình còn có Thiên Tầm? Hơn nữa còn là cùng lúc, không phải
nàng ta phát hiện quan hệ của Thiên Tầm và nàng chứ?

"Hiện tại mời vương phi và Hứa cô nương đi cùng ta, Thẩm lão đại



đang chờ hai vị!" Giọng nói của Phạm Hồng vang lên lần nữa.

Vân Tuyết Phi đứng dậy, liếc mắt nhìn Thiên Tầm cúi đầu không nói,
sau đó gật đầu nói: "Mời ở trước dẫn đường!"

Đối với Vân Tuyết Phi, Phạm Hồng cũng coi như không ghét, trừ
ngày đầu tiên nàng đạp Kim Ngọc một cước, mấy ngày qua lqd đều
lẳng lặng sống ở trong phòng, ăn cơm rau dưa, mặc áo gai vải thô
giống như các nàng, không có một chút dáng vẻ của vương phi.

"Không biết Thẩm Lưu Ly tìm chúng ta có chuyện gì?" Vân Tuyết Phi
đi theo phía sau Phạm Hồng, vẫn không nhịn được mà hỏi.

"Thẩm lão đại nghe nói Hoàng quý phi Mộ Dung Thanh Y xuất cung,
liền tập hợp tỷ muội giỏi võ công trong bang đi ám sát, kết quả cao
thủ bên cạnh Mộ Dung Thanh Y nhiều như mây, bọn tỷ muội hy sinh
toàn bộ, ngay cả. . . . . ." Phạm Hồng nghẹn ngào nói một câu tiếp
theo, âm thanh nặng nề: "Ngay cả Thẩm lão đại cũng mang tổn
thương trở về!"

Vân Tuyết Phi ngẩn ra, vội vàng đuổi theo Phạm Hồng, đưa tay bắt
được y phục của nàng ta, khẩn trương hỏi: "Thẩm Lưu Ly bị
thương? Có nghiêm trọng hay không?" Tình cảm quan tâm mà không
lời nào có thể miêu tả được.

"Vết thương rất sâu, không uy hiếp đến tính mạng, nhưng trong thời
gian ngắn không thể cầm đao nữa!" Trong lòng Phạm Hồng bi
thương, cũng không còn thời gian suy nghĩ vì sao vị vương phi trước
mắt lại quan tâm lão đại của bọn họ như thế.

Không nguy hiểm tính mạng là tốt rồi! Cuối cùng Vân Tuyết Phi cũng
yên lòng, tiếp tục đi về phía trước cùng Phạm Hồng.



Khi tiến một bước vào trong phòng nghị sự, vẻ mặt Thẩm Lưu Ly cau
có ngồi ở chủ vị, bốn vị chủ sự ngồi phía dưới, một nhóm nữ nhân
lớn đứng xung quanh, nhìn cách ăn mặc, hẳn là thủ vệ.

Vân Tuyết Phi đi vào, ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở trên người
nàng, xung quanh vang lên tiếng bàn luận xôn xao, một ánh mắt thù
hận vẫn đặt ở trên người Vân Tuyết Phi từ khi nàng bắt đầu đi vào.

Thẩm Lưu Ly gật đầu một cái với Vân Tuyết Phi, ý bảo những người
bên cạnh dọn chỗ cho Vân Tuyết Phi ngồi, sau đó ho khan
Dieenndkdan/leeequhydonnn hai tiếng, âm thanh uy nghiêm vang dội
nói: "Tất cả mọi người yên lặng! Hôm nay ta tìm mọi người tới là bởi
vì có chuyện quan trọng muốn thương lượng với mọi người!"

Trong phòng đột nhiên yên tĩnh trở lại, mọi người đưa mắt nhìn về
phía Thẩm Lưu Ly băng vải trên bả vai, nhưng vẻ mặt nghiêm túc.

"Ta tin tưởng mọi người đã biết, hai ngày trước ám sát, tỷ muội tham
gia, chỉ có một mình ta trở lại!" Giọng nói của Thẩm Lưu Ly đột nhiên
dừng lại, ánh mắt bi thương tự trách quét qua mọi người, âm thanh
mang theo một ít khàn khàn: "Ta có lỗi với mọi người!" Cúi người
chào thật sâu.

"Cuộc sống của chúng ta rất tốt, tại sao phải đi ám sát?"

"Đúng, đó là sinh mạng sống nha, không còn một người!"

"Tế Thanh tỷ cũng không trở về, về sau không còn ai mua phấn đồ
trang sức cho ta nữa!"

. . . . . .

Xung quanh đột nhiên rỉ tai thì thầm, nghị luận ầm ĩ, mọi người đều



bất mãn đối với Thẩm Lưu Ly.

"Những tỷ muội kia sẽ không chết vô ích, Thẩm Lưu Ly ta nhất định
sẽ báo thù cho bọn họ!" Thẩm Lưu Ly ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên
định.

Nhìn người phía dưới lần lượt bày ra vẻ mặt bi thương sợ hãi, Thẩm
Lưu Ly thật sự không nói ra miệng tiếp nữa, nhưng hết cách rồi,
người ta đã bức đến cửa nhà.

Nàng mím môi một cái, cuối cùng mở miệng nói: "Hành tung của ta bị
theo dõi, hai ngày nay vẫn có binh lính ở dưới chân núi cầm bức họa
của ta hỏi xung quanh, không bao lâu nữa sẽ tìm tới nơi này!"

Nữ nhân đứng ở phía dưới vốn chỉ nhỏ giọng nói chuyện, hoặc là
chuyên tâm nghe, vừa nghe đến một câu nói sau cùng của Thẩm
Lưu Ly, đều nổ tung, vẻ sợ hãi lan ra trên mặt mọi người.

"Ta không muốn chết, làm sao bây giờ? Bọn họ sắp đánh lên đây
rồi!"

"Ta cũng vậy, ta còn chưa xuất giá nữa!"

"Ta và Tiểu Bảo của ta rất vất vả mới ổn định được cuộc sống, đây là
cái nghiệt gì?"

. . . . . .



Chương 86-2: Nhớ, ta tên là
Vân Tuyết Phi! (2)

Tiếp có tiếng khóc lóc nỉ non, còn có tốp năm tốp ba ôm nhau.

"Hôm nay tìm mọi người tới đây, là để thương lượng kế tiếp chúng ta
nên làm thế nào? Làm sao tránh được kiếp nạn này?" Sắc mặt Thẩm
Lưu Ly hơi tái nhợt, nhìn ánh mắt sợ hãi phía xung quanh, nghĩ đến
từng đồng môn một ngã xuống ở trước mặt mình, trong lòng của
nàng có co rút đau đớn và tự trách.

Người phía dưới cũng không nhịn được nữa nên đứng ra, tức giận
chỉ trích: "Thẩm lão đại, ngươi nói làm thế nào? Chúng ta vốn có
cuộc sống rất tốt, là ngươi nhất định phải cố chấp báo thù vì d d l q d
tiên hoàng hậu, tiên hoàng hậu cũng đã chết thời gian dài như vậy,
liên quan gì đến chúng ta? Hiện tại tốt rồi, tất cả chúng ta đều sắp
mất mạng!"

Tiếng nói vừa dứt, những người khác chen lấn đứng ra nói: "Ta
không muốn chết, Nhan Nhi của ta còn nhỏ như vậy, còn chưa
hưởng thụ cuộc sống đủ!"

"Thẩm lão đại, không phải ngươi rất yêu mến mọi người sao? Tại
sao có thể trơ mắt nhìn Hổ Đầu bang diệt vong?"

"Một người làm việc một người gánh! Tại sao gây họa đến người vô
tội chúng ta?"

Ánh mắt Thẩm Lưu Ly bi thương, nhìn vẻ mặt sợ hãi của mọi người,
nếu như có lựa chọn, nàng nguyện ý một mình gánh chịu.



"Đủ rồi!" Phạm Hồng cũng không nhìn được nữa, lạnh lùng cắt đứt,
nàng tức giận nói: "Hiện tại gặp nạn, từng người các ngươi đẩy hết
lỗi lầm lên trên người Thẩm lão đại, các ngươi
di@en*dyan(lee^qu.donnn)đừng quên, nếu như không phải là Thẩm
lão đại cứu từng các ngươi trở về, các ngươi sớm đã là một đống
xương trắng, còn có thể sống sờ sờ đứng ở chỗ này sao?"

"Những lời này của Hồng tỷ không đúng, Thẩm lão đại đã cứu chúng
ta, cuộc sống ổn định bây giờ cũng là Thẩm lão đại cho, chúng ta rất
cảm kích, nhưng một ngựa trả một ngựa, bây giờ chúng ta không
cần phải vì cảm kích mà buộc tính mạng của chính mình vào!" Một
trong tứ đại chủ sự Kim Hoa đứng lên phản bác.

"Ngươi. . . . . ." Phạm Hồng tức đỏ mắt, đều là một đám sói mắt
trắng.

"Thay vì các ngươi ở chỗ này tranh luận là lỗi của ai, còn không bằng
dùng thời gian nghiên cứu xem giải quyết chuyện này như thế nào?"
Vân Tuyết Phi đứng dậy, ánh mắt bén nhọn quét nhìn xung quanh,
giọng nói hơi nặng nề: "Chuyện đã xảy ra, chỉ trích có ích lợi gì?"
Nàng nhìn Thẩm Lưu Ly một cái, tiếp tục nói: "Cho dù một mình
Thẩm lão đại của các ngươi đi ra ngoài tự thú, nhưng có cái gọi là
nhổ cỏ tận gốc, bọn họ nhất định không sẽ bỏ qua cho bất cứ người
nào ở nơi này! Bây giờ chúng ta phải làm là đoàn kết nhất trí, nghĩ
biện pháp làm sao vượt qua cửa ải này!"

Phạm Hồng tán thưởng gật đầu một cái, cao giọng nói: "Vương phi
nói không sai! Chúng ta phải đoàn kết nhất trí, Hổ Đầu bang nhất
định có thể vượt qua cửa ải này!"

"Ta lại có một biện pháp có thể vượt qua!" Một giọng nữ bén nhọn
quen thuộc vang lên, ngay sau đó Kim Ngọc đi ra từ trong đám



người, nhìn Vân Tuyết Phi cười quỷ dị một tiếng, sau đó ngẩng đầu
lên tràn đầy lòng tin nói: "Ta có biện pháp có thể vượt qua!"

Mọi người như bắt được cây cỏ cứu mạng, ánh mắt kỳ vọng rơi vào
trên người nàng ta, Kim Ngọc nhìn chằm chằm Vân Tuyết Phi không
nhúc nhích, trong mắt kia có ác độc, có đắc ý, có vui sướng khi
người gặp họa. . . . . .

Vân Tuyết Phi nhíu mày lại, trong lòng hơi lo lắng, chẳng lẽ nữ nhân
này muốn. . . . . . .

Khi ánh mắt tán thưởng mong đợi của mọi người tụ tập ở trên người
Kim Ngọc, nàng ta liếc Vân Tuyết Phi một cái, chợt cười một tiếng
với Thẩm Lưu Ly: "Bây giờ chúng ta có một bùa hộ mệnh rất tốt, chỉ
cần có nàng ta, Mộ Dung Thanh Y chắc chắn không dám đụng đến
chúng ta!"

Quả nhiên, tiếng nói vừa dứt, đủ loại ánh mắt phức tạp đều rơi vào
trên người Vân Tuyết Phi.

Vân Tuyết Phi không có bất kỳ sợ hãi lùi bước, nàng đưa mắt nhìn
thẳng vào Kim Ngọc: "Ta sợ ngươi còn chưa hiểu, trên Hoàng quý
phi là hoàng thượng, mà không phải vương phi, ngươi cho rằng
nàng ta sẽ vì tamà thả các ngươi sao? Còn nữa!" Nàng nhìn xung
quanh một vòng, nhẹ nhàng cười nói: "Ta và nàng ta từng đụng
chạm nhau, ngươi xác định muốn giao ta ra? Nói không chừng giao
ra rồi, nàng ta nhìn thấy ta càng nổi giận hơn, trực tiếp tiêu diệt mọi
người chúng ta!"

Vừa nghe Vân Tuyết Phi nói như thế, Kim Ngọc đột nhiên có chút lo
lắng, nhưng vẫn tranh cãi: "Ngươi chính là nữ nhân hộ quốc vương
gia yêu mến nhất, nếu ngươi gặp chuyện không may ở dưới mí mắt
của nàng ta, hoàng thượng giao phó với vương gia như thế nào? Ta



nghe nói, hộ quốc vương gia nắm giữ động mạch quốc gia, Mộ Dung
Thanh Y nào dám không quan tâm đến an nguy của ngươi?"

"Nam nhân giống như hộ quốc vương gia, không thiếu nhất chính là
nữ nhân, sau khi ta chết, còn có ngàn ngàn vạn vạn nữ nhân tốt hơn
ta chờ hắn đi tuyển đi chọn, ngươi cảm thấy vương gia sẽ vì một kẻ
không quan trọng như ta mà gây khó dễ với hoàng thượng ư?" Vân
Tuyết Phi nhíu mày: "Nếu như ngươi không tin, có thể tùy ngươi áp
giải ta đi tìm Mộ Dung Thanh Y! Đến lúc đó có thể xem một chút,
nàng ta hạ lệnh thả, hay là. . . . . ."

Vân Tuyết Phi đưa tay làm động tác cắt cổ rồi nói: "Hay là trực tiếp
chém hai chúng ta!"

Khuôn mặt Kim Ngọc tái đi, thân thể khẽ run rẩy một cái, nàng ta cẩn
thận nhìn Vân Tuyết Phi, muốn tìm ra chứng cứ nói dối lqd từ trên
mặt của nàng, nhưng khiến nàng ta thất vọng, Vân Tuyết Phi rất
nghiêm túc, hoàn toàn không có một chút ý tứ đùa giỡn.

"Vậy theo vương phi thấy, chúng ta nên làm cái gì?" Phạm Hồng
cũng nhìn ra Kim Ngọc cũng chỉ mở miệng nói, vốn không có biện
pháp thật sự, chỉ có thể cầu trợ giúp của Vân Tuyết Phi trấn định bên
cạnh.

"Bây giờ phần lớn chúng ta chắc là phụ nữ và đứa bé không biết võ
công, thân thể thuộc loại tương đối mềm yếu, cứng đối cứng khẳng
định là không được!" Vân Tuyết Phi mở miệng nói: "Binh lính lục
soát, có thể sẽ tìm được chỗ này, đến lúc đó sẽ một hốt ổ chúng ta
rồi!"

"Vậy làm sao bây giờ?" Người phía dưới cũng không kiên trì nổi nữa,
vội vàng hỏi, cũng đặt tất cả ánh mắt hy vọng ở trên người vị vương
phi trước mặt.



"Chúng ta phải rời khỏi chỗ này!" Vân Tuyết Phi tiếp tục nói: "Ta biết
rõ mọi người ở đây thời gian dài, đều đã có tình cảm rất sâu, nhưng
nơi này là điểm dừng chân của Hổ Đầu bang, ta tin một khi điều tra
thì vẫn có thể tra được nơi này, trước khi bọn họ chưa tra được,
chúng ta phải nhanh chóng thu dọn xong rồi rời khỏi đây!"

"Có thể đi đâu đây? Đi đâu cũng sẽ bị tìm được!" Giọng Kim Hoa the
thé nói: "Nữ nhân chúng ta đâu so được với những nam nhân kia,
không bao lâu nữa cũng sẽ bị đuổi kịp!"

"Phần lớn ở đây đều là nữ nhân và đứa bé, ta nghĩ hình dáng các
nàng ra sao, binh sĩ lục soát cũng không biết, chỉ cần chúng ta rời
khỏi đây, làm sao bọn họ biết chúng ta chính là người của Hổ Đầu
bang?"

Những lời này của Vân Tuyết Phi vừa rơi xuống, sắc mặt vốn xám
trắng cũng nhanh chóng có sức sống, liếc nhìn nhau nói: "Đúng vậy,
bọn họ cũng chưa từng thấy chúng ta, vốn không biết chúng ta trông
như thế nào!"

"Lúc chúng ta xuống núi rời đi, không thể đi thành nhóm, phải phân
tán, tầm hai ba người đi cùng nhau, ta nghĩ khẳng định cửa thành
sớm bị giữ chặt rồi, đến lúc đó mọi người đóng giả thành người vào
thành thăm người thân, hướng đi khác nhau, chờ sau khi vào thành,
mọi người tìm nhà cửa ổn định lại, về sau an phận sống qua ngày
đi!"

"Đây là một ý kiến hay!" Phạm Hồng kích động nói: "Chỉ cần lúc này
chúng ta rời đi thôi, cũng không ai biết chúng ta chính là người của
Hổ Đầu bang, hơn nữa nữ nhân đứa bé đều tương đối yếu đuối,
người bình thường sẽ hoàn toàn không nghĩ tới phương diện này,
di@en*dyan(lee^qu.donnn) vương phi nói rất đúng, chúng ta không



thể cùng nhau xuống núi vào thành, phải phân tán ra, nếu không
nhiều người dẫn tới hoài nghi, chờ sau khi vào thành, mọi người đều
tự tìm chỗ, về sau có thể sinh sống yên bình!"

"Nếu nói như vậy, về sau trên thế giới sẽ không có Hổ Đầu bang,
chúng ta phải xa nhau vĩnh viễn!" Một bé gái trong đó khẽ nói.

Sắc mặt Phạm Hồng tối sầm lại, nhìn về phía Thẩm Lưu Ly nói:
"Thẩm lão đại, chuyện này. . . . . ."

"Theo như vương phi!" Thẩm Lưu Ly nhắm mắt lại, sắc mặt hơi buồn
bã nói: "Hiện tại không có gì quan trọng hơn sinh mạng, hôm nay mọi
người đi xuống liền bắt đầu sắp xếp, đi nhanh lên, không nên kéo
dài!"

Rồi sau đó mở mắt, dời tầm mắt đến trên người Phạm Hồng, ra lệnh:
"Hồng tỷ, ngươi mang tiền bạc của cải mà lúc trước chúng ta cướp
bóc được lên, sau đó phân chia đều cho mọi người, bảo đảm sau khi
mọi người rời khỏi nơi này, có thể có cuộc sống ổn định hạnh phúc!"

Vành mắt Phạm Hồng ửng đỏ, gật đầu một cái: "Được!"

Ánh mắt của Thẩm Lưu Ly nhìn chằm chằm vào Vân Tuyết Phi, cúi
đầu hỏi: "Ta buộc ngươi đến nơi này, ngươi nên hận ta, tại sao phải
giúp ta?"

"Ta giúp ngươi, về sau ngươi theo ta!" Vân Tuyết Phi nói năng có khí
phách, nhìn Thẩm Lưu Ly mở to hai mắt, nàng vui vẻ nâng khóe môi
lên: "Làm nha hoàn của ta! Ta bảo vệ ngươi chu đáo!"

Trong lòng Thẩm Lưu Ly run lên, hốc mắt hơi ê ẩm, trước kia, cũng
có một người từng nói với nàng những lời giống vậy.



Nàng cúi đầu, âm thầm đè ép cảm xúc phiền muộn bi thương, khẽ
đồng ý: "Được!"

Khóe môi Vân Tuyết Phi khẽ nâng lên, nhếch môi cười một tiếng:
"Nhớ, ta tên là Vân Tuyết Phi!"



Chương 87-1: Tai hoạ ngập
đầu (1)

Editor: thuyvu115257

Lần nữa nghe lại giống như đã qua mấy đời, Thẩm Lưu Ly bỗng
chốc ngẩng đầu lên, mở to hai mắt, nhìn gương mặt tự tin trước mắt,
toàn thân tản ra hơi thở quen thuộc.

Làm nha hoàn cho nữ nhân này, vậy chẳng phải có thể tiến vào
vương phủ vàng son lộng lẫy sao? Hai mắt Kim Hoa sáng lên, mong
đợi nhìn Vân Tuyết Phi.

Nhưng một lúc sau, Vân Tuyết Phi cũng không liếc nhìn nàng ta dù
chỉ một cái, nàng ta cảm thấy rất không vui, nhất là nghe thấy câu nói
kia ‘Ta sẽ bảo vệ ngươi chu toàn!’ Sắc mặt nàng thay đổi dần, giọng
nói the thé vang lên: "Nhưng Thẩm lão đại là chỗ dựa của chúng ta,
Vương phi người chỉ mang một mình Trầm lão đại đi, vậy chúng ta
làm sao bây giờ?"

Mới vừa rồi còn đầy vẻ oán giận, hận không thể lập tức phủi sạch
quan hệ với Thẩm lão đại. Hiện tại lại khoác lên bộ mặt khác, Thẩm
lão đại mệt mỏi suốt một đời, Phạm Hồng cau mày, nàng hoàn toàn
không biết dụng ý của Vương phi, lần ám sát này. Thẩm lão đại chắc
chắn đã bại lộ, trong các nàng bất cứ người nào đi theo đều có thể
mang đến nguy hiểm cho nàng ấy, chỉ cần ở bên cạnh Vương phi, có
Hộ quốc vương phủ che chở, mới có cơ hội sống sót!

Thẩm Lưu Ly khổ sở nhìn về phía Vân Tuyết Phi, đây cũng là chuyện
nàng đang lo lắng, những người này đều do nàng cứu về, có nàng



bảo vệ, mới có thể an tĩnh sống tới hôm nay. Nếu như nàng đi, họ bị
ức hiếp thì phải làm sao?

Vân Tuyết Phi không ngờ Thẩm Lưu Ly vẫn còn quan tâm đến tương
lai của những người này. Mắt nàng trợn trắng, làm ơn! Vừa nãy
chính bọn họ tại thời điểm không lối thoát, hận không được lập tức
trói ngươi lại giao ra.

Nàng quay đầu cười như không cười nhìn chằm chằm nữ nhân đang
giận dữ kia, sao nàng có thể không nhìn ra tính toán trong lòng nàng
ta.

Kim Hoa bị ánh mắt nhìn thấu lòng người kia khiến cho toàn thân run
rấy, vẫn kiên trì ưỡn ngực chỉ trích nói: "Thẩm lão đại từng nói sẽ
bảo vệ bọn ta cả đời, Vương phi người không thể chỉ dẫn theo một
mình Thẩm lão đại!"

"Hả?" Vân Tuyết Phi gật đầu một cái, ngó Thẩm Lưu Ly đang đấu
tranh nội tâm nói: "Vậy ngươi nói xem phải làm sao?"

Kim Hoa cảm thấy chuyện có vẻ chuyển biến, đảo mắt, hốc mắt ửng
đỏ, không ngừng nói với Thẩm Lưu Ly: "Thẩm lão đại, kể từ lúc tỷ
cứu ta, ta đã coi tỷ giống như đại tỷ ruột của mình, tỷ không thể vứt
bỏ ta!"

Phạm Hồng nhịn không nổi nữa, nếu nàng còn không nhìn ra tâm tư
của Kim Hoa, nàng sống quá uổng phí rồi. Thẩm lão đại cứu nàng ta
còn chăm sóc nàng ta lâu như vậy, nàng ta không biết ơn thì thôi đi.
Hiện tại sống chết trước mắt, nàng ta vẫn vì tư lợi như thế, nàng
nhắc nhở: "Kim Hoa, ngươi chỉ có một muội muội ruột tên Kim Ngọc,
nhanh thu dọn đồ đạc cùng nhau chuẩn bị xuống núi, trễ nữa sẽ
không kịp!"



Kim Hoa nghe vậy, sắc mặt đỏ bừng, không vui nhìn chằm chằm nữ
nhân phá hư chuyện tốt của mình nói: "Trong lòng ta, chỉ có một
người thân là Thẩm lão đại!"

Nói được đến mức này, Vân Tuyết Phi rất muốn vỗ tay khen hay, vì
lòng tham của mình, thậm chí ngay cả muội muội ruột cũng không
cần, nàng thở dài, thương tiếc ngước mắt nhìn cô nương ngốc
nghếch đang khó khăn trong việc chọn lựa nói: "Nếu Kim quản sự đã
coi trọng tình nghĩa với ngươi như vậy, mà ngươi cũng không nỡ bỏ
mặt. Ta sẽ không miễn cưỡng, ngươi và Kim quản sự cùng nhau
xuống núi đi!"

Sau đó quay đầu nói với Hứa Oanh Nhi ở sau lưng mình mình: "Thời
gian không còn sớm, ngươi đi theo ta!"

Hứa Oanh Nhi gật đầu, dáng vẻ rụt rè, nói khẽ: "Tạ vương phi tỷ tỷ!"

Kim Hoa trợn tròn mắt, nàng cho rằng chỉ cần mình làm náo loạn lên,
nắm được điểm yếu của Thẩm Lưu Ly, có thể cùng đi vương phủ
hưởng phúc! Chẳng ngờ vị vương phi này lại không chút do dự từ
bỏ, bây giờ ngay cả Thẩm Lưu Ly cũng không cần. Thẩm Lưu Ly
không đến vương phủ, mình và nàng ta xuống núi, không phải là
muốn chết sao? Nàng có ngu đi nữa cũng biết, Thẩm Lưu Ly bại lộ,
người đi chung với nàng ta vô cùng có khả năng còn chưa vào
thành, đã là vong hồn dưới đao rồi!

Phạm Hồng hung ác trợn mắt trừng Kim Hoa, đứng ra ngăn cản Vân
Tuyết Phi, khẩn cầu: "Xin vương phi mang Thẩm lão đại đi cùng,
Thẩm lão đại hành xử đúng mực, sẽ không mang thêm phiền toái
cho Vương phi, về phần. . . . . ." Nàng quay đầu cảnh cáo đầu sỏ vừa
gây ra mọi chuyện: "Kim Hoa muội muội chỉ nhất thời nghĩ không
thông mà thôi, Vương phi không cần quan tâm!" Nếu Kim Hoa dám
quấy nhiễu nữa, nàng sẽ lập tức trừ khử nữ nhân này!



"Thật sao?" Vân Tuyết Phi lần nữa đưa mắt nhìn sang Thẩm Lưu Ly,
nghiêm túc hỏi "Ngươi nguyện ý đi theo ta?"

"Thẩm lão đại, đi đi, không cần lo lắng, quan binh sắp đánh lên núi
rồi, núi xanh còn đó, sợ gì không có củi đun. Chờ người an toàn, sau
này chúng ta có rất nhiều cơ hội gặp lại nhau, ta sẽ chăm sóc tốt mọi
người!" Phạm Hồng nghẹn ngào, cho tới bây giờ nàng luôn tự cho
mình là đại tỷ, rất ít khi đỏ mắt, thế nhưng một khắc này nàng đã rơi
lệ rồi.

Tướng công Phạm Hồng mê cờ bạc, lần đầu gặp mặt, nàng ấy đang
bị tướng công ép buộc bán vào thanh lâu, khi đó nàng vẫn còn nhớ
ánh mắt bất khuất đó, ẩn chứa tức giận, không cam lòng, thù hận. . .
. . . Nhưng ngoan cố không cho nước mắt chảy ra, Phạm Hồng là
người nàng cứuđầu tiên. Sau lại ở chung với nhau, cho dù vừa mệt
mỏi vừa khổ sở, cũng chưa từng thấy vị đại tỷ kiên cường này rơi lệ,
nhưng nàng không nghĩ tới hôm nay, vì Thẩm Lưu Ly nàng, Phạm
Hồng thế nhưng đã khóc!

"Vương phi, ta đi với người!" Thẩm Lưu Ly rốt cuộc hạ quyết tâm.

Vân Tuyết Phi nhìn chăm chú vào Thẩm Lưu Ly, đối mặt trực diện
với nàng ấy, hỏi vặn lại "Ngươi chắc chứ?"

Thẩm Lưu Ly kiên định gật đầu, miễn là còn sống, thì có cơ hội gặp
mặt, còn vì muốn báo thù cho tiểu thư của nàng!

"Quan binh đánh lên núi rồi. . . . . ."

Một trận kinh hoảng, kéo theo tiếng la hét gào khóc thảm thiết, tiếng
kêu cứu mạng. . . . . .



"Sao có thể lên núi nhanh như vậy?" Phạm Hồng căng thẳng hỏi, địa
thế chỗ bọn họ rất dốc, không dễ đi lên, sử dụng công cụ lên núi
cũng phải ba bốn ngày, người trên núi xuống núi mua đồ đều đi trong
mật đạo, con đường này chỉ có người một nhà các nàng biết.

Thẩm Lưu Ly nhịn không được nữa, nhấc chân bèn chạy ra bên
ngoài, đó là người thân của nàng, nàng không thể để họ có chuyện
được!

Vân Tuyết Phi cũng khiếp sợ theo, nàng dường như đã ngửi thấy
mùi máu tươi gay mũi, cả đám người đều chạy theo ra ngoài.

Vừa đi ra ngoài đã nhìn thấy binh sĩ áo giáp màu bạc huy động kiếm
trong tay, đâm xuống những phụ nhân tay trói gà không chặc cùng
với bọn trẻ không chút lưu tình, từng đường máu tươi vung vẩy nối
tiếp nhau, vốn đang sống khỏe mạnh thoáng chốc ngã trên mặt đất
thành thi thể lạnh băng.

Được một ít người biết võ công, ấu đả với đám quan binh, nhưng
yếu không địch lại mạnh, cuối cùng từng người một một mở to hai
mắt không cam lòng ngã xuống.

Các nữ nhân chạy trốn khắp nơi, thét chói tai, nhưng không khiến
bọn đao phủ thương hại một phần.

Vốn là thế ngoại đào nguyên yên tĩnh, lúc này xác chết khắp nơi,
máu tươi nhiễm đỏ đất đai dưới chân, mùi máu tươi tràn ngập trong
không khí, tiếng kêu than dậy khắp trời đất.

Thẩm Lưu Ly tức giận hét lớn một tiếng: "Tất cả dừng tay cho ta!"

Nữ nhân chạy trốn vừa nghe thấy giọng nói này, nhìn thấy các nàng
giống như thần thủ hộ đứng ở cách đó không xa, vội vàng vọt tới chỗ



Thẩm Lưu Ly.

"Dừng lại!" Đầu lĩnh Tướng quân giơ thanh đao nhuộm đầy máu tươi
ra lệnh, trong nháy mắt binh sĩ vừa rồi còn đại khai sát giới lập tức
cung kính đứng ở phía sau hắn.

Đi lên đằng trước quét mắt một vòng trông thấy bọn nữ nhân ôm
nhau run lẩy bẩy, ánh mắt hắn dừng lại trên người Thẩm Lưu Ly lạnh
lùng nói: "Ngươi là Thẩm Lưu Ly?"

Trong mắt Thẩm Lưu Ly đầy ắp phẫn hận, màu máu tươi đỏ thắm
làm cho mắt nàng đau nhức, thiêu đốt trái tim nàng, không kiềm chế
nổi nữa, tay nàng nắm thành quyền muốn đánh tới, nhưng đột nhiên
tay bị kéo, vẻ mặt Phạm Hồng tràn đầy sự nghiêm túc lẫn phẫn nộ
dành nói trước: "Ta là Thẩm Lưu Ly!"

"Ồ?" Tròng mắt Tướng quân tản ra sự lạnh lẽo, tầm mắt sắc bén xem
xét giữa Thẩm Lưu Ly và Phạm Hồng, cuối cùng đột nhiên ổn dừng
lại người đang núp ở sau lưng run lẩy bẩy, lạnh lùng ra lệnh: "Ngươi
đi ra cho ta!"

Kim Hoa núp ở sau lưng, bị sợ đến mức chân cẳng bủn rủn, chỗ nào
còn có nửa phần khí thế làm mưa làm gió thường ngày. Khoảnh
khắc nhìn thấy tầm mắt mọi người cũng tập trung trên người mình,
sắc mặt nàng trắng bệch, vươn ngón tay run run chỉ mình nói:
"Tướng, Tướng quân, ngài đang, gọi ta. . . . . ."

"Còn không mau lăn ra đây cho bản tướng quân!" Tướng quân mặt
lạnh không giữ bình tĩnh nữa, giận dữ hét, khuôn mặt đã vốn băng
lãnh nay càng thêm dữ tợn: "Ngươi truyền tin cho lão tử, nói Thẩm
Lưu Ly ở trên núi này, nhiều nữ nhân như vậy, rốt cuộc là người
nào? Nếu không nói, lão tử giết hết toàn bộ!"





Chương 87-2: Tai hoạ ngập
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Bầu trời vốn quang đãng giống như bị sét đánh, Thẩm Lưu Ly vốn
muốn giãy giụa tiến lên, nhưng hiện tại chết đứng tại chỗ, không thể
tin quay đầu, nhìn nữ nhân đang sợ sệt trốn ở sau lưng, không dằn
được cảm xúc, nàng xông lên bóp cổ Kim Hoa, trong hốc mắt giăng
đầy tơ máu, nàng lạnh giọng chất vấn: "Là ngươi dẫn bọn hắn lên
núi?"

Cổ bị bóp chặt, Kim Hoa chợt cảm thấy khó thở, trợn trắng mắt, đưa
tay thử vặn đôi tay đang nắm cổ mình, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía
Tướng quân đứng bên cạnh, đồng thời đưa ngón tay chỉ Thẩm Lưu
Ly, giọng nói ngắt quãng truyền ra: "Thẩm, Thẩm Lưu, Thẩm Lưu Ly,
Tướng, Tướng quân cứu ta. . . . . ."

Một tiếng này không thể nghi ngờ là thừa nhận sự phỏng đoán vừa
nãy, hiện tại Phạm Hồng vô cùng tức giận. Lúc trước nếu không phải
nàng cứu nữ nhân này, dẫn nàng ta lên núi, giờ đây mọi người cũng
sẽ không bị kiếp nạn này, nàng rốt cuộc không thể nhịn nữa, dứt
khoát rút chủy thủ bên hông ra, đâm vào ngực Kim Hoa.

Một dòng máu đỏ lan ra, nhiễm đỏ váy, nàng cố gắng mở mắt ra,
muốn sống, nhưng hơi sức toàn thân đều bị rút sạch, cánh tay vốn
đang cầu cứu từ từ vô lực rũ xuống, vào lúc ý thức mơ hồ, giống như
nhìn thấy muội muội của nàng Kim Ngọc mặt lạnh lùng đứng ở chỗ
không xa nhìn nàng.

Sau khi chứng kiến Kim Hoa giãy giụa lần cuối cùng, mãi mãi nhắm
mắt lại, sắc mặt Thẩm Lưu Ly run lên, hung hăng ném thi thể trong



tay xuống đất.

"Thì ra ngươi chính là Thẩm Lưu Ly!" Tướng quân mặt lạnh lần nữ
chuyển ánh mắt lạnh lẽo lên người Thẩm Lưu Ly, đôi con ngươi diều
hâu khát máu nói: "Mộ Dung quý phi có lệnh, dẫn ngươi trở về, thức
thời đi theo chúng ta. Nếu không, bản tướng quân không ngại mang
thi thể ngươi trở về phục mệnh!"

"Nàng là người của bổn vương phi, muốn mang nàng đi, cũng phải
hỏi xem bổn vương phi có đồng ý hay không!" Vân Tuyết Phi chậm
rãi tiến lên, lạnh lẽo nhìn những binh sĩ mặc khôi giáp thiêng liêng
kia. Mộ Dung Thanh Y thật sự là người tài ba, vì lợi ích của bản thân
mà khiến bọn binh lính vốn nên bảo vệ quốc gia thành đao phủ giết
người không chớp mắt.

Không nghĩ tới bên trong cái làng này cũng có nữ nhân đầy khí thế
như vậy, ánh mắt Ly Hàn Viễn chợt lóe, đợi nhìn thấy gương mặt xa
lạ. Ở kinh thành này chỉ có hai vị Vương phi, một là Thuần vương
phi, người còn lại là Hộ quốc vương phi. Thuần vương phi thì hắn đã
từng thấy, một nữ tử hội tụ đủ dung mạo lẫn khí chất. Mặc dù chưa
được gặp Hộ quốc vương phi, nhưng hắn cho rằng Vương phi của
Hộ quốc vương gia chắc chắn đẹp hơn Thuần vương phi. Sao có thể
là nữ nhân trước mắt với nhan sắc chỉ có thể coi là thanh tú này!

Hắn lia mắt lên xuống trên người Vân Tuyết Phi, sau đó cười lạnh:
"Xin hỏi là Vương phi của vị Vương gia nào, sao lại sống chung với
cường đạo?"

Giọng điệu khinh miệt chứng minh rõ ràng hắn đang không tin, sao
Vân Tuyết Phi có thể không hiểu chứ, nàng nhìn thẳng: "Từng nghe
nói Ly tướng quân ba đời làm tướng, vì nước Đại Hạ lập được công
lao hãn mã. Hôm nay quả nhiên khiến bổn vương phi mở rộng tầm
mắt, thì ra cái gọi là danh môn trung tướng, chính là tàn sát phụ nữ



và trẻ con. Chẳng biết liệt tổ liệt tông của Ly tướng quân dưới suối
vàng biết được, có thể vì Ly tướng quân mà cảm thấy kiêu ngạo
không?"

Ly Hàn Viễn không ngờ nữ nhân trước mắt này thế nhưng biết lai lịch
mình, tròng mắt hắn ngưng trọng, nắm chặt bội kiếm đang dính máu
trong tay, hừ lạnh nói: "Bản tướng quân phụng lệnh Quý phi nương
nương, tiến hành vây diệt cường đạo, loạn dân tạo phản, há lại bởi vì
người nói không thì dừng à!"

Hắn lần nữa giơ kiếm ra lệnh: "Tất cả đều lên cho ta, giết sạch bọn
cường đạo này, không chừa một mống!"

"Ta không muốn chết, Thẩm lão đại cứu chúng ta!" Từng con ngươi
hy vọng nhìn Thẩm Lưu Ly, trong mắt có sợ hãi cùng khẩn cầu.

"Ai dám! Hộ quốc vương phi ở đây, ai dám vô lễ!" Thiên Tầm lách
mình một cái, lập tức chắn trước mặt Vân Tuyết Phi, vẻ mặt hung ác
trừng đám binh lính đang rục rịch kia.

Ly Hàn Viễn sợ hết hồn, chỉ là ngắn ngủi, Hộ quốc vương Gia là nam
nhân có địa vị ngang hàng với Hoàng Thượng, làm sao lại cưới một
nữ nhân như vậy? Hơn nữa Quý phi cũng không nhắc đến, Hộ quốc
vương phi ở Hổ Đầu sơn.

"Giết cho ta!" Ly Hàn Viễn không kiên nhẫn nữa, nếu chỉ có mấy
người phụ nhân mà mình cũng không xử lý tốt, về sau sao Hoàng
quý phi dám tin tưởng mình chứ?

Lửa giận cháy lan tràn trong tròng mắt Thẩm Lưu Ly và Phạm Hồng,
clập tức nhặt kiếm dưới đất lên, vọt mạnh về phía trước, hòa cùng
đám binh lính hung ác quấn quít lại với nhau.



Bởi vì bả vai Thẩm Lưu Ly bị thương, hành động chậm trễ rất nhiều,
dựa vào hơi sức còn sót lại, múa kiếm trong tay, kiếm phong quét
đến đâu thì nơi đó máu tươi chảy đầm đìa.

Theo từng cái một binh lính ngay trước mắt ngã xuống, những binh
lính khác theo sát bên kia, một cuộc ác chiến bắt đầu.

Vân Tuyết Phi và Thiên Tầm cũng gia nhập cuộc chiến, các nàng lao
thẳng đến khống chế binh lính ở trước mặt, không để cho bọn họ đến
gần đám nữ nhân đang hoảng sợ tột độ.

Một đường đao bén ngọt, đột nhiên máu xuất hiện trên cánh tay của
Thẩm Lưu Ly, tay của nàng bỗng chốc vô lực, máu theo thân kiếm
chảy xuống đất, phát ra tiếng vang thanh thúy. Ngay sau đó trên lưng
truyền đến một trận đau đớn, Thẩm Lưu Ly lảo đảo một cái, thiếu
chút nữa té ngã xuống đất.

"Lưu Ly!" Vân Tuyết Phi vội vàng dùng kiếm trong tay mở một đường
máu, gian nan chạy về phía Thẩm Lưu Ly.

Chứng kiến Thẩm Lưu Ly trái cản phải tránh, tay không đón lấy lưỡi
đao, tim Vân Tuyết Phi nhảy lên tới cổ họng, trán nàng rịn mồ hôi
lạnh, thật vất vả gặp nhau, lo lắng lần nữa lại mất đi.

Chém giết vẫn tiếp tục như trước, chợt âm thanh đao kiếm giao nhau
trở mãnh liệt và hỗn loạn.

Đột nhiên một đám người mặc trường bào màu bạc, nam tử mang
mặt nạ kỳ dị từ trên trời giáng xuống, gia nhập cuộc chiến. Không
bao lâu sau, trên chiến trường đã không còn một bóng dáng áo giáp
bạc.

Mười ngân y nam tử bỗng chốc xoay người, một chân quỳ xuống với



Vân Tuyết Phi, cung kính nói: "Đã hoàn thành nhiệm vụ, thuộc hạ cáo
lui!"

Tiếng nói vừa dứt, lần nữa vận dụng khinh công, thoáng chốc đã
biến mất ở trước mắt mọi người.

Vân Tuyết Phi tiến lên, vội vàng muốn kiểm tra vết thương Thẩm Lưu
Ly, nhưng Thẩm Lưu Ly lại đẩy nàng ra, bước tới phịch một tiếng
quỳ gối trước đám nữ nhân còn sống sót, dập mạnh đầu trên mặt
đất, giọng nói tràn ngập thống khổ và áy náy: "Ta thật xin lỗi mọi
người!"

Trong lòng đột nhiên mềm nhũn, trong lòng Vân Tuyết Phi cũng
không chịu nổi, nhìn những người đó lạnh lẽo nhìn Thẩm Lưu Ly,
nàng đứng ra nói: "Hôm nay ở chỗ này nghỉ một đêm đi, ngày mai
chúng ta xuống núi, sau này tất cả mọi người sẽ sống một cuộc sống
bình thường!"

Mọi người không có ai để ý Thẩm Lưu Ly, cũng không có ai đi đỡ
nàng, đối với bọn họ mà nói. Hôm nay những thứ này đều là cơn ác
mộng, và Thẩm Lưu Ly chính là ngọn nguồn.

Khi bóng đếm lại một lần nữa phủ xuống, Vân Tuyết Phi nhìn ánh
đèn rời rạc xung quanh, trong lòng thầm thở dài.

Một cơn gió mát lướt qua, Tư Nam Tuyệt xuất hiện sau lưng nàng,
đưa tay nhẹ nhàng xoa bóp bả vai nàng, xoay người nàng lại.

Đôi mắt đẹp ngày thường giờ phút này đầy tràn nặng nề, hắn cẩn
thận kiểm tra trên dưới Vân Tuyết Phi, đợi đến khi phát hiện không
có bất kỳ vết thương gì, hắn rốt cuộc mới yên tâm.

Vân Tuyết Phi cảm thấy rất khó chịu, mặc dù chuyện này không quan



hệ gì với nàng, nhưng nhìn những gương mặt lạnh như bang kia,
trong lòng khó tránh khỏi co rút đau đớn, nàng đưa tay nhẹ nhàng
vòng chắc eo của Tư Nam Tuyệt, yên lặng tựa đầu vào trên ngực
hắn, cảm thụ tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn.



Chương 88-1: Vân Tuyết Phi
tức giận cùng oán hận (1)

Editor: thuyvu115257

Cuối cùng Thẩm Lưu Ly không đi theo Vân Tuyết Phi đến vương
phủ, nàng chịu không nỏi sự khiển trách của lương tâm, bản thân lựa
chọn đi lưu đày, may là có Phạm Hồng đi theo. Vân Tuyết Phi cũng
không miễn cưỡng, để Thiên Tầm và Bạch Phong hộ tống trở về
vương phủ.

Vừa vào Lâm Phượng viên, nghênh đón Vân Tuyết Phi là hai nha
hoàn khóc thành mắt gấu mèo 0.0.

"Bây giờ tiểu thư ta rất khỏe đang đứng trước mặt các ngươi, đừng
khóc, coi như tiểu thư ta đây ra ngoài giải sầu mấy ngày đi!" Vân
Tuyết Phi cầm khăn lau nước mắt cho Ngũ Trà và Đào Thất, trong
mắt ẩn chứa sự đau lòng lẫn ấm áp.

"Nhưng tiểu thư người rõ ràng bị bắt cóc, không phải đi giải sầu, nếu
tiểu thư người có chuyện gì, bọn em phải làm sao đây?" Hốc mắt
Ngũ Trà đỏ ửng, hai mắt thỏ trứng lớn uất ức tố cáo.

Đào Thất tán thành gật đầu một cái, khóe mắt cũng đỏ cả lên, thút
thít lên tiếng: "Mấy ngày nay em và Ngũ Trà ăn không ngon, ngủ
không yên, chỉ lo lắng tiểu thư người gặp chuyện không hay, may mà
ông trời phù hộ, tiểu thư bình yên vô sự trở về!"

Vân Tuyết Phi bất đắc dĩ thở dài, kéo tay Ngũ Trà và Đào Thất qua
bảo đảm nói: "Lần này là ta không đúng, về sau ta bảo đảm không



tùy tiện đi ra ngoài với người khác!"

Nhận được câu trả lời vừa ý, Ngũ Trà nghiêm túc ngẩng đầu lên, ánh
mắt nhìn chăm chú Vân Tuyết Phi, nắm quyền nói: "Hơn nữa sau này
tiểu thư không được qua lại với Cảnh vương gia!" Mỗi lần tiểu thư và
Cảnh vương gia đi ra ngoài cũng không có chuyện tốt, lần đầu tiên bị
thương nặng thiếu chút nữa mất mạng, lần thứ hai thành cây đinh
trong mắt Bạch thị thiếp, lần thứ ba lại bị bắt cóc.

Vân Tuyết Phi sững sờ, nhìn ánh mắt Ngũ Trà quan tâm nghiêm túc,
sao nàng có thể không biết suy nghĩ trong lòng nàng ấy, nàng véo
nhẹ gò má phúng phính của Ngũ Trà, gật đầu cười nói: "Yên tâm,
tiểu thư ta không phải đứa ngốc, bị thua thiệt nhất định sẽ nhớ lâu!"

Ngũ Trà không lấy được đáp án hài lòng, chu miệng oán trách: "Chỉ
lo lòng dạ tiểu thư người quá mềm yếu thôi!"

"Tiểu thư, em mang cho người chút thức ăn, người ăn xong sau đó
nghỉ ngơi thật tốt, có chuyện gì ngày mai thức dậy tính tiếp!" Đào
Thất đưa tay dụi dụi mắt, âm thanh mang theo nồng đậm giọng mũi.

Vân Tuyết Phi gật đầu, xoa xoa cái trán mệt mỏi: "Chuẩn bị một ít
thức ăn cho ta, sau đó pha nước nóng, còn có một bộ quần áo sạch
sẽ, ta còn phải đi ra ngoài!"

Ngũ Trà lập tức bày ra vẻ mặt oán trách, có chút tính trẻ con mà nói:
"Tiểu thư, người mới vừa rồi đã đồng ý!"

Vân Tuyết Phi cảm nhận sự quan tâm của Ngũ Trà, mặt mày hơi
cong cong, khẽ cười, vuốt vuốt tóc Ngũ Trà: "Yên tâm, lần này có
Thiên Tầm đi theo ta, không sao đâu!" Sau đó đưa mắt nhìn sang
Đào Thất, dịu dàng nói: "Trước khi trời tối ta sẽ về, hai người các
ngươi ngoan ngoãn ở nhà chờ ta!"



Đào Thất vốn không yên tâm, hiện tại nhìn dáng vẻ Vân Tuyết Phi tự
tin, nàng gật đầu một cái, kéo Ngũ Trà qua: "Chúng ta đi chuẩn bị
thức ăn và nước nóng cho tiểu thư, trước hết tiểu thư người hãy
nghỉ ngơi cho tốt!"

Sau khi hai người bọn họ cung kính lui ra ngoài, Thiên Tầm vẫn canh
giữ ở cửa đẩy cửa đi vào.

"Chuyện chuẩn bị xong chưa?" Sự dịu dàng trong ánh mắt Vân Tuyết
Phi tiêu tán, bên trong chỉ còn lại sắc màu u ám.

"Mộ Dung quý phi đồng ý gặp tiểu thư ở Thiên Hương cư!" Thiên
Tầm cung kính trả lời, gương mặt rõ ràng ngây ngô như Laly, giờ
phút này cả người tản ra hơi thở u ám.

"Được!" Con ngươi Vân Tuyết Phi thoáng hiện sự sắc bén, nhớ lại
cái chết oan uổng của những phụ nhân và bọn trẻ kia, còn có gương
mặt tràn đầy bi thương của Lưu Ly, nàng nắm chặt quả đấm, nội tâm
quay cuồng giữa thống khổ và bất bình.

Thiên Hương Cư và Túy Hương lâu là hai địa điểm nổi tiếng nhất ở
kinh thành, một nơi chuyên phục vụ cho những người quyền quý
uống trà đàm đạo nói chuyện phiếm, một nơi chuyên cung cấp ăn ở
cho người giàu có.

Khi Vân Tuyết Phi mang theo Thiên Tầm đi tới phòng chữ Thiên trên
lầu hai. Mộ Dung Thanh Y đã sớm ngồi ở đó mỉm cười bình phẩm
trà, Quan Bạch Nguyệt ngồi bên cạnh, đi theo phía sau bốn nha
hoàn, nhìn hơi thở đều là người biết võ công, người làm quý phi quả
nhiên có sự khác biệt, nơi nào còn có dáng vẻ nhu nhươc vừa thấy
đã thương lúc trước.



Vân Tuyết Phi nở cười giễu cợt, vẫn còn nhớ một đêm kia, nàng ta bị
vong hồn gọi là Tiết Phỉ hù dọa sợ gần chết, biết vậy nàng đã hẹn
nàng ta gặp mặt buổi tối rồi.

"Vương phi rất đúng giờ!" Mộ Dung Thanh Y đặt ly trà xuống, ánh
mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn thẳng vào con ngươi Vân Tuyết Phi,
sau đó tròng mắt như có như không liếc ra phía sau lưng.

Vân Tuyết Phi bình tĩnh thu hết hành động mờ ám của nàng ta vào
trong mắt, không mở lời, đi thẳng tìm một chỗ đối diện ngồi xuống.

"Vương phi được giáo dục tốt, ỷ vào vương gia sủng ái, ở trước mặt
Mộ Dung quý phi ngay cả lễ nghi cơ bản cũng giảm bớt, quả nhiên
không coi Hoàng thượng ra gì!" Ánh mắt Quan Bạch Nguyệt tàn nhẫn
dính chặt lên người Vân Tuyết Phi. Hôm nay bà nghe nói Hộ quốc
vương phi hẹn gặp Y nhi. Nhớ lại khuất nhục lúc trước, bà nuốt
không trôi, vẫn chưa tìm được cơ hội ra tay, cho nên kiên quyết đi
theo tới đây. Lần này Y nhi ngồi ở bên cạnh, sức mạnh có đủ, hộ
quốc vương phi làm sao so được với tôn vị Hoàng quý phi của Y nhi.

Trong lòng Mộ Dung Thanh Y cũng không thoải mái, nàng vốn kiên kị
Vân Tuyết Phi, bởi vì nàng ta và Tiết Phỉ có tên tương tự nhau, lại
trải qua một đêm kia Vân Tuyết Phi giả quỷ hù dọa nàng, không thoát
khỏi quan hệ với Tiết Phỉ, sự chán ghét và thù hận của nàng đối với
Vân Tuyết Phi càng tang cao. Nếu không phải thân phận nàng ta là
vương phi của Tư Nam Tuyệt, thì nàng sẽ lập tức tìm người kết liễu
nữ nhân này.

"Quan phu nhân hiểu lầm Tuyết Phi rồi, ta như vậy chính là học từ
phu nhân đấy!" Vân Tuyết Phi tỏ vẻ vô tội, không rõ ý tứ nói: "Vừa rồi
Tuyết Phi bước vào, Quan phu nhân cũng đâu có biểu hiện gì!"

Cố ý nhấn mạnh hai chữ biểu hiện, chân mày lại càng nhíu chặt, ánh



mắt sáng quắc cố định trên người Quan Bạch Nguyệt, ý tứ rất rõ
ràng, phong hào ta không sánh bằng Mộ Dung Thanh Y. Nhưng ta
dầu gì cũng là một vương phi, ngươi là mẫu thân quý phi thì sao,
ngươi chỉ là phu nhân tam phẩm. Nhìn thấy bổn vương phi ngươi
phải hành lễ, muốn được đặt quyền còn phải nhìn bổn vương phi cho
phép hay không!

Quan Bạch Nguyệt tức đến đỏ mặt, miệng bất giác run rẩy, lửa giận
trong lòng không tìm được chỗ trút, khuôn mặt đầy nếp gấp càng
thêm nhăn nhó.

"Vương phi tìm Bổn cung có chuyện gì?" Mộ Dung Thanh Y đặt ly trà
xuống, nhàn nhạt mở miệng, phá vỡ không khí khẩn trương.

"Ta vẫn ngưỡng mộ Tiết hoàng hậu, nghe nói Mộ Dung quý phi và
Tiết hoàng hậu khi sinh thời tình như tỷ muội, vì vậy muốn tìm quý
phi tìm hiểu một chút chuyện của Tiết hậu lúc còn sống!" Vân Tuyết
Phi rũ mắt, cung kính nói.



Chương 88-2: Vân Tuyết Phi
tức giận cùng oán hận (2)

Editor: thuyvu115257

Ngón tay Mộ Dung quý phi siết chặt ly trà đến trắng bệch, làm sao
cũng không nghĩ tới mỗi lần gặp mặt nàng ta đều luôn miệng nhắc
Tiết Phỉ. Nàng đã ngầm điều tra qua, trước đây nữ nhân này chỉ là
nữ nhi của tri huyện thất phẩm, một dòng chính nữ không được sủng
ái, mười mấy năm sống bình thường như một tờ giấy trắng, chưa
từng bước ra khỏi cửa, càng thêm không có khả năng tiếp xúc với
Tiết Phỉ, chẳng lẽ thật sự chỉ là người ngưỡng mộ?

Nhưng đêm đó nàng ta giả quỷ hù dọa nàng, thì giải thích sao đây?
Mặc dù cho tới nay nàng đều vô cùng nhạy cảm và để ý đối với
chuyện của Tiết Phỉ, nhưng suy nghĩ kỹ một chút. Nếu không phải
nữ nhân này biết được một số chuyện giữa nàng và Tiết Phỉ, như thế
nào lại để cho nàng phản ứng lớn như thế, khiến nàng ta được như
ý, chẳng lẽ trên đời này thật sự có quỷ?

Nghĩ tới đây, nàng cảm thấy ớn lạnh toàn thân, trong lòng sợn tóc
gáy, sẽ không. Nếu như có quỷ, mình sát hại nhiều người như vậy,
làm sao tới hôm nay còn bình yên vô sự ngồi ở chỗ này? Nhất định là
nàng ta cố ý hù dọa mình, mình nhất định phải bình tĩnh, không thể
để cho nữ nhân này được như ý lần nữa.

"Ta đoán quý phi và Tiết hoàng hậu tình cảm nhất định rất tốt, cho
nên sau khi Tiết hoàng hậu tạ thế, mới tiếp nhận phong thưởng
Hoàng quý phi, thay thế Tiết hoàng hậu chăm sóc hoàng thượng!"
Vân Tuyết Phi không để ý sắc mặt khó coi của Mộ Dung Thanh Y và



Quan Bạch Nguyệt tiếp tục hứng thú nói.

Tim Mộ Dung Thanh Y vừa mới ổn định lại lần nữa treo lên, ánh mắt
nàng sắc bén, đáy mắt thoáng qua sự lạnh lẽo: "Ngươi và Tiết Phỉ là
quan hệ thế nào?" Chỉ cần có đầu mối chứng minh nữ nhân này và
Tiết Phỉ quen biết, như vậy dù nàng ta là nữ nhân của Tư Nam
Tuyệt, là hộ quốc vương phi, nàng cũng muốn loại bỏ nữ nhân này,
nàng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào uy hiếp địa vị hôm
nay của nàng.

"Ta rất ngưỡng mộ Tiết hoàng hậu!" Vân Tuyết Phi mở miệng nói,
nhìn thấy đáy mắt Mộ Dung Thanh Y hiện lên sát ý, nàng mắt khép
hờ lạnh nhạt nói: "Ta thật ra rất muốn diện kiến Tiết hoàng hậu,
chẳng qua Tiết hoàng hậu đi quá sớm, ta ngay cả một lần gặp mặt
cũng là hy vọng xa vời!"

Mộ Dung Thanh Y không phải kẻ ngốc, nàng cứ có cảm giác nữ
nhân trước mắt này không đơn giản giống như bề ngoài!

"Thật sự chỉ đơn giản như vậy?" Mộ Dung Thanh Y vẫn không yên
lòng nói, siết chặt chiếc khăn trong tay.

Khóe môi Vân Tuyết Phi vểnh lên tạo một đường cong cười như
không cười, ngữ điệu lành lạnh: "Nếu không quý phi cho là thế nào?"

Mộ Dung Thanh Y ngẩn ra, nhận thấy được sự luống cuống của
mình, nàng cười gượng nói: "Tiết hoàng hậu là tỷ muội tốt của ta,
mặc dù tỷ ấy đã ra đi mãi mãi, nhưng lúc nào ta cũng nhớ tới tỷ ấy!"

Vân Tuyết Phi khẽ mỉm cười, khóe mắt nhảy lên, tỏ vẻ hiểu: "Ta
nghe nói trước kia Tiết hoàng hậu đối đãi với nương nương còn tốt
hơn tỷ tỷ ruột!"



"Đêm hôm đó ngươi nói rất nhiều chuyện của ta và Tiết Phỉ, quả thật
chưa từng gặp qua Tiết Phỉ ư?" Mộ Dung Thanh Y nhìn chằm chằm
Vân Tuyết Phi, muốn từ trên mặt nàng ta tìm ra một tia mất tự nhiên.

"Đêm hôm đó?" Vân Tuyết Phi nghi ngờ nói: "Ta giống như chưa nói
gì, vừa mở ra mắt đã nhìn thấy vẻ mặt quý phi kích động, sau đó bị
Thiên Thủy mang đi!" Đột nhiên ý tưởng lóe lên, ánh mắt thoáng qua
sự sáng tỏ nói: "Có phải bị quỷ ám hay không? Ta nghe nói nếu quỷ
chết oan chưa hoàn thành được tâm nguyện, sẽ tìm nữ nhân thân
cận nhập vào, sau đó đi hoàn thành tâm nguyện chưa dứt của mình!"

Sao đó dời mắt nhìn Mộ Dung Thanh Y: "Có thể là do tên ta và Tiết
hoàng hậu tương tự nhau, nên nàng ấy trú nhờ trong cơ thể, nàng ấy
và ngươi nói cái gì vậy?"

Nếu lúc trước Quan Bạch Nguyệt còn có thể ngồi trấn định, hiện tại
sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, trên trán ướt đẫm mồ hôi, giống như
trên người Vân Tuyết Phi có oan hồn Tiết Phi dữ tợn nhe răng nanh
dài nhọn hoắc với bà, muốn đòi mạng bà!

Mộ Dung Thanh Y ngập ngừng một lát, cùng lúc cũng sợ không kém,
càng cực kỳ oán hận Vân Tuyết Phi. Nữ nhân này thật tâm không để
cho mình sống tốt, Tiết Phỉ, Tiết Phỉ, nàng ta đã sớm chết rồi, người
còn sống chính là Mộ Dung Thanh Y nàng, người thắng cũng là Mộ
Dung Thanh Y nàng, tại sao một người người chết còn có thể nhấc
lên sóng gió lớn như vậy?

"Nghe nói dáng dấp Lữ muội muội rất giống Tiết hoàng hậu?" Vân
Tuyết Phi chợt nghĩ đến, ánh mắt sáng lên, nhìn Mộ Dung Thanh Y
cười nói: "Chính xác giống như hoàng thượng nói, Lữ muội muội có
bảy phần giống Tiết hoàng hậu?"

Mở miệng ngậm miệng Tiết hoàng hậu, Mộ Dung Thanh Y vô cùng



buồn bực, tại sao trong thế giới của nàng vĩnh viễn đều không thể
tách rời Tiết Phỉ? Lúc Tiết Phỉ còn sống, tất cả mọi người chen lấn
lấy lòng, bởi vì thân phận địa vị của nàng cao. Sau khi Tiết Phỉ chết,
hoàng thượng không quên được, tìm người thay thế đem vào cung,
khiến mình mỗi ngày nhìn thấy đều chột dạ trong long. Bây giờ thì tốt
rồi, hoàng thượng mang nữ nhân kia ra khỏi cung, thêm một cái
phiền toái đến hỏi thăm Tiết Phỉ, mà nó lại dính lấy mình!

Vốn muốn hòa thuận đàm phán, thoáng cái mất hết hứng, sắc mặt
nàng trầm xuống, nói thẳng vào đề tài chính: "Vân Tuyết Phi, không
cần giả thần giả quỷ, ngươi và Tiết Phỉ quan hệ ra sao, ta sớm muộn
sẽ biết rõ! Tốt nhất ngươi nên nói ra mục đích chủ yếu tìm ta hôm
nay thì hơn, ta không có thời gian ở chỗ này lãng phí với ngươi. Nếu
ngươi không nói, ta đi trước!"

Vân Tuyết Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, nụ cười không chạm tới
đáy mắt, lắc đầu một cái: "Sự kiên nhẫn của Quý phi cũng không phải
rất tốt!"

Bỗng chốc một khắc trước còn dịu dàng động lòng người, thế nhưng
lúc này ánh sáng lạnh bắn ra tán loạn, nàng lạnh lùng nói: "Đám nữ
nhân và bọn trẻ ở Hổ Đầu bang có oán thù gì với ngươi, vì một Thẩm
Lưu Ly, ngươi lại độc ác như vậy, hạ sát thủ với bọn họ!"

Mộ Dung Thanh Y và Vân Tuyết Phi đấu mắt nhau, gân xanh trên
trán trồi lên, vẻ mặt tức giận càng sâu, cắn răng nói: "Thì ra là ngươi
khiến Ly Hàn Viễn toàn quân bị diệt, thả Thẩm Lưu Ly đi!"

Nàng đời này hận nhất chính là những người có liên quan đến Tiết
Phỉ. Hơn nữa Thẩm Lưu Ly còn là nha hoàn cận thân của Tiết Phỉ.
Sauk hi Tiết Phỉ chết, ả ta không biết tự lượng sức mình, luôn tìm
mọi cách giết nàng. Thật vất vả mới tìm được điểm dừng chân của ả,
sao nàng có thể dễ dàng bỏ qua cho ả? Nhổ cỏ tận gốc đạo lý này



nàng hiểu. mỗi một người trong Hổ Đầu sơn vốn chính là cường đạo,
cho dù giết sạch toàn bộ, hoàng thượng cũng không tìm được lý do
quở trách mình! Nhưng không ngờ trên đường thế nhưng xuất hiện
một Vân Tuyết Phi, còn khiến Ly Hàn Viễn mất mạng, chết một người
tướng lãnh, nàng còn phải suy tính làm sao để giao phó với hoàng
thượng!

Vân Tuyết Phi không quan tâm Mộ Dung Thanh Y đang tức giận, trái
tim chỉ cần vừa nghĩ tới vốn là non xanh nước biết thế ngoại đào
nguyên, bị máu tươi nhiễm đỏ, một đám nữ nhân cùng trẻ nhỏ tay
không tấc sắt từng người một ngã xuống vũng máu. Trong lòng của
nàng liền không thể kiềm chế, rất muốn đâm một nhát vào trái tim nữ
nhân trước mặt này, để cho nàng ta nếm thử tư vị đau đớn kia!

"Là Bổn cung hạ lệnh giết thì sao? Một ổ tặc phỉ, cho dù là nữ nhân
hài tử, cũng là tặc, cũng gây nguy hại cho dân chúng. Bổn cung
chẳng qua là vì để cho bách tính an cư lạc nghiệp, có lỗi gì?" Mộ
Dung Thanh Y nói năng hùng hồn, giọng điệu không chút áy náy, nói
giống như đó là chuyện đương nhiên, làm cho Vân Tuyết Phi càng
thêm tức giận.

Tròng mắt Vân Tuyết Phi bao phủ một màn sương lạnh, âm thanh cơ
hồ là từ trong kẽ răng nặn ra: "Làm nhiều chuyện điên rồ như vậy,
ngươi không sợ gặp báo ứng?"

Tiếng nói vừa dứt, ầm một tiếng, cánh cửa bị nội lực cường đại từ
bên ngoài mở tung, một làn gió bay thẳng đến Vân Tuyết Phi và Mộ
Dung Thanh Y.

Vân Tuyết Phi biết võ công, tự nhiên cảm nhận được điều bất
thường, con ngươi chợt lóe, bay thẳng đến bên cạnh, tránh thoát một
đòn tấn công.



Mộ Dung Thanh Y không được tốt số như vậy, bốn nha hoàn biết võ
công sau lưng nàng ta, lập tức ra tay che chở nàng ta và Quan Bạch
Nguyệt, nhưng do dùng sức quá lớn, trong nháy mắt chém nát bàn
ghế, mảnh vụn bắn tới bốn phía, ào ào đâm vào da thịt Mộ Dung
Thanh Y và Quan Bạch Nguyệt, khiến cho các nàng ăn không ít đau.



Chương 89: Sao không tiếp
tục cởi ra tiếp?

Mộ Dung Thanh Y ngẩn ra, con ngươi vốn ảm đạm không có ánh
sáng, bỗng chốc sáng lên, nàng ta vội vàng quay đầu men theo âm
thanh nhìn sang, Quan Bá Luân mặc một bộ thanh sam, đặc biệt bắt
mắt ở trong đám người áo đen.

"Tiểu Y, đừng sợ, ta lập tức tới đây cứu ngươi!" Quan Bá Luân ứng
phó công kích xung quanh, đồng thời ánh mắt khẩn trương tìm kiếm
bóng dáng của Mộ Dung Thanh Y ở trong đám người, gian nan đến
gần chỗ nàng ta.

Ở trong ấn tượng của Mộ Dung Thanh Y, Quan Bá Luân thích văn,
chán ghét võ, vĩnh viễn là một bộ dạng công tử thanh sơn lục thủy,
vĩnh viễn đều sạch sẽ, lúc này đầu đầy mồ hôi, toàn thân nhếch
nhác, quả nhiên là lần đầu, tuy nhiên nó khiến cho nàng ta cảm động
hơn bất kỳ lần nào.

Đột nhiên một ánh sáng lạnh lóe lên, Mộ Dung Thanh Y căng thẳng
trong lòng, mắt bỗng chốc trợn to, kêu lên: "Bá Luân, cẩn thận!"

Một vết máu đột nhiên in trên thanh y, máu tươi ồ ạt ứa ra, thân thể
Quan Bá Luân lảo đảo một cái, suýt nữa thành vong hồn dưới đao
của người áo đen.

Hắn miễn cưỡng đứng lại, vung đao trong tay tiến hành đọ sức với
người áo đen, từng giọt máu tươi theo lưỡi đao chảy xuống trên mặt
đất, không biết là của hắn hay là của người áo đen. Có thể nhìn ra
được phản ứng của hắn đã chậm chạp rất nhiều, mấy lần thoáng



lướt qua lưỡi đao lạnh lẽo.

Tim Mộ Dung Thanh Y nhíu chặt hơn, một đôi mắt đẹp tràn đầy quan
tâm và lo lắng, khóa thật chặt ở trên người Quan Bá Luân.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, vốn là hương thanh tân đạm
nhã, lúc này tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc, bốn nha hoàn liều
mạng che chở Mộ Dung Thanh Y và Quan Bạch Nguyệt, trên người
đã loáng thoáng thấy hồng.

Một lớp ngã xuống, lại một lớp kiên nhẫn nhào tới, mấy người đã
loáng thoáng thấy vẻ mệt mỏi, Quan Bạch Nguyệt càng sợ hơn sắc
mặt trắng bệch, đi đứng run run, chỉ có thể lôi kéo một trong những
nha hoàn mới có thể duy trì dáng vẻ đứng thẳng, từng giọt chất lỏng
màu vàng và máu tươi ở hạ thân nhỏ xuống đất, trượt ra một đường
cong quỷ dị.

Đột nhiên một loạt tiếng bước chân chỉnh tề mạnh mẽ chạy về phía
này, từ âm thanh này là có thể đoán được nhân số rất nhiều, con
ngươi của người áo đen đứng đầu căng thẳng, cũng không ham
chiến, vội vàng ra lệnh: "Quan binh tới, rút lui!"

Từng người một lập tức thu hồi chiêu thức, vội vàng nhảy xuống từ
cửa sổ lúc tới, không lâu lắm trong phòng chỉ còn lại bảy người Mộ
Dung Thanh Y.

Một đôi binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện chạy chậm đều nhịp vào
trong phòng, động tác nhất trí, cùng nhau quỳ rạp xuống đất: "Cung
nghênh Hoàng quý phi hồi cung!"

Thanh thế thật lớn, người bên trong cả tòa lầu đều kinh hãi, mọi
người đưa đầu ra cẩn thận nhìn quanh nơi này, đợi nhìn thấy máu
tươi khắp phòng, còn có thi thể, sắc mặt đại biến, vội vàng thu hồi



ánh mắt.

Quan Bạch Nguyệt thấy an toàn, rốt cuộc trái tim khẩn trương cũng
rơi xuống, sau đó lửa giận ngập trời, ban ngày ban mặt, dưới chân
thiên tử, thậm chí có người lớn mật như thế, dám hành thích quý phi,
nhìn binh lính cung kính quỳ gối trước mặt mình, bà ta cũng không
nhịn được nữa, nén giận chỉ trích: "Đều là đám phế vật, động tĩnh
lớn như vậy, thế nhưng hiện tại mới đến!"

Lúc này Quan Bạch Nguyệt cũng tức không còn chút máu, cảm giác
hạ thân ướt át, nhắc nhở bà ta, vừa rồi bởi vì khẩn trương sợ hãi,
cho nên bà ta không khống chế mà đi tiểu, đây là sỉ nhục cỡ nào!

"Y Nhi, ngươi cũng không thể cứ tính như vậy, những người này tới
cứu chậm, tội đáng chết vạn lần, phải xử trí! Còn có bốn nha hoàn
này, mấy người áo đen cũng không ứng phó được, cao thủ gì, cũng
đều là đồ bỏ đi!" Quan Bạch Nguyệt vội vàng đi lên trước kéo y phục
của Mộ Dung Thanh Y giọng the thé nói, trong mắt bắn ra ánh sáng
lạnh lùng.

Mi tâm Mộ Dung Thanh Y nhíu chặt, quét mắt xung quanh nhìn sắc
mặt bốn nha hoàn trắng bệch, không vui nhìn mẫu thân một cái rồi
nói: "Thôi đi, họ cũng đã tận lực!"

Quan Bạch Nguyệt không thể tin trợn to hai mắt, tính khí của nữ nhi
bà ta thì bà ta hiểu rõ nhất, thế nào cũng không nghĩ đến nàng ta sẽ
trực tiếp không so đo!

Quan Bá Luân nhìn Mộ Dung Thanh Y bình yên vô sự, cấm vệ quân
cũng chạy tới, chắc là an toàn, chân mày nhíu chặt của hắn hơi
buông lỏng, che vết thương, lặng lẽ đi ra ngoài cửa.

Mộ Dung Thanh Y liếc thấy động tác của Quan Bá Luân, nàng ta nắm



chặt quả đấm, cuối cùng quyết định, gấp gáp hô: "Bá Luân!"

Nhìn Quan Bá Luân dừng bước chân một chút, nàng ta vội vàng
chạy tới ngăn cản trước mặt hắn, trong mắt có khẩn trương mà nói:
"Ta băng bó vết thương cho ngươi một chút!"

Rồi sau đó nàng ta khẩn trương xoắn xoắn hai tay, trái tim đột nhiên
nhói lên, mắt rủ xuống, không dám nhìn ánh mắt của hắn, lo lắng
thấy chán ghét và cự tuyệt.

Quan Bá Luân nhìn nữ tử xinh đẹp như trong trí nhớ, vốn muốn lặng
lẽ rời đi, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng xinh đẹp của nàng, hắn do dự,
sau khi trầm mặc một lát, hắn gật đầu một cái, thanh âm đặc biệt từ
tính của phái nam vang lên: "Được, làm phiền Tiểu Y rồi!"

Cho dù Quan Bạch Nguyệt ngu nữa, cũng biết ánh mắt nữ nhi nhìn
nam nhân này khác thường, bà ta khẽ cau mày, nhìn một phòng lớn
đầy người, lên tiếng nhắc nhở: "Tiểu Y, cần phải trở về!" Bà ta cũng
không muốn nữ nhi và nam nhân trước mặt này có bất kỳ dính dáng
gì, nữ nhi đã là người của hoàng thượng rồi, cho dù hoàng thượng
không thích, Y Nhi còn là hoàng phi duy nhất ở hậu cung, địa vị tôn
sùng như vậy, nhưng không được phép có bất kỳ vết nhơ nào, nét
mặt của người nam nhân trước mặt này tràn đầy tình ý đối với Y Nhi,
làm sao bà ta lại không nhìn ra? Nhưng tình ý không đáng giá một
phân tiền, con rể của bà ta là hoàng thượng, trước kia là vậy, về sau
là vậy, bà ta tuyệt đối sẽ không để nữ nhi có dính dáng với bất kỳ
nam nhân nào ngoại trừ hoàng thượng!

Mộ Dung Thanh Y cũng ý thức không ổn, vội vàng sửa sang lại vạt
áo, ho khan hai tiếng, nghiêm mặt nói: "Về Quan phủ trước!"

Một tia nắng chiều cuối cùng rơi xuống, tối tăm phủ xuống, bao phủ
toàn bộ thế giới.



Mộ Dung Thanh Y nhẹ nhàng xé y phục của nam tử trước mắt ra,
rửa sạch vết thương cho hắn, bôi thuốc xong thì cầm lụa trắng băng
bó, trong toàn bộ quá trình trong mắt nàng ta tràn đầy đau lòng, vẻ
mặt đầy nghiêm túc, đáy mắt mang theo màu hơi đỏ.

Dưới ánh đèn lờ mờ, hai người đều lẳng lặng, hơi thở ấm áp quẩn
quanh ở giữa hai người.

Sau khi dài dòng yên lặng, Quan Bá Luân không được tự nhiên
chuyển ánh mắt sang một bên, nhẹ nhàng hỏi: "Một năm qua, ngươi
có khỏe không?"

Mộ Dung Thanh Y sửa sang một chút, khóe môi nâng lên một nụ
cười tự giễu: "Trừ tình cảm, cái gì ta cũng có, có thể không tốt sao?"
Trong giọng nói mang theo chua xót nồng đậm.

Quan Bá Luân giật mình, quay đầu, đưa tay kéo một cái tay của Mộ
Dung Thanh Y, nghiêm túc quan tâm: "Hắn ta đối xử không tốt với
ngươi sao?"

Mộ Dung Thanh Y im lặng quay mắt đi, giãy giụa rút tay ra, đặt mấy
thứ lại chỗ cũ, nhẹ nhàng cười một tiếng: "Tốt và không tốt khác
nhau ở chỗ nào, ta đã lấy được quyền lợi ta muốn nhất, trải qua cuộc
sống người trên người, còn không biết đủ gì nữa!"

Trong mắt kia chất chứa đau thương, lòng của Quan Bá Luân đau
nhói, hắn bỗng chốc vươn tay kéo Mộ Dung Thanh Y vào trong ngực,
oán hận nói: "Ta không cho phép, không cho phép ngươi không hạnh
phúc, ban đầu ta vì ngươi mà cưới Mộ Dung Thanh Liễu, cho rằng
ngươi không có ta ràng buộc, không có Thanh Liễu làm khó, sẽ sống
rất hạnh phúc, nhưng. . . . . . Sao ngươi có thể không hạnh phúc?"



Mộ Dung Thanh Y vươn tay bao quanh Quan Bá Luân thật chặt,
trong mắt chợt lóe lên u ám, nếu Hạ Hầu Huyền không quý trọng
nàng ta, tự nhiên có quý trọng người của nàng ta, cả đời này nàng ta
không thể nào buông tha ghế Hoàng quý phi, nhưng bảo nàng coi
chừng một nam nhân mà cả đời cũng không nhìn mình, thậm chí
chán ghét mình, nàng ta không làm được, nếu Hạ Hầu Huyền có thể
có những nữ nhân khác, tại sao nàng ta lại không thể có nam nhân
yêu nàng ta?

Nàng ta vùi đầu vào trong ngực Quan Bá Luân, an tâm ngửi hơi thở
quen thuộc, rốt cuộc nàng ta tìm được cảm giác được người che
chở, được người để ý!

"Tiểu Y, để cho ta chăm sóc ngươi!" Quan Bá Luân ôm Mộ Dung
Thanh Y thật chặt, ngửi mùi thơm của nữ nhân dễ ngửi như vậy,
trong lòng hắn nhộn nhạo một hồi, đây là chuyện hắn muốn làm mà
không dám làm vô số lần trong mộng, không ngờ vào hôm nay rốt
cuộc thực hiện được.

Mộ Dung Thanh Y vùi đầu sâu hơn vào trong ngực Quan Bá Luân, cọ
xát ở trong lòng hắn, rồi sau đó âm thanh thật thấp vang lên: "Bá
Luân, nếu như, nếu như mà ta nguyện ý ở cùng với ngươi, nhưng
chỉ có thể vụng trộm, ngươi nguyện ý không?"

Quan Bá Luân ngẩn ra, nửa câu đầu khiến cho hắn vui mừng như
điên, nhưng nửa câu sau, trong lòng hắn buồn bực đau lòng một hồi,
trong miệng kéo ra một nụ cười khổ: "Ngươi vẫn không bỏ được?"

Mộ Dung Thanh Y biết đối với hắn như vậy là không công bằng,
nhưng hắn đã có Mộ Dung Thanh liễu rồi, cho dù hắn thích nàng ta,
nhưng nàng ta là Hoàng quý phi, quyền lợi địa vị nàng ta không bỏ
được, cũng không muốn bỏ!



Nàng ta giãy giụa đứng dậy từ trong ngực hắn, khóe môi nâng lên
một nụ cười lạnh lùng, giọng nói có chút trầm: "Là ta quá mức, coi ta
như chưa nói, chúng ta vẫn duy trì. . . . . ."

Rõ ràng cách mình gần như vậy, tuy nhiên lại cảm giác thế nào cũng
với không tới, Quan Bá Luân vội vàng cắt đứt: "Ta nguyện ý!"

Khi Mộ Dung Thanh Y còn chưa kịp phản ứng, Quan Bá Luân kéo
nàng ta qua, vội vàng cướp lấy mềm mại sớm mơ ước đã lâu, nhẹ
nhàng mút thỏa thích, Mộ Dung Thanh Y vốn kháng cự, thế nhưng
nhiệt tình như vậy khiến cho nàng ta lưu luyến, nàng ta tuân theo suy
nghĩ chân thật nhất từ đáy lòng, nếu không muốn cự tuyệt thì hãy
hưởng thụ thật tốt.

Bóng đêm tràn ngập, che kín tất cả tội ác.

Ở chỗ bóng tối sâu nhất, một giọng nữ đè nén tàn nhẫn nói: "Vốn
muốn mượn tay Mộ Dung Thanh Y diệt trừ Vân Tuyết Phi, không ngờ
nữ nhân Vân Tuyết Phi này phúc lớn mạng lớn, thế nhưng đã tránh
được một kiếp này!"

"Chủ tử, kế tiếp chúng ta làm thế nào?" Thiên Thủy mặc một bộ y
phục dạ hành màu đen, giống như hợp thành một thể với đêm tối.

Một chưởng mạnh mẽ quét qua, Thiên Thủy bị tung thật mạnh lên
trên đất, nàng ta vội vàng bò dậy, lau chùi vết máu ở khóe miệng
hoảng sợ nói: "Xin chủ tử tha mạng, thuộc hạ sẽ lập công chuộc tội!"

Tiếng cười âm trầm khàn khàn trở về phía trong không khí: "Tìm
người tiếp tục coi chừng cho ta, hai người Vân Tuyết Phi và Mộ
Dung Thanh Y kia, sớm muộn gì ta cũng phải đưa họ xuống hoàng
tuyền!"



Một cón gió mát phất qua, đêm tối yên tĩnh như thế, giống như tất cả
vừa rồi đều là ảo giác.

Trong Lâm Phượng viên, sau khi Vân Tuyết Phi nghe Thiên Tầm hồi
báo, nhếch miệng lên một nụ cười tính toán, nàng khoát khoát tay dịu
dàng nói: "Hôm nay ngươi vất vả rồi, đi nghỉ trước đi!"

Thiên Tầm khẽ gật đầu một cái, cung kính đáp lại: "Dạ!" Rồi sau đó
khinh công lóe lên, biến mất ở trong phòng.

Khi trong phòng còn một mình Vân Tuyết Phi, nhìn bầu trời đêm màu
đen dày đặc, nàng đưa tay đóng cửa sổ rồi buộc then cửa.

Đi tới trước giường, điịnh đưa tay cởi áo ngủ, khi kiện y phục thứ
nhất rời khỏi thân thể, bả vai trắng nõn bóng loáng như ngọc lộ ra,
dưới ánh đèn mờ mờ, tỏa ra sáng bóng mê người.

Khi chuẩn bị đưa tay cởi tầng sa mỏng trên người xuống, Vân Tuyết
Phi chợt dừng động tác lại, ánh mắt híp lại, đột nhiên trực tiếp vạch
chăn, đi vào ngủ.

Một lát sau, trong chăn truyền đến tiếng hít thở đều đều của Vân
Tuyết Phi.

Tư Nam Tuyệt từ góc tối đi ra, nhìn nữ nhân nào đó đóng chặt hai
mắt, nhất thời tức giận, hắn cũng nhanh chóng đưa tay cởi bỏ y
phục, trực tiếp ngủ ở bên cạnh.

Hơn nữa đưa tay kéoVân Tuyết Phi qua, ôm nàng vào trong ngực,
tay nắm lấy lỗ mũi Vân Tuyết Phi, nhẹ nhàng nhéo, vặn vẹo uốn éo.

Không khí xung quanh dần dần trở nên mỏng manh, cảm giác trên lỗ
mũi bị áp bức khiến cho nàng cảm thấy hô hấp càng ngày càng khó



khăn, nàng không có cách nào chỉ có thể mở mắt ra, hung hăng
trừng mắt nhìn nam nhân đùa dai trước mặt.

Tay bóp lỗ mũi của Tư Nam Tuyệt đổi thành đưa tay sờ soạng mặt
Vân Tuyết Phi, vô cùng yêu say đắm chỗ đầu ngón tay, hắn khẽ cười
nói, âm thanh dịu dàng trước sau như một: "Sao không tiếp tục cởi ra
tiếp không?"

Rõ ràng một bộ dạng chính nhân quân tử không màng thế tục, nhưng
lời nói lại lộ ra vẻ tà ác nhè nhẹ, Vân Tuyết Phi cực kỳ tức giận, đưa
tay tiến lên đẩy áo lót của Tư Nam Tuyệt sang hai bên, nhìn da thịt
còn tốt hơn ngọc thượng hạng trước mặt, nàng nhìn Tư Nam Tuyệt
rồi cười quỷ dị một tiếng, sau đó hé miệng, cắn một cái thật mạnh ở
ngực Tư Nam Tuyệt.

Tư Nam Tuyệt không ngờ nàng đột nhiên làm như vậy, ngực khẽ tản
ra hơi người, cùng với cảm giác tê dại khi hàm răng nho nhỏ gặm
nuốt, cổ họng hắn sôi sục, đưa tay ôm chặt Vân Tuyết Phi vào trong
lòng.

Vân Tuyết Phi cảm nhận nhiệt độ trên người Tư Nam Tuyệt, nghe
tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn, nàng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào
Tư Nam Tuyệt, ở trong đó có thâm tình cưng chiều nồng đậm, còn có
dục vọng nồng đậm.

Nàng quay đầu, chống đỡ lồng ngực kiên cố của hắn, khẽ hỏi: "Điều
tra có kết quả sao?"

Tư Nam Tuyệt đưa tay kéo Vân Tuyết Phi vào trong ngực, nhỏ giọng
nói: "Vu thuật khống chế tử sĩ đó, mặc dù xuất thân từ Miêu Cương,
nhưng bởi vì vi phạm quy luật tự nhiên, bị người Miêu Cương liệt vào
cấm thuật, là cấm học tập! Nghe nói có một nam nhân tên là Ni Áo, vì
tu luyện tà thuật này, quanh năm suốt tháng len lén ở trong núi rừng



tràn ngập trướng khí đó, ước chừng ở lại bên trong mười năm, thậm
chí đến trình độ không ăn không uống, bởi vì bị ảnh hưởng của bệnh
sốt rét, toàn thân hắn hư hỏng, biến thành bộ dạng ngươi thấy đêm
đó! Sau đó chuyện này bị tộc trưởng Miêu Cương phát hiện, đã xoá
tên trong Miêu tộc rồi!"

"Ngươi nói người chúng ta nhìn thấy đó chính là Ni Áo?" Vân Tuyết
Phi di chuyển ở trong ngực Tư Nam Tuyệt, tìm tư thế nằm thoải mái,
tiếp tục mở to hai mắt hỏi.

"Không phải, có thể là đồ đệ của Ni Áo!" Tư Nam Tuyệt vỗ nhẹ thân
thể Vân Tuyết Phi, tiếp tục nói: "Sau đó Ni Áo này thích một nữ nhân
đã có phu quân, nghe nói vì nữ nhân này, hắn từng lợi dụng cấm
thuật khống chế tử sĩ, trợ giúp phu quân của nữ nhân này đánh
thắng vài trận chiến!"

"Sau đó thì sao?" Vân Tuyết Phi chợt cười một tiếng, có chút hứng
thú mà nói: "Không ngờ người như vậy lại cũng giống như người
bình thường, có thất tình lục dục!"

"Sau đó tướng công của nữ nhân này biết, trong lòng không bỏ qua
chuyện kia được, luôn cho rằng nữ nhân kia phản bội hắn, có một
ngày phát hiện nữ nhân và vu nhân* này gặp mặt, hắn rất tức giận,
liền cầm lên đao liều mạng với vu nhânnày, nhưng. . . . . ." Tư Nam
Tuyệt lẳng lặng nhìn người đang nghe rồi tiếp tục nói: "Nữ nhân kia
vì bảo vệ phu quân, đâm một đao vào vu nhân đó, vu nhân đau lòng
đi xa, sau này phu quân của nữ nhân kia chết trận ở trên sa trường!"

*vu nhân: người làm tàthuật



Chương 90-1: Con không
muốn lừa gạt nàng (1)

Ngày hôm sau vừa rạng sáng, hai chiếc xe ngựa dừng ở cửa Hộ
quốc vương phủ, bốn nha hoàn mặc váy màu xanh bách hợp xếp li
xuống từ trên cửa của một chiếc xe ngựa phía sau, bốn người bước
đi chậm rãi, đi tới đứng cung kính bên cạnh xe ngựa trước mặt, một
nha hoàn trong đó nhẹ nhàng vén rèm lên, âm thanh dễ nghe như
hoàng oanh xuất cốc vang lên: "Thái phi, đã đến vương phủ rồi!"

Trên mặt Tư Nam Tuyệt đứng chờ ở cửa lộ ra một nụ cười dịu dàng,
đi đến trước mặt xe ngựa, khẽ nói: "Nhi tử cung nghênh mẫu phi trở
về phủ!"

Khi từ trong xe đưa ra một bàn tay thanh tú đẹp đẽ, Tư Nam Tuyệt
đưa tay cầm lấy, ngay sau đó vạch rèm ra, khuôn mặt tinh tế như
ngọc liền bại lộ ở trong tầm mắt, một bộ cung trang màu tím nhạt,
một cái áo khoác sa y, đơn giản lại không mất tao nhã, quyến rũ ung
dung, nhất là một đôi mắt sáng sủa lấp lánh như nước, càng thêm
nổi bật lên một dung nhan nghiêng nước nghiêng thành một phong
thái chói mắt.

Vân Tuyết Phi đứng ở cửa nhìn ngây người, nữ tử như vậy thấy thế
nào cũng có dáng vẻ hơn 20 tuổi, nhìn dung mạo tương tự, nhiều
lắm chỉ có thể coi là tỷ tỷ của Tư Nam Tuyệt, không ngờ lại là mẫu
phi của Tư Nam Tuyệt, không trách được thân xác Tư Nam Tuyệt tốt,
thì ra là gien di truyền tốt.

Khi Tư Nam Tuyệt đỡ mẫu phi Mộc Thanh Lan của hắn đến trước
mặt Vân Tuyết Phi, Vân Tuyết Phi còn chưa phục hồi tinh thần lại từ



trong khiếp sợ, hai con mắt mở thật lớn, nhìn chằm chằm Mộc Thanh
Lan không nhúc nhích.

"Mẫu phi, đây là nương tử Vân Tuyết Phi của nhi tử!" Khóe miệng Tư
Nam Tuyệt khẽ nâng lên, sắc mặt trong trẻo lạnh lùng trở nên ấm áp,
trong âm thanh lộ ra một sự vui vẻ, ánh mắt ấm áp xoay chuyển trên
người Mộc Thanh Lan và Vân Tuyết Phi.

Âm thanh dịu dàng dễ nghe này lôi kéo sự chú ý của Vân Tuyết Phi,
mặt nàng đỏ lên, nhưng không né tránh ánh mắt tìm kiếm dò xét của
Mộc Thanh Lan, nhìn thẳng vào ánh mắt của bà, nhẹ nhàng thăm hỏi:
"Con dâu gặp qua mẫu phi!"

Mộc Thanh Lan nhìn kỹ một lúc sau đó gật đầu một cái, kéo ra nụ
cười: "Là một đứa bé ngoan!"

"Mẫu phi, ngươi vừa trở về, để Phi Nhi hàn huyên với người một
chút!" Tư Nam Tuyệt cực kỳ vui vẻ, đưa tay dắt một cái tay của Vân
Tuyết Phi, đặt ở trên tay Mộc Thanh Lan.

Mộc Thanh Lan cúi đầu nhìn qua Vân Tuyết Phi một cái, một đôi mắt
phượng thanh tịnh đẹp đẽ, bà vỗ vỗ mu bàn tay của Vân Tuyết Phi,
khẽ nói với Tư Nam Tuyệt: "Ngồi xe thời gian dài như vậy, eo nhức,
lưng đau, để Thư ma ma theo ta trở về Tĩnh Tâm Viên nghỉ ngơi là
được, Nam Tuyệt, con đi theo ta, ta có việc hỏi con!"

Không đợi Tư Nam Tuyệt đáp lại, liền trực tiếp kêu Thư Đới sau lưng
đỡ bà, bước chân nhẹ nhàng chậm chạp đi vào trong Vương phủ,
bốn nha hoàn theo sát phía sau lưng.

Ánh mắt của Tư Nam Tuyệt chợt lóe lên u ám, hắn cúi đầu chăm chú
nhìn Vân Tuyết Phi rồi nói: "Ngươi trở về trước, đợi chút nữa ta sẽ
qua!"



Vân Tuyết Phi gật đầu, Tư Nam Tuyệt vươn cánh tay ra, ôm nàng
vào trong ngực, khẽ hôn trán nàng một cái, mới hài lòng buông nàng
ra, đi về phía Tĩnh Tâm viên.

Sửng sốt không ngờ Tư Nam Tuyệt lại lỗ mãng như thế ở chỗ đông
người, sắc mặt đỏ như lửa đốt, Vân Tuyết Phi hung hăng trợn mắt
nhìn nam nhân mặc áo gấm hoa lệ, bước chân ưu nhã đó, sau đó
xoay người chỉa ánh mắt sáng quắc kia vào những người cùng đi
theo vào vương phủ rồi mới đi đến Lâm Phượng viên.

Khi Tư Nam Tuyệt đi vào Tĩnh Tâm viên, Mộc Thanh Lan ngồi ngay
ngắn trên chủ vị ở trong phòng, Thư Đới cung kính đứng ở phía sau
nhẹ nhàng vỗ lưng cho bà, bốn nha hoàn theo hầu ở bên người,
dáng người đứng nghiêm ở hai bên, như tranh thuỷ mặc đẹp đẽ.

"Chịu tới đây rồi?" Mộc Thanh Lan cười như không cười quét ánh
mắt qua nhi tử không cười nói bừa bãi trong thường ngày, mặc dù
ban nãy bà đi trước một bước, nhưng chuyện xảy ra phía sau, sao
bà lại không biết? Bà tốn nhiều tâm tư như vậy để bồi dưỡng nhi tử,
nó lại cưng chiều một cô gái ở nơi đông người như thế, đây cũng
không phải là chuyện tốt!

Tư Nam Tuyệt cười nhạt, trong con ngươi tràn đầy dịu dàng, hắn đi
lên trước cầm lấy cái ly rót đầy nước trà, nhẹ nhàng đưa đến trong
tay Mộc Thanh Lan, giọng nói ấm áp nói: "Mẫu phi cực khổ, uống trà
giải khát trước!"

Mộc Thanh Lan nhận lấy nước trà đưa tới, nhẹ nhàng nhấp một
miếng, nhìn nhi tử không lạnh lùng giống như xưa, hiện tại hơi mang
theo bộ dạng lấy lòng, trong lòng bà không có tư vị gì, con ngươi đen
nhánh xinh đẹp khẽ chau lại, giọng nói có chứa trách cứ nhỏ nhẹ:
"Nam Tuyệt, trước kia con không phải như thế!"



Ánh mắt Tư Nam Tuyệt chợt lóe, trực tiếp tìm chỗ ngồi gần nhất rồi
ngồi xuống, rót ly trà cho mình, khẽ nhấp miệng, cúi đầu cười một
tiếng: "Con người sẽ thay đổi, mẫu phi không thích con bây giờ sao?"

"Ta hi vọng con trai của ta vĩnh viễn không cần thay đổi, vĩnh viễn
không nên bị bất cứ kẻ nào chi phối tình cảm, một khi một người có
tình cảm thì có ràng buộc, có nhược điểm, con trai của ta ưu tú, ta hi
vọng hắn vẫn có thể tiếp tục ưu tú như vậy!" Một đôi mắt đẹp của
Mộc Thanh Lan chăm chú nhìn Tư Nam Tuyệt, âm thanh hơi mang
theo chút nghiêm nghị.

Nghe vậy, nụ cười lưu lại ở khóe môi Tư Nam Tuyệt biến mất, nâng
mắt đón lấy tầm mắt thúc ép của Mộc Thanh Lan, trịnh trọng nghiêm
túc nói: "Mẫu phi, lần này connghiêm túc, cho dù người nhất định
muốn phản đối, con cũng sẽ không buông tha! Con có thể bảo đảm
với người, sẽ hoàn thành trách nhiệm nặng nề trên vai con, nhưng
cũng xin người có thể cho con một cơ hội, chung sống hòa hợp với
Phi Nhi!"

Chứng thực suy đoán trong lòng, Mộc Thanh Lan siết chặt ly trà,
trong con ngươi ẩn chứa tức giận ngập trời, trước đó Linh Nhi truyền
tin cho bà, nói Nam Tuyệt thay đổi, bà còn chưa tin, dù sao cũng là
nhi tử tự tay bà bồi dưỡng ra được, nhưng hiện tại bà không thể
không tin tưởng, con trai ngoan của bà lại dám tranh luận với bà!

Hai người ai cũng không muốn nhượng bộ, nhìn thẳng thật lâu, đôi
mắt kiên định.

"Đồ lấy tới tay rồi sao?" Yên lặng một lúc lâu, vẻ mặt Mộc Thanh Lan
lạnh lẽo, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tư Nam Tuyệt.

"Không có!" Tư Nam Tuyệt mấp máy môi, âm thanh đột nhiên có mấy



phần cứng ngắc.

Sau khi nghe đáp án như vậy thì dung mạo vốn trong trẻo lạnh lùng
khẽ nhíu, ném thật mạnh ly trong tay xuống trên bàn, bởi vì xung
lượng ở trên bàn mà cái ly lay động vài vòng, cuối cùng giọt nước
văng khắp nơi.

Trên mặt Mộc Thanh Lan tràn đầy nghiêm nghị, đôi mắt vốn sáng sủa
lấp lánh ngập nước hơi trầm xuống, mím môi một cái rồi nói: "Thời
gian dài như vậy mà con cũng không bắt được, con trai của Mộc
Thanh Lan ta thật là giỏi lắm, giỏi lắm, giỏi lắm!"

Ba từ giỏi lắm liên tiếp, sao Tư Nam Tuyệt không biết bây giờ mẫu
thân của hắn đang nổi nóng, chợt thở dài, đôi mắt nhìn thẳng, vẻ mặt
cực kỳ nghiêm túc: "Mẫu phi, cho dù không có vật kia, con cũng có
thể làm cho bộ tộc hộ quốc duy trì vinh hoa vĩnh viễn!" Chợt giọng
điệu thay đổi một cái, trịnh trọng nghiêm túc nói một câu: "Con không
muốn lừa gạt nàng!"

Nàng đó, dĩ nhiên Mộc Thanh Lan biết nàng là ai, tức giận chuyển
thành cười, nhìn vẻ mặt Tư Nam Tuyệt bình tĩnh uống trà, bà giấu
tức giận ở trong lòng, hừ một tiếng: "Lúc này mới thời gian bao lâu,
con liền vì nàng ta mà thay đổi kế hoạch vốn có, ý định của ta vốn là
tìm được đồ vật kia, để cho nàng ta ở lại bên cạnh con cũng được,
bây giờ nhìn lại, tuyệt đối không thể giữ nữ nhân này lại!"

Tư Nam Tuyệt chợt cười một tiếng, nụ cười cực kì nhạt, không đạt
đến trong mắt, hắn nhìn thẳng ánh mắt của Mộc Thanh Lan, âm
thanh lộ ra ba phần lạnh nhạt, ba phần không tập trung, còn có chân
thật đáng tin: "Con nhất định muốn nàng!"

Đây là lần đầu tiên nhi tử trực tiếp làm trái với ý của bà như vậy, lại là
vì một nữ nhân, Mộc Thanh Lan vốn còn có chút thiện cảm đối với



Vân Tuyết Phi, hiện tại những thứ thiện cảm này biến mất hầu như
không còn ở dưới sự mê luyến của nhi tử, bà quyết không cho phép
nhi tử ưu tú của bà bị hủy ở trên tay một nữ nhân. 

Nghĩ đến chỗ này càng thêm kiên định quyết tâm của bà, bà đưa tay
khoát tay áo về phía Thư Đới nói: "Ngươi đi xuống lấy cho ta ăn chút
gì đó trước!"

Thư Đới sững sờ, rồi sau đó nhẹ nhàng cúi đầu nói: "Nô tỳ tuân
lệnh!"

Đợi trong phòng chỉ còn lại hai người, giọng điệu của Mộc Thanh Lan
hoãn hòa xuống: "Tuyệt Nhi, con nên biết, cục diện một núi hai hổ ở
Đại Hạ Quốc duy trì quá dài, hợp cửu tất phân*, Hoàng thất đã sớm
nhìn chúng ta không vừa mắt, nếu như bây giờ chúng ta còn không
bắt đầu chuẩn bị, làm sao có thể giữ được địa vị vinh hoa này cho tổ
tôn đời sau của chúng ta? Hộ quốc vương phủ chúng ta dính líu đến
nhiều chi họ, ta chỉ có một đứa con trai là con, chỉ có thể dựa vào
con!"

* hợp cửu tất phân:hợp lâu lại rồi chia. (Truyện Tam quốc được khai
đoan bằng một câu: “Phù thiên hạ đại thế, phân cửu tất hợp, hợp
cửu tất phân”. (Thế lớn thiên hạ, chia lâu rồi lại hợp, hợp lâu lại rồi
chia))

Tư Nam Tuyệt cũng không phản bác, phụ họa gật đầu một cái, âm
thanh dịu dàng: "Chuyện này và chuyện con muốn nàng cũng không
mâu thuẫn!"

Cuối cùng Mộc Thanh Lan cũng phát cáu, lạnh lùng nói: "Tuyệt Nhi,
con nhất định phải đối đầu ta sao?"

Tư Nam Tuyệt nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa tay phất phất vạt áo



đứng lên nói: "Mẫu phi nói thì con nhất định ghi nhớ, cũng xin mẫu
phi có thể tìm hiểu rõ hơn về Phi Nhi một chút, nàng là cô nương tốt,
là nữ tử mà nhi tử định dắt tay cả đời, người là mẫu thân con kính
yêu nhất, con hi vọng hai người có thể chung sống hoà thuận!"

"Mặc dù ta để cho con cưới nàng, thế nhưng ban đầu lúc con và
nàng ta thành thân, ta đi núi Du Vân, không chủ trì hôn lễ của con và
nàng ta, con biết tại sao không?" Ánh mắt dừng lại ở đường nét rõ
ràng trên mặt Tư Nam Tuyệt, Mộc Thanh Lan thở dài, cũng đứng
dậy: "Bởi vì từ đáy lòng ta hoàn toàn không thừa nhận nàng ta là con
dâu của ta, Nam Tuyệt, con đáng được người tốt hơn!"

Nhìn một vùng vàng óng ánh rơi ngoài cửa sổ, Tư Nam Tuyệt nhìn
vẻ mặt mệt mỏi của Mộc Thanh Lan mà nói: "Mẫu phi người nghỉ
ngơi thật tốt đi, lần sau con mang Phi Nhi tới đây tìm ngươi!"

Phong phủ Linh Lung viên, sau khi Tống Thi Linh nghe nha hoàn hồi
báo xong, khóe miệng sắc mặt tràn đầy tươi cười rực rỡ, vội vàng
phân phó: "Nhanh chóng trang điểm cho bản tiểu thư, ta muốn đến
vương phủ gặp Thái phi!" Đợi thời gian dài như vậy, cuối cùng Thái
phi cũng từ núi Du Vân trở lại, những ngày nàng ta khổ sở sắp hết
rồi, lần này có Thái phi làm chủ cho nàng ta, xem Phong Cực còn có
hồ ly tinh đó đắc chí như thế nào? Còn có Vân Tuyết Phi, chờ coi,
vương phủ cũng không phải do một mình Tư Nam Tuyệt định đoạt,
sớm muộn gì nàng ta cũng phải về!

"Ơ, tỷ tỷ nghĩ gì mà vui mừng như thế, trên mặt cũng cười ra một
đóa hoa !" Hồng Nguyệt mặc một bộ trang phục hoa tử la tím (hoa
violet), đi theo phía sau hai nha hoàn áo xanh, chậm rãi đi vào.

Nàng ta miễn cưỡng cười một tiếng, vết sẹo xấu xí đã khôi phục
hoàn toàn, gương mặt trắng nõn tinh tế bày ra ở trước mặt Tống Thi
Linh, cười quyến rũ một tiếng, tạo ralúm đồng tiền nhè nhẹ: "Tỷ tỷ ăn



mặc đẹp như thế là muốn đi nđâu?"

Tâm tình Tống Thi Linh vốn vui vẻ, giờ khắc Hồng Nguyệt tiến vào đã
bao phủ lên mây đen, khóe miệng nàng ta nâng lên một nụ cười lạnh:
"Ngươi làm cái gì vậy?"

Nhìn một bàn son phấn má hồng đồ trang sức, Hồng Nguyệt mân
mân khóe môi, khẽ mở môi mỏng: "Tỷ tỷ ăn mặc trịnh trọng như thế,
chính là muốn đi gặp tình lang ư?" Nhìn sắc mặt khó coi của Tống
Thi Linh, nàng ta chợt cảm giác mình nói bậy, dùng khăn che miệng
cười nói: "Xem trí nhớ của ta này, tỷ tỷ đã không còn là mỹ nhân
nghiêng nước nghiêng thành nữa, chậc chậc, khuôn mặt dọa người
như thế, không biết công tử nhà nào có loại hứng thú tệ hại này
chứ?"

Tống Thi Linh nắm quả đấm thật chặt, sắc mặt có chút uất ức, ánh
mắt lạnh lùng quét về phía Hồng Nguyệt đầy phách lối: "Cho dù bản
phu nhân xấu xí thế nào cũng vĩnh viễn chiếm danh hiệu phu nhân
Tướng quân, cả đời ngươi chỉ có thể bị ta đè ở phía dưới! Trước kia
ngươi là nha hoàn của ta, hiện tại cũng chỉ là đồ chơi của Phong
Cực, tiện nô mà thôi!"



Chương 90-2: Con không
muốn lừa gạt nàng (2)

Nghĩ tới đây, nô tỳ thì sao? Hiện tại Phong Cực sủng ái chính là
mình, nàng ta là phu nhân thùng rỗng kêu to, Phong Cực còn một
ngày, nàng ta liền không xử trí được mình!

Nàng ta chậm rãi vặn eo tiến lên, nhìn trên bàn trang điểm tràn đầy
son phấn đồ trang sức thượng hạng, trong lòng nàng ta hơi không
vui, Phong Cực rất tốt với nàng ta, nhưng nàng ta vô danh không
phận đi theo hắn, chắc chắn đối đãi kém phu nhân Tướng quân,
trước kia đã sớm nghĩ tới, nhưng tận mắt thấy, trong lòng vẫn không
thoải mái.

"Tỷ tỷ nói không sai, ta chính là một nô tỳ, một tiện nô!" Hồng Nguyệt
đứng ở trước mặt Tống Thi Linh không e dè thừa nhận, mày liễu vừa
nhăn, khóe miệng vẽ ra một nụ cười đắc ý: "Nhưng Tướng quân lại
yêu thân thể nô tỳ của ta, lại yêu giường của tiện nô ta đây!"

Nhìn Tống Thi Linh vẫn khép chặt mắt, không hề để ý tới chính mình,
Hồng Nguyệt cắn môi, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ âm u, nàng ta tiếp
tục nói: "Mấy ngày nay Tướng quân vẫn ở trên giường của nô tỳ, cắn
nô tỳ thật mạnh, nô tỳ cũng chịu không nổi, thật hy vọng tỷ tỷ có thể
chia sẻ một chút với nô tỳ, cũng tránh cho nô tỳ eo mỏi lưng đau mỗi
ngày, ngay cả đi tới nơi này, có chỗ vẫn còn cảm giác đau đớn mơ
hồ!"

Tống Thi Linh nắm quả đấm thật chặt, mở miệng là một tiếng nô tỳ,
đều châm chọc đến nàng ta, cũng làm cho nàng ta hận Phong
Cựcsâu hơn một tầng, phá hủy trong sạch của nàng ta, cưới nàng ta,



lại để cho một tiện nô ác độc như vậy tàn nhẫn nhục nhã nàng ta,
nàng ta sẽ không quên sỉ nhục này, nhất định phải tìm cơ hội hung
hăng trả thù!

"Nô tỳ nghe nói ban đầu Tướng quân vốn không muốn đụng tỷ tỷ,
nhưng tỷ tỷ lại vô sỉ đến mức hạ xuân dược cho nam nhân, quả
nhiên là khiến nô tỳ mở mang kiến thức ~" Hồng Nguyệt chăm chú
nhìn vẻ mặt Tống Thi Linh, nhìn lông mi của nàng ta (TTL) rung động,
còn có đôi môi trắng bệch run run, nàng ta ác độc cười một tiếng, để
cho ngươi giả bộ, ta khiến cho ngươi không giả bộ được, làm nha
hoàn cho Tống Thi Linh nhiều năm như vậy nàng ta cũng không phải
là làm chơi, tính cách của nữ nhân này thế nào, nàng ta rất rõ ràng.

Tống Thi Linh cũng không nhịn được nữa, nàng ta bỗng nhiên mở
mắt ra, trong mắt tuôn ra lửa giận và phẫn hận ngập trời, nàng ta chỉ
vào cửa, lạnh lùng quát lớn: "Biến, cút ra ngoài cho ta! Cút ra ngoài!"

Hung hăng hất tay chỉ vào cửa miệng, dẫn đến tay vốn tàn phế của
nàng ta dùng sức quá độ, một trận co rút đau đớn truyền tới thần
kinh não của nàng ta, mặt nàng ta bỗngnhiên vặn vẹo, hít một hơi
lạnh, khuôn mặt vốn đầy vết sẹo của nàng ta càng xấu xí không chịu
nổi hơn.

Hồng Nguyệt vốn ngẩn ra, trong lòng hơi co lại, nhưng nàng ta khôi
phục rất nhanh, giọng nói vô tội nói: "Chẳng lẽ nô tỳ nói trúng bí mật
của tỷ tỷ, cho nên tỷ tỷ mới có thể thẹn quá thành giận?" Nàng ta
bỗng nhiên mở to hai mắt, không thể tin che miệng kinh hô: "Chẳng
lẽ tỷ tỷ ngươi thật sự hạ xuân dược đối với Tướng quân!"

Nha hoàn đang vẽ lông mày chải tóc cho Tống Thi Linh, động tác
dừng lại, trong mắt mang theo chút khác thường, không ngăn được
lòng hiếu kỳ, nhẹ nhàng nghiêng mắt nhìn phu nhân Tướng quân
Tống Thi Linh của bọn họ, những nha hoàn này đều cho rằng nàng ta



không xứng, hoàn toàn không biết bộ dạng xinh đẹp của Tống Thi
Linh, nghe nói nữ nhân như mẫu Dạ Xoanày cưỡng ép Tướng quân
của các nàng, nhất thời trong lòng thổn thức không dứt.

Kể từ sau khi hủy dung, Tống Thi Linh cực kỳ nhạy cảm đối với ánh
mắt đến từ bên ngoài, lúc này nhiều ánh mắt khinh miệt, châm chọc
rơi vào trên người nàng ta như vậy, sao nàng ta không nhận ra?
Nàng ta tức giận đến cả người run run, cũng không nhịn được nữa,
vỗ bàn, bởi vì động tác bất ngờ, bút vẽ lông mày vẽ thật mạnh sang
bên cạnh, làm cho vết sẹo của nàng ta đau đớn.

Nàng ta bụm mặt, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm nha hoàn cầm
bút kẻ lông mày đang bối rối, nếu không phải là tay tàn phế, hiện tại
nàng ta đã quăng một tát tai tới.

"Tất cả đều cút cho ta!" Tống Thi Linh hung tợn trừng mắt nhìn mấy
nha hoàn cúi đầu rung động hai vai trước mặt, âm thanh quát lớn:
"Còn không mau cút đi!"

Toàn thân mấy nha hoàn run lên, vội vàng buông đồ vật trong tay,
cung kính cúi người: "Dạ, nô tỳ cáo lui!"

Khi trong phòng cũng chỉ có hai người các nàng, Hồng Nguyệt đi
vòng vo vài vòng quanh Tống Thi Linh, nghe xong, tầm mắt trực tiếp
dừng ở trên mặt Tống Thi Linh, chậc chậc thở dài nói: "Không ngờ tỷ
tỷ lớn gan như thế, loại chuyện hạ xuân dược cho nam nhân như vậy
cũng có thể làm được!"

Nhìn sắc mặt xanh mét của Tống Thi Linh, nàng ta bừng tỉnh hiểu ra,
tiếp tục liếc mắt đưa tình nói: "Cũng khó trách, ở trên giường Tướng
quân uy vũ như vậy, tỷ tỷ làm như vậy cũng có thể hiểu!"

Sắc mặt Tống Thi Linh trắng bệch, bờ môi run rẩy, thân thể run rẩy



kịch liệt, hình như đã nhẫn nại đến cực hạn, nàng ta tỏa ra toàn bộ
sát khí, trong mắt đầy dữ tợn, nhìn nụ cười khiêu khích chói mắt này,
nàng ta cũng không nhịn được nữa, trực tiếp đi lên trước, đưa chân
ra đạp thật mạnh vào trên bụng của Hồng Nguyệt.

Hồng Nguyệt ỷ vào một tay Tống Thi Linh tàn phế, mới có thể phách
lối tới đây kêu gào như vậy, ở thời điểm nàng ta hoàn toàn không có
phòng bị, một cước này Tống Thi Linh sử dụng toàn lực, trực tiếp
đạp phải bụng của nàng ta, nhất thời co rút đau đớn một hồi, nàng ta
té ngã trên đất, bỗng chốc một lồng nhiệt nhanh chóng chảy ra khỏi
hạ thân, hoàn toàn đỏ ngầu.

Nhìn máu tươi chảy ra từ dưới thân, sắc mặt Hồng Nguyệt trắng
bệch, đưa tay che bụng thật chặt, nàng ta làm nha hoàn cho người ta
nhiều năm như vậy, vẫn hiểu được ít nhiều, dấu hiệu này, lại liên hệ
với gần đây nàng ta thích ngủ, thường buồn nôn, sắc mặt nàng ta
càng trắng bệch hơn, máu không ngừng trào ra, đúng, đúng. . . . . .
Nàng ta không dám nghĩ tiếp, vội vàng kêu cứu: "Người tới, nhanh
tới, cứu cứu ta, cứu cứu đứa bé của ta!"

Tống Thi Linh sảng khoái nhìn nữ nhân trong vũng máu, không ngờ
đạp phải ả dễ dàng như vậy, nhìn bộ dạng ả giãy giụa cầu cứu, toàn
thân nàng ta sung sướng. Lại nghe tiện nô này nói đến đứa bé, ánh
mắt nàng ta sáng lên, bình tĩnh nhìn chằm chằm đỏ tươi lan tràn hạ
thân, mang thai đứa bé của tiện nam đó?

Nàng ta không tự chủ tiến lên hai bước, tầm mắt chăm chú nhìn
bụng Hồng Nguyệt, trong mắt chợt hiện lên một loại ánh sáng gọi là
âm u tàn nhẫn.

Bóng mờ bất ngờ bao phủ, Hồng Nguyệt khẩn trương ngẩng đầu lên,
nhìn ánh sáng hưng phấn tàn nhẫn ở đáy mắt của Tống Thi Linh,
lòng nàng ta trầm xuống, dùng hai tay chống mặt đất, vội vàng đẩy về



sau, vội vàng lắc đầu, trong miệng rù rì nói: "Không...không nên, cầu
xin ngươi. . . . . ." Nàng ta hận Phong Cực, nhưng đây là đứa bé của
nàng ta, là một phần thân thể của nàng ta, sau này là người thân duy
nhất trên thế giới này, ấm áp duy nhất, toàn bộ hi vọng của nàng ta!

Trong mắt Tống Thi Linh thoáng qua ánh sáng lạnh lùng bén nhọn,
ánh mắt như mê muội, vẫn nhìn chằm chằm vào bụng Hồng Nguyệt,
lúc Hồng Nguyệt không thể lui được nữa, khóe miệng nàng ta nâng
lên một nụ cười tàn nhẫn, giơ chân lên, ở bên trong ánh mắt hoảng
sợ của Hồng Nguyệt, đạp thật mạnh lên, kèm theo một giọng nữ thê
lương, nàng ta kích động hốc mắt đỏ bừng, dùng chân di di thật
mạnh ở trên bụng của Hồng Nguyệt.

Đau đớn thấu xương này so ra kém với hủy thiên diệt địa trong nội
tâm, ánh mắt nàng ta (HN) đờ đẫn, nhìn máu nóng róc rách chảy ra,
nàng ta vừa mới phát hiện đứa bé này, thì đã không còn, nàng ta
không phải mẫu thân tốt, nghe nụ cười điên cuồng bên tai, hốc mắt
nàng ta đỏ giống như rắn độc nhìn chằm chằm Tống Thi Linh, cắn
răng nói: "Tống Thi Linh, ngươi không chết tử tế được, chỉ cần Hồng
Nguyệt ta sống một ngày, ta với ngươi không đội trời chung! Một
ngày nào đó ta muốn khiến cho ngươi đau gấp mười gấp trăm lần so
với ta hôm nay!"

Nghe nha hoàn nói Hồng Nguyệt tới chỗ nữ nhân điên này, Phong
Cực rất lo lắng, mặc dù tay Tống Thi Linh bị hắn ta phá hủy, nhưng
sự ác độc của nàng ta đã khắc vào xương tủy, tùy thời tùy khắc cũng
có thể đâm ngươi một đao, Phong Cực không yên lòng, vẫn bước
vào Linh Lung viện hắn không thích vào nhất, nhưng lúc còn cách
căn phòng một đoạn nữa, hắn ta nghe thấy giọng nữ thê lương quen
thuộc.

Khi bước vào cửa phòng, đập vào mắt chính là Hồng Nguyệt ngã vào
trong vũng máu, Phong Cực run lên, tiến nhanh lên ôm Hồng Nguyệt



còn thoi thóp lên, ánh mắt gắt gao dừng ở nụ cười thâm độc của
Tống Thi Linh, tức giận chất vấn: "Ngươi làm gì Hồng Nguyệt vậy?"

Hồng Nguyệt liều mạng dùng chút khí lực cuối cùng, đưa tay nắm
chặt áo Phong Cực, trong mắt giữ lại nước mắt lạnh lẽo, nàng ta vừa
khó chịu thở hổn hển, vừa đứt quãng nói: "Tướng quân, chúng ta,
con của chúng ta không còn, nàng ta giết. . . . . . Không còn, báo thù,
báo thù. . . . . ."

Phong Cực khiếp sợ, nhìn về phía phía dưới Hồng Nguyệt, quả
nhiên là một vũng máu, đứa bé sao? Hắn ta run rẩy đưa tay che
bụng Hồng Nguyệt, nơi này đã từng có một đứa bé thuộc về hắn ta,
nhưng hắn ta muộn một bước, liền lỡ mất dịp tốt với hắn rồi, khóe
mắt hắn ta chảy ra đầy nước mắt, ngẩng đầu lên hung ác trừng mắt
về phía Tống Thi Linh, rốt cuộc âm thanh khàn khàn tức giận bộc
phát: "Tống —— Thi —— Linh, ngươi thế nhưng, thế nhưng ác độc
như thế!"

"Tướng quân, báo thù, báo thù, báo thù cho đứa bé của chúng ta. . . .
. ." Hồng Nguyệt vẫn nhắmmắt, khóe mắt rỉ ra nước mắt, trong miệng
không ngừng run run.

Phong Cực nhẹ nhàng đặt Hồng Nguyệt lại, sau đó đứng lên, con
ngươi thâm hiểm hung ác nhìn chằm chằm Tống Thi Linh, tiến từng
bước từng bước tới gần nàng ta.

Cũng nhịn không được nữa, Phong Cực vươn tay, bóp cổ Tống Thi
Linh thật mạnh.

Theo sức tay càng ngày càng gấp, Tống Thi Linh trợn trắng mắt, hô
hấp khó khăn, trong miệng khạc ra: "Tốt nhất ngươi nên bóp chết ta!"

"Ngươi cho rằng ta không dám sao?" Mắt Phong Cực đỏ rực, đáy



mắt đầy hung ác.

"Ta tin ngươi dám, nhưng Thái phi đã trở lại, người sẽ không bỏ qua
cho ngươi!" Rõ ràng khổ sở, nhưng Tống Thi Linh vẫn kéo ra một nụ
cười hả hê khó coi.

Thái phi trở lại? Phong Cực bỗng chốc hoảng sợ, nghĩ đến trước kia
Thái phi sủng ái nữ nhân này như nữ nhi ruột, trong mắt của hắn giãy
giụa hồi lâu, cuối cùng miễn cưỡng buông lỏng tay ra.

Tống Thi Linh che cổ họng cố gắng ho khan, trong mắt lóe ra ánh
sáng khinh miệt, nàng ta hô hấp dồn dập cười nhạo: "Ngươi quả
nhiên, quả nhiên ích kỷ!" Nhìn Phong Cực nắm chặt quả đấm, nàng
ta lắc lư đứng lên nói: "Ngươi đã không giết ta, vậy ta đi, Thái phi vẫn
chờ ta!"

Trong Lâm Phượng viên, Vân Tuyết Phi đi qua đi lại, hầu hết thời
gian đều nhìn ra bên ngoài một chút, hi vọng cửa xuất hiện bóng
dáng quen thuộc.

Ngũ Trà và Đào Thát đều có nét mặt ‘ta biết mà’, cung kính đi theo
Vân Tuyết Phi.

Trải qua thời gian dài như vậy, còn chưa qua đây, chẳng lẽ ở lại nơi
đó ăn cơm trưa? Nhưng coi như ăn cơm, thời gian này cũng nên trở
lại, trong lòng Vân Tuyết Phi không nắm chắc, nghĩ đến ánh mắt Thái
phi nhìn mình hôm nay, còn có thái độ đối với chính mình, nàng
không cảm thấy ấm áp chút nào, cứ có cảm giác đó là một loại qua
loa.

Khi tiếng bước chân quen thuộc từ cửa truyền đến, Vân Tuyết Phi
chợt xoay người, nhìn thấy bóng dáng chi lan ngọc thụ, nàng vội
vàng chạy lên ôm lấy hắn, tựa sát ôm hắn thật chặt, chỉ lo lắng hắn



đột nhiên biến mất không thấy.

Nhìn tiểu nữ nhân ôm lồng ngực của mình như gấu túi, Tư Nam
Tuyệt bày ra một nụ cười cực kỳ rực rỡ, nắm cánh tay thật chặt, để
nàng áp sát ngực hắn hơn.

Vân Tuyết Phi cọ xát ở trong ngực hắn, ngửi được hơi thở quen
thuộc an tâm, cả người bỗng chốc có tinh thần, nàng thầm thì oán
trách: "Không phải ngươi nói lập tức trở về sao? Thời gian cũng thật
lâu, ta còn tưởng rằng ngươi ở lại nơi đó rồi!"

Tư Nam Tuyệt khẽ cười một tiếng, hắn thích cảm giác nàng lệ thuộc
vào hắn, hắn đưa tay vỗ nhè nhẹ đầu đầy tóc đen nhánh này, mở
miệng nói: "Vốn định trở về, trên đường có một bằng hữu quen thuộc
tới ở kinh thành, ta vừa mới đi gặp một lần!"

"Hoá ra là như vậy !" Vân Tuyết Phi gật đầu một cái bày tỏ đã hiểu.

Hai người ôm nhau thật chặt như vậy, hưởng thụ thời gian an bình
sau giữa trưa, Tư Nam Tuyệt vọng nhìn nữ nhân nở nụ cười trong
ngực, ánh mắt lóe lên một cái, mấy lần muốn mở miệng, nhưng lời
nói lại ngăn ở trong cổ họng.

Dĩ nhiên Vân Tuyết Phi phát hiện Tư Nam Tuyệt khác thường, nàng
ngẩng đầu lên, nhíu mày mà hỏi: "Ngươi có chuyện muốn nói với ta
sao?"

Tư Nam Tuyệt thở dài, gật đầu một cái, rốt cuộc mở miệng: "Tô Thần
Tường tới kinh thành, ông ấy và ta có hợp tác làm ăn, vừa rồi người
ta gặp chính là ông ấy, ông ấy nói với ta muốn gặp ngươi một lần!"



Chương 91: Chân tướng bị
thời gian vùi lấp
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Con ngươi Vân Tuyết Phi khẽ chuyển, đối với cái tên Tô Thần Tường
này, nàng dĩ nhiên không xa lạ gì, là phụ thân của Tô Uyển, ông
ngoại nàng.

Tư Nam Tuyệt nheo đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào nàng, thấy nàng
không nói lời nào, giọng nói mang theo một chút dò xét: "Nếu nàng
không muốn gặp, ta lập từ từ chối!" diễn,đàn&lê*quý$đôn

"Không, ta muốn gặp ông ấy!" Ánh mắt Vân Tuyết Phi kiên định, tổ
mẫu từng nói Tô Thần Tường rất yêu thương Tô Uyển, nhưng vì Tô
Uyển cố ý muốn đi theo Vân Hoài Thiên, nên mới đoạn tuyệt quan hệ
phụ tử với bà ấy. Vân Hân Nhan nói trước khi bỏ trốn cùng Vân Hoài
Thiên Tô Uyển đã có thai, nàng nghĩ Tô Thần Tường có lẽ sẽ biết
một chút ít manh mối.

"Vẫn suy nghĩ muốn biết phụ thân ruột là ai?" Tư Nam Tuyệt mím
môi, cánh tay mạnh mẽ hữu lực cố định nàng ở trước ngực, ánh mắt
sâu kín như biển.

Vân Tuyết Phi không phủ nhận, gật đầu một cái: "Ta có thể không để
ý dòng máu đang chảy trong người mình là của ai, nhưng mà ta rất
muốn đòi lại công lý cho mẫu thân Tô Uyển của ta!" Đây cũng
làchuyện duy nhất nàng có thể làm cho chủ nhân cơ thể này.
diễn#đàn%lê&quý*đôn



"Bây giờ ta dẫn nàng đi gặp ông ấy!" Im lặng một lát, Tư Nam Tuyệt
đưa tay kéo Vân Tuyết Phi, định đi ra ngoài.

Vân Tuyết Phi ngẩn ra, sững sờ tại chỗ, kinh ngạc ngẩng đầu lên: "Đi
ngay bây giờ?"

Tư Nam Tuyệt xác định gật đầu một cái: "Ta hiểu rõ nàng không bỏ
xuống được, cho nên dẫn ông ấy đến Đông Lâm viên, hiện tại ông ấy
đang đợi nàng qua đó!"

Trong lòng Vân Tuyết Phi Tâm bỗng nhiên ấm áp, đón nhận sự chiều
chuộng của hắn, nhìn thẳng vào mắt nhau, gật đầu.

Thời điểm nàng trông thấy Tô Thần Tường, quả thật giật mình một
phen, nam tử trước mặt dáng người cao gầy nho nhã, quần áo màu
băng lam làm từ tơ lụa thượng hạng, đường viền thêu hoa văn lá
trúc và thắt lưng màu trắng bạc tôn lên vẻ đẹp của nhau. Hiện tại ông
ấy đang cúi mắt mặt, đắm chìm trong thế giới tự tạo của mình, không
hay là nàng đã đến.

Nàng bước khẽ lên đằng trước, mắt nhìn chăm chú bóng dáng người
nam nhân trước mắt, không thấy được mặt, nhưng từ cách ăn mặc
lẫn khí chất mà nói, tuổi ông ấy còn trẻ hơn Vân Hoài Thiên.

Đột nhiên dưới chân có một chỗ gồ lên, tiếng nhánh cây bị giẫm
truyền đến, Tô Thần Tường giật mình, từ từ xoay người lại, men theo
âm thanh nhìn sang.

Ánh mặt trời mạ lên người ông một tầng màu vàng kim mông lung,
biểu cảm nhẹ tựa lông hồng! Vân Tuyết Phi không khỏi cảm thán tận
đáy lòng, thu hồi ánh mắt nhìn quanh bốn phía. Tư Nam Tuyệt nói Tô
Thần Tường đợi ở bên trong, nơi này lại không có người nào khác,
chẳng lẽ nam tử trước mắt chính là Tô Thần Tường? Nhưng ông ấy



chỗ nào giống một tổ phụ chứ, đôi con ngươi vụt sáng rồi biến mất
vô tung, làm cho người ta bắt không được, lại nghĩ muốn nhìn trộm,
trong lúc vô tình người đã bị hấp dẫn! diễn&đàn*lê#quý$đôn

"Phi Nhi?" Tô Thần Tường nhẹ nhàng cất tiếng hỏi thăm, mắt không
nhúc nhích nhìn chằm chằm, ấm áp hiện ra trong mắt, nữ tử trước
mặt có một đôi mắt sáng ngời cùng Uyển Nhi ở trong ký ức của hắn
giống nhau như đúc, đây là con của Uyển Nhi, trong lòng hắn kích
động một hồi, thân thể có chút hơi run rẩy.

"Ông là Tô Thần Tường?" Vân Tuyết Phi lần này là kinh sợ thật sự,
gương mặt trong trẻo tuấn tú, một tiếng ông ngoại kêu thế nào cũng
không ra khỏi miệng!

Giống như nhìn ra sự nghi ngờ của Vân Tuyết Phi, Tô Thần Tường
cười một tiếng, nụ cười không đạt tới đáy mắt, khóe môi nâng lên,
hơi khổ sở: "Ta là. . . . . ." Còn dư lại câu kia hắn không nói nên lời,
mấy năm nay hắn thiếu nợ đứa nhỏ này, nghe nói Phi Nhi ở Vân phủ
chịu rất nhiều khổ sở, Uyển Nhi cũng buồn bực sầu não mà chết,
nghĩ đến đây lòng hắn đau như dao cắt. Nếu không phải vì hắn sĩ
diện, cố chấp chờ Tô Uyển nhận sai, cố ý không quan tâm bất kỳ tin
tức nào có liên quan tới các nàng, mới dẫn đến hôm nay hắn và Tô
Uyển âm dương xa cách, và không thể nhìn nhận Phi Nhi.

"Hôm nay ông tìm ta có chuyện gì?" Vân Tuyết Phi nhìn chằm chằm
Tô Thần Tường, loại cảm giác phức tạp này khiến nàng cảm thấy rất
kỳ quái.

"Hắn đối xử với con tốt không?" Tô Thần Tường hỏi thăm Vân Tuyết
Phi, ánh mắt vô hạn yêu thương, gương mặt như ngọc dưới ánh mặt
trời màu vàng càng thêm mông lung huyền ảo.

Nàng gật đầu một cái, nghĩ đến Tư Nam Tuyệt, trong lòng của nàng



phủ lên một màu ánh sáng trăng xinh đẹp, ấm áp an tâm: "Hắn rất tốt
với ta!"

"Vậy thì tốt, vậy thì tốt. . . . . ." Chân mày Tô Thần Tường vốn nhíu
chặt rốt cuộc giãn ra, trong lòng có vui mừng, ánh mắt nhìn Vân
Tuyết Phi tràn đầy từ ái.

Vân Tuyết Phi không ngốc, nàng cảm thụ được sự quan tâm chân
thành của ông, tình cảm phức tạp mãnh liệt như vậy khiến nàng có
cảm giác hơi thân thiết. Trong nháy mắt nàng đối với ông thân thêm
một bước, nàng tin tưởng ông yêu thương Tô Uyển. Nhưng ông và
Tô Uyển cắt đứt quan hệ phụ tử. Sau đó sống không được hạnh
phúc, tại sao ông lại không quan tâm đến?

Nhớ lại Tô Uyển trước khi lâm chung nắm chặt tay nàng, không
ngừng kêu: "Phụ thân, thật xin lỗi, thật xin lỗi. . . . . ." Khóe mắt không
ngừng ẩm ướt, khuôn mặt bi thương và lưu luyến, cho tới bây giờ,
vẫn có chút cảm giác đau lòng.

"Tô Thần Tường lão tiên sinh, ông là phụ thân của Tô Uyển, cho dù
ngoài miệng cắt đứt quan hệ phụ tử, nhưng quan hệ huyết thống là
sự thật không sửa đổi được, tại sao ông lại nhẫn tâm như vậy, chẳng
quan tâm gì tới bà ấy hả?" Vân Tuyết Phi kích động, ánh mắt hung
hăng chất vấn, nói xong lời cuối cùng phẫn hận cất cao ngữ điệu.

Con ngươi Tô Thần Tường chợt lóe, giọng khàn đến mức tận cùng,
lời con bé nói hắn không phản bác được, hắn nhắm mắt lại, sắc mặt
buồn bã, rầu rĩ nói: "Thật xin lỗi!" Trừ những lời này hắn không biết
nói gì. Khoảnh khắc nghe được tin Tô Uyển không còn, hắn cảm thấy
những năm tháng kiên trì ấy buồn cười cỡ nào, thế nhưng trên thế
giới này không có thuốc hối hận! Hắn vốn định cùng chết với Tô
Uyển, nhưng ngoài ý muốn biết được Tô Uyển sinh nữ nhi. Bấm
ngón tay tính toán, đó là con của hắn và nàng, nếu nàng nguyện ý



sanh con cho hắn, có phải đã đại biểu trong lòng nàng từng có hắn
hay không?

Nữ nhi của hắn đã chịu quá nhiều khổ sở, cho nên hắn phải sống sót,
tìm được con bé bù đắp cho nó.

Chứng kiến bộ dạng Tô Thần Tường khổ sở bi thương, tình cảm sâu
nặng không giống như là giả. Trong lòng Vân Tuyết Phi đột nhiên
mềm nhũn, mím môi một cái: "Mẫu thân ta bà cho đến lúc chết phút
cuối cùng vẫn còn nói thật xin lỗi ông!"

Tô Thần Tường giật mình, mở to mắt, trong mắt đầy tràn không thể
tin, hắn nuôi Tô Uyển mười hai năm, cưng chiều nàng che chở nàng
yêu nàng, hắn biết nàng có thể nói ra như vậy, là đã tha thứ cho hắn,
là đã trong lòng từng có hắn. Nhìn nữ nhi có đôi mắt trong suốt giống
Tô Uyển, hốc mắt Tô Thần Tường có chút ê ẩm.

Con người chỉ có ánh mắt là không lừa gạt được người khác, tình
cảm mãnh liệt như vậy khiến trong lòng Vân Tuyết Phi chấn động
một phen. Nàng chần chờ chốc lát, hay là hỏi ra điều nghi vấn trong
lòng: "Vân Hoài Thiên không phải phụ thân ruột của ta, ông có biết rốt
cuộc ta là con của ai không?" Câu cường bạo kia, nàng ra không nên
lời.

Mặt Tô Thần Tường lập tức biến sắc, tròng mắt nhìn Vân Tuyết Phi
tràn đầy sự đau lòng lẫn áy náy, hắn nắm chặt quả đấm, tình cảm
cuồn cuộn như nước lũ bị đè nén trong mắt.

Bộ dáng khổ sở này không thể nghi ngờ đã chứng minh cho phỏng
đoán của nàng, hắn nhất định là biết tên cường bạo đó là ai? Nàng
siết chặt quả đấm, trong khoảnh khắc chờ đợi sự thật, trong lòng
nàng đột nhiên cảm thấy phiền muộn.



Tô Thần Tường chợt cười một tiếng, toàn thân lộ ra sự bi ai, buông
rèm mi nhìn chăm chú Vân Tuyết Phi, ngữ điệu trầm thấp đè nén,
đầy ắp tình cảm: "Phi Nhi, con có mong đợi phụ thân con không?"

"Mong đợi? Không có!" Vân Tuyết Phi lắc đầu một cái đơn giản dứt
khoát trả lời: "Ta chỉ muốn biết tại sao hắn chiếm đoạt Tô Uyển xong.
Sau đó lại cho phép nàng gả cho một người đàn ông khác. Hơn nữa
qua nhiều năm như vậy cũng chẳng quan tâm tới nàng!" Từ vẻ mặt
và trong lời nói của Tô Thần Tường, nàng có thể chắc chắn, Tô Thần
Tường có quen tên cường bạo đó.

"Ta là phụ thân!" Trông thấy nữ nhi kiên cường, hắn càng đau lòng
cùng áy náy, không đành lòng giấu giếm nữa, mặc kệ nữ nhi có nhận
hắn hay không, hắn vẫn muốn bù đắp cho con bé, cố gắng làm tròn
trách nhiệm của một người cha.

Hàng mi cong vút của Vân Tuyết Phi hơi giật giật, cười ha hả, tiếp
theo thở dài: "Ngoại tổ phụ, ta biết ông là phụ thân của Tô Uyển!"

Ánh mắt kích động dần dần trở nên tĩnh mịch, hắn cau mày, nhếch
miệng nở nụ cười khổ, lập lại lần nữa nói: "Phi Nhi, ta là phụ thân
của con, không phải ngoại tổ phụ, nam nhân đã cưỡng chiếm Tô
Uyển chính là ta!"

Bỗng chốc đầu óc trống rỗng, Vân Tuyết Phi càng thêm không thể
tưởng tượng nổi mở to hai mắt, ông ấy, ông ấy mới vừa nói cái gì?
Ông ấy là phụ thân của nàng? Mẫu thân Tô Uyển bị ông ấy chiếm
đoạt? Nhưng bọn họ không phải phụ tử sao? Nam nhân trước mặt
phong thái trác tuyệt, vấn đề tuổi tác xẹt qua, chẳng lẽ. . . . . .

Tô Thần Tường mở miệng lần nữa, xác thực suy đoán của nàng: "Ta
và Uyển Nhi không có quan hệ máu mủ, nàng là dưỡng nữ của ta,
cũng là nữ nhân cả đời ta yêu nhất!" Nghiêm túc nhìn nàng, ánh mắt



ấm áp nhiều hơn lúc trước, tựa như mây lại tựa như sương.

"Nếu như ông yêu bà ấy, tại sao lại để Vân Hoài Thiên mang bà ấy
đi? Sau đó bà ấy sống không được hạnh phúc, tại sao ông không đi
tìm bà ấy về? Bà ấy vẫn luôn chờ ông, kết quả đến chết cũng không
đợi được!" Vân Tuyết Phi không ngờ chân tướng lại là như vậy,
ngoại tổ phụ biến thành phụ thân. Rốt cuộc nàng có thể hiểu được
trong trí nhớ, tại sao gương mặt Tô Uyển luôn ưu thương nhìn về
phương Bắc, ngâm nga một bài hát dân gian ở Cẩm Châu, bởi vì
người nam nhân trước mắt này, trong lòng bà nhớ thương ở chổ đó.

Một câu kia bà vẫn luôn chờ ông, rung động trái tim Tô Thần Tường,
đâm thủng màng nhĩ của hắn, hắn mở to hai mắt, bờ môi run rẩy,
không thể tin hỏi: "Con nói nàng ấy vẫn luôn chờ ta?" Hắn nhớ rõ khi
hắn biết được nàng yêu một người đàn ông khác, muốn đi theo nam
nhân kia, trong lòng hắn ghen tỵ và điên cuồng, hắn không quan tâm
nàng khóc lóc giãy giụa chiếm đoạt nàng, đôi mắt oán hận luôn xuất
hiện trong giấc mộng của hắn lúc nửa đêm, làm tim hắn đau nhói,
sao nàng có thể yêu hắn, chờ hắn chứ?

"Ta vẫn cho rằng nàng ấy sẽ hận ta, hận ta hạn chế tự do của nàng,
hận ta đoạt sự trong sạch của nàng, hận ta đối phó người trong lòng
của nàng. . . . . ." Tô Thần Tường cất giọng nói, âm thanh nhẹ như
mây khói: "Nhiều năm như vậy, ta cố ý không quan tâm đến bất kì tin
tức gì của nàng ấy, ta sợ ta nghe nàng và Vân Hoài Thiên hạnh
phúc, sợ nghe nàng nói nàng hận ta. . . . . . Nếu không phải Tư Nam
Tuyệt nói cho ta biết, chỉ sợ ta cho đến bây giờ vẫn sống trong thế
giới của mình, không biết nàng đã sinh nữ nhi cho ta!"

"Thì ra là nàng yêu ta!" Hắn ngây ngốc nỉ non, con ngươi đục ngầu,
giống như rơi vào trong ký ức nào đó, khóe miệng không khỏi lộ ra
nụ cười, hắn tự lẩm bẩm: "Cho đến bây giờ ta đều sống một mình,
quen độc lai độc vãng, không vướng không víu, mãi đến một ngày



trên đường đi Nam Châu, nhặt được một đứa bé gái xinh xắn, con
ngươi ngây thơ sáng ngời về sau vướng bận lòng ta, hai người sống
nương tựa lẫn nhau, tình cảm cứ như vậy bất tri bất giác nảy sinh!
Ta cho là chúng ta sẽ vẫn hạnh phúc ở chung một chỗ như thế,
nhưng. . . . . ."

Hắn bỗng chốc nhíu mày, con ngươi ngưng tụ sự tàn nhẫn, giọng nói
khàn khàn khổ sở: "Từ nhỏ đến lớn nàng vẫn chưa từng gặp nam
nhân nào khác ngoại trừ ta, trên đường đi đến miếu Bạch Vân tự ở
Cẩm Châu dâng hương, nàng đã cứu một tên thư sinh. Từ đó gạt ta
lén lút lui qua lại với hắn ta. Sau khi bị ta phát hiện, nàng thế nhưng
năm tay tên kia nói muốn gả cho hắn!"

"Nàng là bảo bối ta quý trọng cả đời, chờ nàng lớn lên, ta lập tức giải
trừ quan hệ phụ tử với nàng. Sau đó cưới nàng, chúng ta sẽ sinh thật
con, sẽ luôn luôn ở cùng nhau hạnh phúc. Mắt thấy hạnh phúc đã ở
ngay trước mắt, sao có thể dễ dàng tha thứ một người đàn ông khác
đoạt nàng!" Tô Thần Tường mỗi lần nghĩ đến dáng vẻ Tiểu Uyển
ngọt ngào nắm tay một người đàn ông khác, con ngươi sáng rỡ tràn
đầy bóng dáng hắn ta, lòng hắn như dao cắt.

"Cho nên ông cưỡng đoạt Tô Uyển?" Vân Tuyết Phi không ngờ Tô
Thần Tường và Tô Uyển còn có một mối liên hệ như vậy, dẫn đến
cuộc nhân duyên sai lầm, trong trí nhớ Tô Uyển giống như chưa bao
giờ nở nụ cười với Vân Hoài Thiên, thậm chí không đồng ý cho Vân
Hoài Thiên qua đêm. Nàng vẫn rằng Tô Uyển bị thương tổn là do
Vân Hoài Thiên liên tiếp đón nữ nhân vào phủ. Bây giờ nghĩ lại có lẽ
lúc trước tình cảm của bà còn mơ hồ, đợi đến thời điểm thật sự hiểu,
đã gả làm vợ cho người khác. Dựa vào tính cao ngạo của Tô Uyển,
bà làm sao có thể trờ về bên cạnh Tô Thần Tường. Dù sao Tô Thần
Tường cũng là một nam tử ưu tú, cho bà hồi ức mười năm tốt đẹp
nhất, bà tuyệt đối sẽ không cho phép bản thân làm bẩn sự tốt đẹp ấy.



"Đúng vậy, là ta cưỡng đoạt nàng ấy, lúc nàng ấy biết ta phản đối, tối
hôm đó vẫn khăng khăng muốn bỏ trốn với Vân Hoài Thiên!" Giọng
Tô Thần Tường trầm thấp, gương mặt tuấn dật lúc sáng lúc tối.

Sau đó giống như nghĩ đến cái gì, dời mắt lên người Vân Tuyết Phi,
trong mắt có vui mừng cùng đau đớn: "Chuyện đêm hôm đó, cho tới
bây giờ, ta cũng không hối hận, bởi vì nàng giữ con lại cho ta, điều
mà ta hối hận duy nhất đó là cuối cùng vì mềm lòng, thả nàng và
người nam nhân kia rời đi, dẫn đến hôm nay chúng ta người một nhà
âm dương xa cách, khiến con từ nhỏ bị khổ sở như vậy!"

Tô Thần Tường mong mỏi nhìn Vân Tuyết Phi, giọng nói mang theo
lo lắng: "Phi Nhi, ta biết rõ ta tránh mặt nhiều năm như vậy, rất không
xứng với trách nhiệm của một phụ thân, nhưng ta hi vọng con có thể
gọi ta tiếng phụ thân, cho ta cơ hội chăm sóc con!"

Vân Tuyết Phi yên lặng hồi lâu, tiêu hóa những chuyện đã xảy ra
hôm nay. Tô Uyển âu sầu, Tô Thần Tường khổ sở, tất cả đều xuất
phát từ một lần bị để lỡ mất nhau. Nếu như ban đầu Tô Uyển thấu rõ
nội tâm của mình, Tô Thần Tường có thể giống như Tiêu Hàn bỏ qua
tự ái, luôn cận kề Tô Uyển, như vậy hôm nay có khả năng kết quả sẽ
khác!

Nàng nặng nề thở dài, mặc kệ ra sao, nam nhân như Tô Thần
Tường, tốt hơn nhiều so với Vân Hoài Thiên, tình cảm của hắn đối
với Tô Uyển sạch sẽ thuần túy, nàng nghĩ Tô Uyển trên trời có linh
coi như được an ủi. Nhìn nam tử ưu tú này, là phụ thân của nàng,
cũng không phải là chuyện gì xấu. Hơn nữa cũng vì làm tròn tâm
nguyện cuối cùng của Tô Uyển, nàng nhép miệng thốt lên hai chữ có
phần không được thích ứng cho lắm: "Phụ thân!"

Lập tức một dòng nước ấm chảy mạnh vào trong lòng vốn đã khô
cạn một thời gian dài, Tô Thần Tường tưởng mình đang ở trong



trong mộng. Hắn rốt cuộc có nữ nhi rồi, cơ thể chảy dòng máu của
hắn và Tiểu Uyển, môi hắn run nhè nhẹ vội vàng trả lời: "Tốt, tốt!"

Hắn đi lên vài bước ôm Vân Tuyết Phi vào trong ngực, miệng lẩm
bẩm: "Ta Tô Thần Tường rốt cuộc có nữ nhi rồi, về sau ai cũng
không thể ức hiếp nữ nhi của ta, ai cũng không thể. . . . . ."

---phân cách tuyến---

Trong viện Tĩnh Tâm Hộ quốc vương phủ, kể từ sau khi Tư Nam
Tuyệt đi, Mộc Thanh Lan vẫn ngồi ở chỗ đó, mắt đẹp nhíu lại, tay
nắm chặt đôi thoa hạt đậu đỏ thắm, trong mắt một mảnh lạnh lẽo.

"Chủ tử, người đang lo lắng chuyện tiểu vương gia?" Thư Đớu mang
một chén canh hạt sen tổ yến đưa cho Mộc Thanh Lan, nhỏ giọng
hỏi.

"Ngươi nói ta làm sao không lo lắng?" Mộc Thanh Lan đẩy chén ngọc
ra, sắc mặt âm u, nghiêm giọng nói: "Tuyệt nhi là nhi tử duy nhất của
ta, ta hao tốn tâm tư trên người nó nhiều như vậy, là vì để cho nó có
thể gánh vác trách nhiệm bảo vệ sự hưng thịnh của bộ tộc. Nhưng
bây giờ, ta cố gắng nhiều năm thế nhưng không bằng một nha đầu
chỉ quen mấy tháng, con trai ngoan của ta lại vì một nữ nhân mà
tranh cãi với ta, ngươi nói sao ta có thể không tức chứ?"

"Vương gia không phải cố ý cãi lời chủ tử, người ở trong lòng hắn
vĩnh viễn là quan trọng nhất!" Thư Đới đặt chén ngọc lên bàn, đi tới
sau lưng Mộc Thanh Lan, xoa bóp bả vai bà: "Tiểu vương gia chỉ là
nhất thời bị mê muội mà thôi, đợi qua một thời gian ngắn hắn có thể
hiểu nỗi khổ tâm của chủ tử người rồi!"

"Hừ! Qua một thời gian ngắn? Còn phải đợi bao lâu nữa? Bây giờ
trong lòng nó đã bị lắp đầy bởi Vân Tuyết Phi kia, ta thật sự hối hận



ban đầu vì lấy được tài lực Tô Thần Tường, để Tuyệt nhi cưới một
nữ nhân như vậy, Nếu như lúc đó Tuyệt nhi cưới Linh nhi, dựa vào
sự khéo léo của con bé, hiện tại ta cũng không cần phải lo lắng như
vậy rồi!" Mộc Thanh Lan đau lòng, hành động, lời nói lúc nãy của nhi
tử khiến lòng bà đau nhói.

"Chủ tử, Vương gia sớm muộn sẽ có một ngày hiểu được sự khổ
tâm của người, người cũng đừng quá đau lòng ~" Thư Đới dịu dàng
an ủi, hai tay linh hoạt xoa nắn: "Ta sai người đi Phong phủ đón Linh
Nhi, đã lâu không gặp nha đầu đó rồi, vô cùng nhớ, chờ con bé qua
đây, kêu nó làm cho chủ tử vui vẻ~"

Mộc Thanh Lan đưa nắm lấy bàn tay thô ráp trên bả vai, giọng nói
vốn lạnh lẽo đột nhiên nhu hòa xuống, bà thở dài nói: "Thư Đới, ta có
lỗi với ngươi, biết ngươi coi Linh Nhi như nữ nhi ruột, biết Linh Nhi
thích Nam Tuyệt, nhưng ta vì đại cục, phải để Tuyệt nhi cưới Vân
Tuyết Phi, định chờ đến khi nắm chắc hết thảy, sẽ nâng Linh Nhi
thành phù chính, nhưng không ngờ. . . . . ."

Hốc mắt Thư Đới phút chốc đỏ ửng, trong mắt có đau lòng lẫn uất
ức: "Ta nhìn Linh Nhi lớn lên, đứa bé này không cha mẹ, ta chính là
người thân nhất của nó, có thể nói ta sớm đã coi nó như nữ nhi của
mình, trong thơ nói nó bị vương phi đuổi ra khỏi vương phủ, còn hủy
dung nhan, khiến trái tim ta rỉ máu~ ta hiểu chủ tử người suy nghĩ vì
đại cục, nô tỳ không trách chủ tử, chỉ trách Linh Nhi không có phúc
phận!"

Trong lòng Mộc Thanh Lan cũng không dễ chịu, Thư Đới đi theo bà
gần mười lăm năm, tỉ mỉ hầu hạ bà. Mấy năm nay nhiều lần bị ám
sát, nếu không có Thư Đới bên cạnh, bà đã sớm chết không biết bao
nhiêu lần rồi. Bà biết Thư Đới cái gì cũng không cầu xin, duy nhất
thấp thỏm chính là Tống Thi Linh. Bà tự thấy hổ thẹn trong lòng, và
cũng vì lần này bị nhi tử làm cho đau lòng, bà cầm lấy khăn lau nước



mắt cho Thư Đới, hứa hẹn: "Chờ sau khi kế hoạch thành công, ta lập
tức giải quyết Phong Cực, để Nam Tuyệt nạp Linh Nhi làm trắc phi,
về sau không lo cơm áo, nửa đời còn lại sống trong hạnh phúc!"



Chương 92: Lần này đến lượt
ta áp chế huynh

Editor: thuyvu115257

Tròng mắt Thư Đới chợt lóe, chỉ là trong tít tắc, rất nhanh khôi phục
lại bình thường.

Lúc này bên ngoài có tiếng nha hoàn cất lên: "Thái phi, biểu tiểu thư
đến ~"

Thư Đới mừng rỡ, tay rũ xuống run lên nhè nhẹ, nhìn Mộc Thanh
Lan kích động nói: "Thái phi, Linh Nhi đã tới ~"

Mộc Thanh Lan gật đầu một cái, chỉnh quần áo, giọng nói đoan trang
uy nghiêm vang lên: "Cho vào đi!" diễn,đàn*lê$quý%đôn

Nghe được âm thanh quen thuộc, Tống Thi Linh nhếch môi, từ từ
nện bước đi vào, hôm nay vận mệnh của nàng sẽ bắt đầu thay đổi
lần nữa!

Từ Đông Lâm viên đi ra, dưới ánh tà dương, nam tử như mộng như
ảo lẳng lặng chờ đợi, nhìn nàng ra ngoài, sắc mặt vui vẻ, vội vàng đi
lên trước.

"Lâu như vậy mà huynh vẫn đứng ở đây?" Mặt Vân Tuyết Phi cong
cong, khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười. diễn,đàn^lê$quý^đôn

Tư Nam Tuyệt cúi đầu cười, tiếng cười trong trẻo như suối nước,
ngắm Vân Tuyết Phi nói: "Nếu vi phu rời đi, nương tử ra ngoài không



thấy được người, tối hôm nay vi phu sợ rằng đừng nghĩ lên giường!"

Cố ý kéo dài hai âm cuối, nói xong làm cho người ta mơ tưởng viễn
vong, Vân Tuyết Phi hơi đỏ mặt, tức giận trừng mắt nam tử đang hả
hê kia: "Không đứng đắn!"

Tư Nam Tuyệt cười khẽ, trong mắt lưu chuyển hào quang rực rỡ,
như muốn nhấn chìm Vân Tuyết Phi ở bên trong.

"Cùng nhạc phụ đại nhân trò chuyện như thế nào?" Tư Nam Tuyệt
đưa tay kéo Vân Tuyết Phi đi về Lâm Phượng viên, tiếng nói thanh
nhuận trước sau như một.

Vân Tuyết Phi bỗng nhiên ngẩn ra, mắt trợn to, cực kỳ kinh ngạc nói:
"Huynh đã sớm biết?" diễn&đàn&lê&quý*đôn

Bàn tay nắm tay nàng đột nhiên siết chặt, Tư Nam Tuyệt xoay đầu lại
nhìn thẳng vào mắt nàng, gật đầu một cái: "Trước lúc nàng biết, bởi
vì chưa rõ ý nàng thế nào, cho nên không dám tùy tiện nói cho nàng
biết!"

Trong lòng vốn bởi vì hắn giấu giếm có chút không vui, nhưng khi
nghĩ lại, hắn cẩn thận như vậy cũng là vì mình, nhất thời đáy lòng
ngòn ngọt, dịu dàng nói: "Hôm nay lúc chưa được gặp Tô Thần
Tường, ta rất oán hận ngoại tổ phụ, trách ông ấy sao nhẫn tâm như
vậy, một câu nói đoạn tuyệt tình phụ tử không quan tâm đến mẫu
thân Tô Uyển của ta. Nhưng giờ phúc nhìn thấy ông ấy, ta có thể
thấy rõ trong mắt của ông, thống khổ và áy náy, ẩn hàm cẩn thận, ta
nhìn ra tình cảm của ông ấy đối với Tô Uyển không tầm thường. Sau
khi xác định phỏng đoán của ta, biết chuyện cũ giữa bọn họ, trong
lòng ta không còn oán giận nữa, có chăng chỉ là đau lòng vì bọn họ
đã để lở mất nhau, mười năm tốt đẹp ở gần nhau, mười năm khổ sở
hành hạ. Kết quả cuối cùng là âm dương xa cách, chuyện này cũng



nói không được ai đúng ai sai. Nếu Tô Uyển có thể sớm một chút ý
thức được tình cảm đối với Tô Thần Tường. Hiện tại bọn họ đã là
một đôi hạnh phúc mỹ mãn rồi. Nếu Tô Thần Tường có thể bỏ đi tôn
nghiêm, như Tiêu Hàn ở bên cạnh Tô Uyển chờ đợi một ngày bà hồi
tâm chuyển ý, thì bây giờ đã được hạnh phúc, chỉ là không có nhiều
chữ nếu như thế. . . . . ."

"Nàng bằng lòng tha thứ cho ông ấy?" Bước chân Tư Nam Tuyệt
ngừng lại một chút, ánh mắt lóe lên nói.

"Ừ, bắt đầu từ hôm nay ta sẽ có thêm một phụ thân thương yêu ta!"
Vân Tuyết Phi dường như nghĩ đến cái gì, chau mày thị uy nói: "Phụ
thân của ta thủ phủ Cẩm Châu, nếu sau này huynh dám phụ ta, ta lập
tức bỏ huynh, cầm một đống bạc đi tìm mùa xuân thứ hai!"

Ánh mắt Tư Nam Tuyệt run lên, nhiệt độ quanh thân lập tức giảm
xuống vài độ, giọng nói hơi trầm xuống nói: "Nghĩ cũng đừng nghĩ!"
Bỗng chốc cánh tay dùng sức, kéo Vân Tuyết Phi vào trong ngực.

Bụp một tiếng, chop mũi Vân Tuyết Phi va vào lồng ngực cứng rắn,
vừa đau vừa bưc. Đang muốn lên tiếng chỉ trích, thình lình lửa nóng
bao vây hơi thở nàng, mục tiêu chính xác bao trùm trên bờ môi nàng,
khiến những lời nàng muốn nói bị ngăn lại trong cổ họng, một chữ
cũng không thốt ra được.

Vân Tuyết Phi mở to hai mắt, nhìn thẳng vào mắt hắn, ngoài miệng
mềm mại như lửa thiêu đốt nàng, đầu óc nàng choáng váng, miệng
vô ý thức hé ra, mặc cho hắn chiếm đoạt nuốt vào nhả ra.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mặt Vân Tuyết Phi đỏ lên, hô
hấp khó khăn, cảm giác sắp chết đến nơi, Tư Nam Tuyệt mới chịu
thả nàng ra, đôi con ngươi sâu thẳm nhìn nàng chăm chú, môi mỏng
khẽ mím môi.



Miệng rốt cuộc có thể thở trở lại, Vân Tuyết Phi hớp từng hơi, ánh
mắt không quên hung hăng trừng nam nhân đáng giận trước mặt.

Dưới trời chiều, dung nhan Tư Nam Tuyệt như thơ như họa ẩn hiện
trong làn khói mờ ảo mỹ lệ, sương mù dày đặc trong mắt nói: "Nàng
chỉ có thể là của một mình ta, nghĩ cũng đừng nghĩ mùa xuân thứ
hai, ai dám chạm vào nàng, bổn vương làm thịt hắn!"

Vân Tuyết Phi trừng mắt đẹp, hất tay Tư Nam Tuyệt ra, bước lên đạp
hắn một cước, sau đó tức giận đùng đùng bỏ về Lâm Phượng viên.

Khi Vân Tuyết Phi và Tư Nam Tuyệt một trước một sau trở lại Lâm
Phượng viên, món ngon chất đầy một bàn tỏa ra mùi thơm mê
người. Vân Tuyết Phi vốn đang đói bụng, bỏ qua tâm tình không vui,
vội vàng chạy tới trước bàn ngồi xuống, cầm đũa chuẩn bị ăn.

Ngũ Trà chạy nhanh tới kéo tay Vân Tuyết Phi, chỉ chỉ người đứng
bên cạnh, nha hoàn không nhúc nhích Mộc Cần.

Mộc Cần, một trong những tứ đại nha hoàn cận thân của Thái phi,
chịu trách nhiệm chuyện ăn uống hàng ngày, còn có an toàn của Thái
phi, độc lập với tất cả nha hoàn ở vương phủ.

Mộc Cần nhìn cũng không nhìn Vân Tuyết Phi một cái, trực tiếp đi tới
trước mặt Tư Nam Tuyệt cúi người nói: "Nô tỳ phụng lệnh Thái phi,
mời tiểu vương gia đi Tĩnh Tâm viện dùng bữa tối!"

Vân Tuyết Phi có ngu đi nữa cũng biết nha hoàn trước mặt hoàn toàn
không coi mình ra gì, thái độ của nha hoàn cũng chịu ảnh hưởng từ
chủ tử, xem ra vị Thái phi kia tuyệt đối không thích mình.

"Không cần, hôm nay bổn vương dùng bữa ở Lâm Phượng viên,



ngày mai sẽ đến chỗ mẫu phi!" Tư Nam Tuyệt trực tiếp kê một cái
ghế ngồi bên cạnh Vân Tuyết Phi, cầm đũa gắp thức ăn cho Vân
Tuyết Phi, biểu hiện sủng ái rõ rành rành.

"Thái phi dặn nô tỳ nhất định phải mời được vương gia qua!" Mộc
Cần vẫn như cũ cung kính nói.

Thu hồi nụ cười ở khóe môi Tư Nam Tuyệt bực bội chau mày, lạnh
lùng nói: "Không nghe thấy sao? Bổn vương nói ngày mai. . . . . ."

Vân Tuyết Phi chợt nắm lấy cổ tay đang gấp thức ăn cho mình, quay
đầu nói với Tư Nam Tuyệt: "Mẫu phi hôm nay mới trở về, huynh thân
làm con, phải chăm sóc cho bà thật tốt!"

"Nhưng ta không muốn để lại một mình nàng, muốn đi chúng ta cùng
đi!" Tư Nam Tuyệt ngưng mắt nhìn Vân Tuyết Phi, ánh mắt vô cùng
chấp nhất, khiến Vân Tuyết Phi an lòng.

"Thái phi nói chỉ mời một mình vương gia qua!" Mộc Cần lập tức
ngăn cản.

Mắt Vân Tuyết Phi tối sầm lại, lời nói dễ hiểu như vậy, sao nàng có
thể nghe không ra chứ, quả nhiên Thái phi chẳng ưa mình.

Tư Nam Tuyệt không ngờ hôm nay hắn nói rõ ràng như thế, tưởng
mẫu phi có thể hiểu cho nhi tử, vì hạnh phúc của con trai mà nhượng
bộ, nhưng. . . . . . Nhìn người hắn che chở trong nháy mắt ảm đạm,
hắn ngẩng đầu lên ánh mắt bén nhọn quét về phía Mộc Cần đứng ở
bên cạnh nói: "Bổn vương không đi, nói với Thái phi, vương phi ở
đâu, Bổn vương ở đó!"

Mộc Cần không ngờ tiểu vương gia luôn luôn tôn kính Thái phi, thế
nhưng cũng có một ngày ném sạch mặt mũi Thái phi, nàng không



khỏi càng thêm không thích Vân Tuyết Phi. Bộ dạng quả nhiên như
Thái phi đã nói, nữ nhân này chính là họa thủy, không thể ở lại bên
cạnh vương gia.

Vân Tuyết Phi giật mình, chứng kiến sắc mặt nam nhân lạnh lẽo bảo
vệ mình, trong lòng nàng hạnh phúc lâng lâng. Thái phi không thích
mình cũng chẳng sao, chỉ cần người nam nhân trước mắt này luôn
hết lòng hết dạ với mình là được. Vì hắn, cho dù có vượt qua giới
hạn chịu đựng, nàng vẫn có thể nhịn.

"Chúng ta ăn chung đã lâu, hiện tại cũng không thiếu, huynh qua đó
trước đi, tối mai đền cho ta là được!" Vân Tuyết Phi nở nụ cười dịu
dàng, nháy mắt với Tư Nam Tuyệt.

Tư Nam Tuyệt nhìn thấy vẻ mặt Vân Tuyết Phi như vậy, đưa tay sờ
sờ mặt Vân Tuyết Phi, đầu ngón tay vô hạn yêu thương, gương mặt
lãnh khốc nảy sinh sự dịu dàng không tương xứng: "Nàng muốn ta
đi?"

Vân Tuyết Phi kiên định gật đầu một cái, Thái phi không thích nàng là
việc của bà, nhưng nàng là con dâu vẫn phải hết sức làm tròn trách
nhiệm.

"Vậy ta đi trước, nàng ăn cơm đi, sớm nghỉ ngơi một chút!" Tư Nam
Tuyệt dịu dàng dặn dò.

Sau đó đứng lên đi ra cổng, Mộc Cần theo sát phía sau.

Đợi sau khi không nhìn thấy bóng lưng hắn, Vân Tuyết Phi thở dài,
nhìn thức ăn đầy bàn, đột nhiên cảm giác không còn khẩu vị nữa.

Ngũ Trà ngó ngoài cửa quan sát, thấy không người, nhanh chóng cài
then, sau đó đi tới trước mặt Vân Tuyết Phi nhỏ giọng nói: "Tiểu thư,



hôm nay biểu tiểu thư tới vương phủ rồi, nghe nói là Thái phi phái
người đón về đấy!"

Vân Tuyết Phi ngớ người một lát, ánh mắt rơi vào trên người Ngũ
Trà: "Đón lúc nào?"

"Sau giờ ngọ ạ!" Ngũ Trà đáp.

Chân mày Vân Tuyết Phi nhíu chặt, xem ra vừa trở về đã sai người
đi đón rồi, chắc hẳn Thái phi rất thích Tống Thi Linh, sau này chỉ sợ
là khó sống đây.

"Hôm nay em đi điều tra, nghe nói trước đây Thái phi đối xử với biểu
tiểu thư như nữ nhi ruột thịt. Vì vậy sau khi đến Vân sơn, quyền
chưởng gia vương phủ giao cho biểu tiểu thư!" Nhớ lại lúc trước xích
mích với vị biểu tiểu thư này, Ngũ Trà lo lắng nói: "Thái phi có thể bởi
vì chuyện của biểu tiểu thư mà trách tội tiểu thư người không?"

Vân Tuyết Phi mấp máy môi, mở miệng nói: "Binh đến tướng chắn,
nước đến đất chặn, bây giờ có lo lắng cũng vô dụng, em sang đây
cùng ta ăn cơm!"

Ngũ Trà cũng nghĩ như thế, Vương Gia sủng ái tiểu thư như vậy,
nhất định sẽ không để cho tiểu thư bị ức hiếp.

Trong viện Tĩnh Tâm, từng dãy đèn lồng được treo lên cao, chiếu
sáng cả viện như ban ngày.

"Thái phi, ăn miếng măng tre này, ngọt thanh ngon miệng!" Tống Thi
Linh nhu thuận gấp thức ăn cho Mộc Thanh Lan.

Mặc dù mặt Tống Thi Linh đã bị hủy, gồ ghề rất khó coi, nhưng nàng
ta khéo léo chiềm được lòng của Mộc Thanh Lan, tốt hơn nhiều so



với nhi tử lạnh lùng ngồi ở một bên. Bà cắn miếng măng, mùi vị quả
nhiên rất được, khen ngợi nói: "Quả nhiên không tệ, ngon vô cùng!"

Tống Thi Linh nghe xong, trong lòng tràn đầy vui mừng đắc ý, khi nảy
đến đây, Thư di cũng lén nói với mình. Thái phi định qua một thời
gian ngắn kêu biểu ca nạp mình làm trắc phi. Nàng không ngờ, hôm
nay biến thành như vậy, còn có cơ hội trở thành nữ nhân của biểu
ca. Mặc dù trắc phi không giống như chính phi, nhưng khiến nàng rất
thỏa mãn rồi. Nàng quét mắt về phía Tư Nam Tuyệt, phong thái biểu
ca xuất chúng như thế, làm cho trái tim đập nhanh, chỉ là liếc nhìn,
mà sắc mặt đã hơi biến thành ửng hồng.

Sao Mộc Thanh Lan có thể không nhìn ra ánh sáng trong đôi mắt linh
hoạt của Tống Thi Linh, thật ra vừa rồi bà có chút hối hận, hối hận khi
bảo đảm với Thư Đới. Dung nhan như vậy, hơn nữa còn từng gả cho
người khác. Mặc dù làm trắc phi, nhưng vẫn không xứng với nhi tử
của bà. Nhưng lời nói ra như bát nước đã hất đi, không thể thu hồi,
hơn nữa Thư Đới đi theo mình đã rất nhiều năm, cộng thêm Linh Nhi
cũng khéo léo, bà chỉ có thể chấp nhận, bà ho khan hai tiếng mở
miệng nói: "Linh Nhi, ta ăn no rồi, ngươi gấp thức ăn cho Nam Tuyệt
đi!"

Tròng mắt Tống Thi Linh sáng lên, dời mắt lên đôi đũa chưa từng di
chuyển của nam nhân, nâng bước đi tới, thích biểu ca lâu như vậy,
nàng dĩ nhiên biết biểu ca thích ăn nhất là cái gì. Lúc nàng chuẩn bị
đưa tay đi gắp thức ăn, ánh mắt Tư Nam Tuyệt lạnh lẽo cố định trên
người nàng, lời nói vô tình phun ra: "Ta không đói bụng! Cách xa ta
một chút!"

Tâm tình Tống Thi Linh vốn đang vui mừng kích động thoáng chốc
như bị dội một chậu nước lạnh, trong nháy mắt lạnh hoàn toàn, nàng
cứ như vậy không biết làm sao đứng ở nơi đó, uất ức vành mắt đỏ
hoe.



Mộc Thanh Lan cũng cố ý không nhìn tới gương mặt khó ưa của nhi
tử, nghe Mộc Cần thuật lại chuyện vừa rồi, trong lòng bà lập tức nổi
nóng, thế nào cũng không nghĩ tới bản thân kém một tiểu nha đầu,
kêu nó ăn cơm với mình, còn phải tam xin tứ mời, cuối cùng vì nữ
nhân kia mở miệng thỉnh cầu, nhi tử mới chịu tới đây! Đối với Vân
Tuyết Phi, bà một chút cảm kích cũng không có, thậm chí còn chán
ghét, đây là nhi tử của bà, bà hao phí tâm huyết bồi dưỡng, dựa vào
đâu lại nghe lời một nữ nhân khác?

"Ta nghe Mộc Cần nói, tối hôm nay ngươi chưa ăn gì, sao lại không
đói bụng?" Mộc Thanh Lan để đũa xuống, nhìn chằm chằm Tư Nam
Tuyệt, cả người lộ ra hơi thở lành lạnh không vui: "Hay là vì ăn cơm
chung với lão bà này, khiến ngươi không đói bụng?"

Tư Nam Tuyệt nghe một tiếng lão bà kia, mi mắt giật giật, nhìn thẳng
nói: "Mẫu phi đệ nhất mỹ nhân ở Đại Hạ, được dùng bữa với mẫu phi
là vinh hạnh của nhi tử!"

Nghe nhi tử nói như vậy, Mộc Thanh Lan hơi thoải mái chút, mặc dù
bà có lòng tin với mỹ mạo của mình, nhưng chân chính nghe được từ
trong miệng người khác, chắc chắn là khen ngợi mình rồi.

"Linh Nhi, nhanh gấp thức ăn cho Tuyệt Nhi, ngươi đã cùng mẫu phi
ăn cơm, thì phải ăn nhiều một chút, những món này là do ta căn dặn
phòng bếp làm riêng cho ngươi!" Gương mặt trang nhã của Mộc
Thanh Lan tràn đầy ấm áp, ra lệnh cho nha hoàn: "Các ngươi đem
tất cả món ăn đến trước mặt vương gia đi!"

Tống Thi Linh lo lắng nhìn Tư Nam Tuyệt, thấy lần này hắn không có
mở miệng phản bác, tim nàng đập chậm lại, đưa tay gắp thức ăn bỏ
vào trong chén Tư Nam Tuyệt, giọng nói còn ngọt hơn mật vang lên:
"Biểu ca, đây là. . . . . ."



"Cút!" Tư Nam Tuyệt trừng mắt, lạnh lùng quét Tống Thi Linh, âm
thanh lạnh lẽo từ trong kẽ răng nặn ra.

Lần này trái tim Tống Thi Linh thật sự vỡ thành mãnh vụn rồi, cả
người cứng ngắc đứng ở đấy, hốc mắt ửng đỏ, thoáng chốc nước
mắt đã tụ lại.

Thư Đới đứng sau lưng Mộc Thanh Lan cũng không nhịn được nữa,
hai tay nắm quyền, hàn quang chợt lóe trong mắt, nói với Tư Nam
Tuyệt: "Vương gia, cho dù người vì vương phi, cũng không thể trút
giận lên người Linh Nhi!"

Sắc mặt Mộc Thanh Lan lập tức âm u, bà lạnh lùng nhìn Tư Nam
Tuyệt cách đó không xa, ngữ điệu lộ ra sự uy nghiêm âm lãnh: "Bây
giờ ngươi vì một nữ nhân, ngay cá cơm cũng không muốn ăn chung
với ta?"

"Nữ nhân kia là người nhi tử đã nhận định, là nhi tức của người, tại
sao mẫu phi không thử tiếp nhận Phi Nhi?" Tư Nam Tuyệt có chút vô
lực nói: "Con nói rồi muốn nàng và kế hoạch không có bất kỳ xung
đột, con vẫn là một nhi tử hiếu thảo biết vâng lời!"

Mộc Thanh Lan cũng không làm bộ bình tĩnh nữa, gương mặt bà
chìm trong sự giân dữ mắng Tư Nam Tuyệt: "Hừ! Hiếu thảo biết vâng
lời, chỉ bằng dáng vẻ hiện tại này? Ta thật sự không biết con trai của
ta lúc nào thì trở nên nhi nữ tình trường như vậy rồi! Dựa vào thái độ
bây giờ của ngươi, ta sẽ tuyệt đối sẽ không thừa nhận thân phận hộ
quốc vương phi của nàng ta!"

Thần kinh Tư Nam Tuyệt căng thẳng tựa dây cung thoáng chốc đứt
đoạn, mắt lạnh đứng dậy: "Nàng là nương tử của con, là hộ quốc
vương phi, là nữ chủ nhân của vương phủ này không được phép



thay đổi! Nếu như mẫu phi tìm thêm kẻ nào không đứng đắn tới nơi
này, thì không cần gọi nhi tử qua đây!"

Câu nói không đứng đắn càng làm cho sắc mặt Tống Thi Linh trắng
bệch, bờ môi run rẩy, một chữ cũng không phản bác được, chỉ có thể
im lặng giữ nước mắt lại.

"Con trai ngoan, con trai ngoan, ngươi đã không muốn đến đây như
vậy, bây giờ lặp tức cút ngay cho ta, ta không có đứa con như ngươi,
ngươi cút, ngươi cút. . . . . ." Mộc Thanh Lan không duy trì nổi dáng
vẻ cao quý đoan trang nữa, tức giận chỉ tay ra cửa, sắc mặt âm hàn.

"Chủ tử, đừng tức giận có hại cho sức khỏe!" Thư Đới vội vàng đưa
tay thuận khí cho Mộc Thanh Lan, trấn an nói: "Tiểu vương gia không
phải cố ý chọc giận chủ tử, hắn cũng chỉ vì quá yêu vương phi thôi,
chủ tử người đừng để trong lòng!"

Tư Nam Tuyệt nghe vậy, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn Thư Đới, mặt
mũi bao phủ một tầng sương mù, lạnh nhạt nói: "Thư di nói như vậy,
nếu người nghe hiểu thì biết Thư di mở miệng là vì ta, còn ngược lại
sẽ cho rằng Thư di cố ý bôi nhọ Phi Nhi!"

Ánh mắt lạnh lẽo khiến trong lòng Thư Đới run lên, bà cười gượng
nói: "Tiểu vương gia, người hiểu lầm, ta không có ý đó!"

"Không có thì tốt rồi! Không nên vọng tưởng thứ không thuộc về
ngươi, như vậy Bổn vương còn có thể kính trọng gọi ngươi một tiếng
Thư di!" Tư Nam Tuyệt lạnh lùng lưu lại một câu nói như vậy, không
để ý tới sắc mặt Mộc Thanh Lan âm trầm, từ đầu tới đuôi cũng không
nhìn đến Tống Thi Linh, trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài.

Bên ngoài màn đêm đã buông xuống, không như bên trong Lâm
Phượng viên, bầu không khí ở đây âm u khiến người ta bị đè nén.



Thời gian mới trôi qua không bao lâu, hắn lại bắt đầu nhớ nhung
hương vị ấm áp ấy, hắn lặp tức đứng lên sử dụng khinh công bay về
Lâm Phượng.

Thời điểm đứng trước cửa, thế nhưng không ngờ phát hiện, đèn
đuốc đều tắt hết, trong lòng hắn không khỏi âm thầm nghiến răng,
nha đầu này ngủ sớm thế, không muốn chờ mình đây mà.

Che giấu mất mác trong lòng, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, lấy ánh
trăng đi vào, rốt cuộc thấy được trước giường dung nhan quen thuộc
đang ngủ say, an tĩnh như vậy, làm cho người ta không đành lòng
quấy rầy.

Hắn khẽ thở dài, đưa tay cởi quần áo, tiếp theo chui vào trong chăn.

Vừa chui vào, đột nhiên trên đỉnh đầu có một bóng râm che phủ, sau
đó một vật nặng đè trên người mình, mềm lại, thơm ngát, hơi thở
quen thuộc quanh quẩn ở phía trên.

Tư Nam Tuyệt ở trong bóng tối định thần nhìn lại, hai mắt trong suốt
làm gì có nửa phần buồn ngủ, lúc này đang hứng thú nhìn mình
chằm chằm, con ngươi lóe sáng.

Còn chưa kịp phản ứng, hai điểm trước ngực đau nhói, tức khắc
toàn thân hắn cứng ngắc, tứ chi đột nhiên không nhúc nhích được.

"Nàng muốn làm gì?" Tư Nam Tuyệt nhìn chằm chằm mặt Vân Tuyết
Phi, mắt không nháy, giọng nói không chút sợ hãi.

"Lần này đến lượt ta áp chế huynh!" Giọng nữ phách lối chợt vang
lên trong đêm đen.



Chương 93: Ngươi còn giả bộ
bao lâu nữa?

Vân Tuyết Phi cúi đầu nhìn Tư Nam Tuyệt chằm chằm, cho dù trong
đêm đen, vẫn có thể thấu qua bóng đêm mơ màng, nhìn ra vẻ suối
tuôn trong mắt hắn, liễm diễm phương hoa.

Khi nàng cúi đầu, từng tấc đến gần Tư Nam Tuyệt, ngửi hơi thở phái
nam nóng rực quen thuộc, toàn bộ bàn tay của nàng đều là mồ hôi,
trái tim bùm bùm giống như muốn nhảy lên đến cổ họng, cùng với
mặt trăng vẩy xuống ánh sáng bạc, nhìn hấp dẫn mềm mại gần trong
gang tấc, nàng nuốt nước miếng một cái, cho dù nàng đụng ngã hắn
trước, nhưng thật sự ra trận, nàng vẫn khẩn trương sợ hãi.

"Thế nào? Dám không?" Âm thanh phái nam dịu dàng hài hước đột
nhiên vang lên, kèm theo lồng ngực chấn động rất nhỏ. Hắn nhìn lên
nữ nhân nào đó tiến lùi đều khó trước mặt, nụ cười khóe miệng càng
để càng lớn.

Một bộ dạng đáng đánh đòn như vậy, ở trong cái liếc mắt của Vân
Tuyết là khiêu khích trắng trợn, nàng nắm chặt vạt áo ở lồng ngực
hắn, ánh mắt hơi lạnh, hung hăng dán về phía cánh môi của hắn, bởi
vì dùng sức quá mạnh, không cẩn thận dập đầu đến hàm răng của
hắn, lập tức đau đớn hít khí một hồi.

"Nha đầu ngốc ~" Một tiếng thở dài nhẹ nhàng cưng chiều truyền ra
từ trong lồng ngực.

Ngay sau đó một đôi bàn tay mạnh mẽ đột nhiên vòng chắc lấy nàng,
trời đất xoay tròn, nàng bỗng chốc bị đè ở phía dưới, còn chưa kịp



phản ứng, cánh môi nhẹ nhàng liếm láp chỗ da vừa mới va chạm, khi
hắn nhẹ nhàng mút thỏa thích, đau đớn từ từ biến mất, thay vào đó
là cảm giác mát mẻ thoải mái.

Trằn trọc triền miên chốc lát, Tư Nam Tuyệt ngẩng đầu lên, sững sờ
nhìn người trước mặt co rúc ở trong ngực hắn giống như mèo con,
hắn bất đắc dĩ thở dài: "Hôm nay năng lực của vi phu có hạn, chỉ có
thể phục vụ đến chỗ này, đợi sau này có cơ hội nhất định thỏa mãn
nương tử gấp bội ~"

Ngay sau đó trên người đột nhiên nhẹ đi, dưới giường bên cạnh lõm
xuống, một thân thể nóng như lửa dính sát nàng, chặn ngang ôm
chặt nàng trong ngực.

Đợi tiếng hít thở vững vàng truyền đến từ sau lưng, Vân Tuyết Phi
mới chậm rãi mở mắt ra, hôm nay nàng vốn chỉ vì chuyện Thái phi
mà tâm tình không tốt, mới nghĩ đến việc muốn lưu lại dấu vết thuộc
về của nàng ở trên người hắn, nhưng đợi đến khi đứt gân não ra
trận, cưỡi hổ khó xuống, nàng nặn ra mồ hôi lạnh, cuối cùng hiện tại
cũng xuống, rốt cuộc trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng thẳng tới
nay tại sao người không thỏa mãn lại có thể là nàng?

Ngửi hơi thở làm cho người ta an tâm, xung quanh ấm áp, ngày hôm
nay trải qua nhiều chuyện, nàng cũng mệt mỏi, đầu hỗn độn, trên mí
mắt run lên, rốt cuộc cũng đã ngủ.

Hôm sau, khi Tống Thi Linh sảng khoái tinh thần trở lại Phong phủ,
biết được cuối cùng đứa con hoang đó đã mất, mặc dù chuyện buổi
sáng này đều trong dự liệu, nhưng chính tai nghe được sự thật này,
trong lòng của nàng ta rất sung sướng, nàng ta chưa trở về Linh
Lung viện của mình, trực tiếp đến Tình Nguyệt các.

"Ta không uống thuốc, ngươi đi, ngươi đi!" Hồng Nguyệt hô khàn cả



giọng, dùng hết sức đẩy chén trước mắt ra, bởi vì lực độ của động
tác lớn, kéo theo bụng của nàng ta co rút đau đớn một hồi, cảm giác
bụng trống rỗng, càng nhắc nhở nàng ta vừa mới khổ sở mất đi đứa
bé.

Phong Cực đưa chén cho nha hoàn bên cạnh, sau đó cầm tay Hồng
Nguyệt, vẻ mặt đau lòng: "Hồng Nguyệt, ngươi vừa mới đẻ non, đại
phu nói rồi, hiện tại phải điều dưỡng thân thể thật tốt, nếu không về
sau sẽ rất khó có cơ hội làm mẹ!"

"Còn có cơ hội? Ha ha ~ không có cơ hội rồi, không có cơ hội rồi!"
Hồng Nguyệt lắc đầu một cái, lạnh lùng rút tay ra, nước mắt lạnh lẽo
ở khóe mắt chảy giọt xuống.

"Còn có, chỉ cần ngươi điều dưỡng thân thể thật tốt, bản tướng quân
đồng ý với ngươi, sẽ cho ngươi một đứa bé!" Phong Cực vội vàng
trấn an, ánh mắt khẩn trương vẫn chăm chú vào vẻ mặt trắng bệch
trên người nữ nhân trước mặt, khi hắn mười lăm tuổi liền bắt đầu
chơi đùa nữ nhân, mỗi lần đều sẽ làm xong các biện pháp an toàn,
sẽ không tùy tiện để cho một nữ nhân mang thai con của mình, đối
với đứa bé đến ngoài ý muốn này, không nói là kỳ vọng, nhưng hắn
ta thật sự có cảm giác đau lòng.

"Không có sau đó, ta không muốn, cũng sẽ không mang thai đứa bé
của ngươi nữa!" Ánh mắt Hồng Nguyệt như mũi tên tẩm độc bắn ở
trên người Phong Cực, tiếng chỉ trích lạnh lùng nặng nề vang lên:
"Kẻ nhu nhược này, nữ nhân ác độc kia giết nhi tử của ngươi, ngay
cả thù này mà ngươi cũng không dám tìm nàng ta báo thù, ta còn
sinh đứa bé cho ngươi làm gì? Chỉ sợ nó vừa mới đến trong bụng,
sẽ trực tiếp biến thành một vũng máu giống như lần này. . . . . ."

"Sẽ không, ta sẽ không để cho nàng ta tổn thương con của chúng ta
lần nữa!" Phong Cực vội vàng phản bác, đôi tay nắm thật chặt thành



quyền, trái tim đốt cháy đau đớn khiến cho giọng nói của hắn nghẹn
ngào.

Hồng Nguyệt nằm ở trên giường, trái tim trống rỗng càng lúc càng
lớn, từ đầu đến cuối trong đầu hiện lên máu đỏ ấm áp phun mạnh ra
đầy đất, tiếng cười điên cuồng này, ánh mắt ác độc kia. . . . . . Tất cả
khổ sở đều do người nam nhân trước mặt này ban tặng.

"Hồng Nguyệt, ta đồng ý với ngươi, nhất định sẽ báo thù cho đứa bé
của chúng ta! Nhưng, nhưng bây giờ còn chưa đến lúc, ngươi cho ta
một chút thời gian. . . . . ." Phong Cực trịnh trọng mà khẽ nói: "Trước
mắt nữ nhân kia có Thái phi nâng đỡ, ta tạm thời không động thủ
được, chuyện này chỉ là tạm thời, ta đang chuẩn bị rồi, tin tưởng sẽ
chờ không bao lâu, ta liền có thể khiến cho nữ nhân kia nợ máu trả
bằng máu rồi!"

"Khiến cho ta nợ máu trả bằng máu, ngươi có bản lĩnh kia sao?"
Bỗng nhiên cửa chính bị đá văng ra từ bên ngoài, vẻ mặt Tống Thi
Linh âm u tiến vào.

Nghe được tiếng nói này thì con ngươi vốn khép hờ của Hồng
Nguyệt đột nhiên mở ra, không để ý thân thể đau đớn giãy giụa đứng
dậy, đợi nhìn thấy ánh mắt khiêu khích hài lòng của Tống Thi Linh,
nàng ta cũng không nhịn được nữa bắt đầu gào thét: "Nữ nhân ác
độc này, ngươi đền mạng của đứa bé cho ta, ta muốn giết chết
ngươi, giết chết ngươi . . . . . ."

Con ngươi tối tăm của Tống Thi Linh liếc Hồng Nguyệt một cái, xuy
một tiếng, sau đó cố định ánh mắt lạnh lùng ở trên người Phong
Cực, giễu cợt: "Bây giờ bản tiểu thư đang đứng ở đây, ngươi nói
xem định khiến bản tiểu thư nợ máu trả bằng máu như thế nào?"
Thời gian dài như vậy, nàng ta đã sớm nhìn thấu đáo nam nhân này
từ trong ra ngoài, chỉ cần nàng ta còn vương phủ một ngày, có Thái



phi làm núi dựa, nam nhân này phải thực hiện hình tượng gấu chó ở
trước mặt mình đến cùng. Cho dù nàng ta giết mẹ ruột của hắn ta,
hắn ta cũng không dám làm gì nàng ta!

"Tống Thi Linh, ngươi còn dám đến!" Trên mặt Phong Cực đầy ác
độc, cắn răng nghiến lợi nói, hiện tại hắn ta không dám đụng vào nữ
nhân này, không có nghĩa là hắn ta cũng không hận, mỗi một lần sau
khi tranh chấp mâu thuẫn, hắn ta đều hận nữ nhân này sâu hơn, nếu
như nữ nhân này không có vương phủ che chở, hắn ta đã sớm động
thủ trực tiếp kết liễu nữ nhân này.

"Tại sao ta không dám đến?" Mặt mũi Tống Thi Linh hả hê nhíu nhíu,
nhìn nam nhân có vẻ mặt tức giận cũng không dám động thủ, còn nữ
nhân có vẻ mặt oán hận, lại nằm ở trên giường không nhúc nhích
nổi, trong lòng của nàng ta rất sảng khoái, thì ra vui vẻ xây dựng ở
trên khổ sở của người khác, loại cảm giác này thật sự rất tốt!

"Nguyệt muội muội đẻ non, ta làm tỷ tỷ chắc chắn phải quan tâm một
chút!" Tống Thi Linh liếc mắt nhìn Phong Cực xanh mét mặt một cái,
rồi sau đó chậm rãi nói: "Nhưng xem ra ta cũng không được hoan
nghênh, đã như vậy thì ta đi trước, muội muội phải điều dưỡng thân
thể thật tốt, cũng đừng vì nhất thời tức giận mà công tâm*, về sau
cũng không thể sinh, như vậy tỷ tỷ ta thật sự có lỗi lớn với ngươi!"

*công tâm: vì đau khổ phẫn nộ mà hôn mê là nộ khí công tâm, vì bị
thương bị bỏng nguy đến tính mạng mà hôn mê là hoả khí công tâm
hoặc độc khí công tâm, cách gọi của Đông y

Hồng Nguyệt vốn bởi vì đẻ non nên thân thể rất yếu, lúc này nhìn kẻ
thù phách lối ngay trước mắt lại không nhúc nhích được, nàng ta
không chịu nổi, một tiếng phốc xích, máu đỏ tươi phun ở trên
giường, rồi sau đó hơi thở mong manh nằm ở trên giường, trong
miệng vẫn nỉ non: "Tống Thi Linh, ngươi không chết tử tế được,



không chết tử tế được. . . . . Ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho
ngươi. . . . . ."

Gân xanh trên trán Phong Cực nhíu nhíu, tức giận trên mặt càng sâu
hơn, hắn ta nói: "Biến, bà điên này nhanh cút cho ta!"

"Hiện tại ta...ta đi ~" Tống Thi Linh chưa bao giờ có ngày nào sung
sướng như hôm nay, khi nàng ta sắp bước ra ngoài cửa, nàng ta
quay đầu nói với Phong Cực: "Ngày hôm qua Thái phi đột nhiên hỏi
tại sao tay ta tàn phế? Ngươi biết ta nói như thế nào không?"

Nhìn Phong Cực thay đổi sắc mặt, Tống Thi Linh tiếp tục nói: "Thái
phi nói nhất định sẽ chữa khỏi tay giúp ta, hơn nữa nhất định sẽ giúp
ta làm chủ, bất cứ kẻ nào có lỗi với ta thì bà đều sẽ không bỏ qua!"

Sau khi Tống Thi Linh đi, Phong Cực đi tới trước giường, đưa tay
vuốt ve khuôn mặt trắng bệch của Hồng Nguyệt, trên mặt áy náy nói:
"Thật xin lỗi!"

Hộ quốc vương phủ, Thẩm Lưu Nhiễm trải qua những ngày điều
dưỡng, sắc mặt hồng hào, trừ còn thường xuyên lầm bầm lầu bầu,
tất cả chuyện khác đều tốt.

"Tần Lan, Thẩm Lưu Nhiễm còn có cơ hội khôi phục sao?" Vẻ mặt
Vân Tuyết Phi khẩn trương nói, trải qua những ngày chờ đợi, rốt
cuộc nàng chờ được.

Tần Lan mặc bộ áo xanh, sợi tóc đen thả tùy ý, toàn thân có vẻ lười
biếng nhưng xinh đẹp, hắn yên lặng một lát rồi nói: "Có, nhưng còn
phải xem tạo hóa của nàng ta!"

"Tạo hóa cái gì? Nàng ta có mấy tầng cơ hội có thể khỏe?" Cũng đã
đến nước này rồi, chỉ cần Thẩm Lưu Nhiễm nhớ ra, thì nàng có thể



đến gần chân tướng hơn.

"Chỉ cần nàng ta nguyện ý, rất nhanh sẽ có thể khỏe!" Tần Lan thu
hồi hòm thuốc, sớm biết chuyện như thế này, hắn cũng không vội vã
chạy về từ biên cương.

Ánh mắt Vân Tuyết Phi chợt lóe, lại dừng tầm mắt ở khuôn mặt mờ
mịt, ánh mắt hỗn độn, trong miệng không ngừng nỉ non câu kia: "Tiểu
thư, thật xin lỗi, ta không cố ý, không cố ý. . . . . ."

Đợi sau khi Tần Lan đi ra, cả căn phòng chỉ còn lại hai người Vân
Tuyết Phi và Thẩm Lưu Nhiễm, từng tiếng thật xin lỗi vang vọng.

Vân Tuyết Phi đi đến trước bàn, rót cho mình ly trà, sau đó đi tới
trước mặt nữ nhân có khuôn mặt mờ mịt, ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp
xối nước trà ở trên đầu Thẩm Lưu Nhiễm, chỉ trong nháy mắt như
vậy, nàng vẫn thấy được, thân thể Thẩm Lưu Nhiễm run lên một cái,
còn có kinh ngạc trong đôi mắt kia.

"Thẩm Lưu Nhiễm, ngươi còn giả bộ bao lâu nữa?" Vân Tuyết Phi
lạnh lùng nói, nàng sớm nên nghĩ đến nữ nhân này vốn đang giả bộ.

Thẩm Lưu Nhiễm sững sờ nhìn Vân Tuyết Phi, vẻ mặt có chút giật
mình, từng giọt từng giọt nước theo tóc chảy xuống, nàng ta mở to
miệng nói: "Ngươi biết khi nào?"

"Ta đã sớm nghi ngờ, nhiều lần ám toán, mỗi lần đều do ngươi nhắc
nhở, chúng ta mới phát hiện, đâu có chuyện trùng hợp như vậy, cho
đến câu nói vừa rồi của Tần Lan, ta mới thật sự khẳng định, từ đầu
tới cuối, ngươi hoàn toàn không điên khùng, lúc ấy khi Hạ Hầu Cảnh
tìm đến ngươi, ngươi bị người khác đuổi giết, là hắn cứu ngươi,
ngươi biết tình cảm của hắn đối với Tiết Phỉ, lo lắng hắn giận chó
đánh mèo lên ngươi, cho nên ngươi giả điên, cố ý tiết lộ điểm đáng



ngờ, để cho hắn bảo vệ ngươi, ngươi cho rằng có hắn bảo vệ nên có
thể bình yên, không ngờ trên đường hắn gặp phải đuổi giết, ngươi
phải chạy loạn, sau đó đụng phải ta, ngươi đều sớm mưu tính trước
tất cả chuyện này!"



Chương 94: Hối hận vô dụng

Sắc mặt Thẩm Lưu Nhiễm thay đổi lớn, ở dưới ánh mắt sắc bén của
Vân Tuyết Phi, nàng ta vô lực nhắm hai mắt lại, gật đầu một cái, cánh
môi mở ra nói không lưu loát: "Không sai, ta cố ý giả điên đấy!"

"Tại sao những người đó muốn đuổi giết ngươi? Có liên quan đến
cái chết của Tiết Phỉ?" Vân Tuyết Phi nhìn mắt Thẩm Lưu Nhiễm
chằm chằm, toàn thân ngưng tụ một tầng sương lạnh lẽo.

Thân thể Thẩm Lưu Nhiễm cứng đờ một lúc, bỗng nhiên mở to hai
mắt, không hề nghĩ đến nữ nhân này lại đoán đến tầng này, nàng ta
khẩn trương nói: "Ngươi...làm sao ngươi biết? Ngươi có quan hệ
như thế nào với Tiết Phỉ?"

"Ngươi trả lời ta trước! Ban đầu ngươi bỏ thuốc cho Tiết Phỉ là bị
người nào chỉ điểm?" Vân Tuyết Phi không nhúc nhích dừng ánh mắt
khiếp người ở trên người Thẩm Lưu Nhiễm, quanh người có chứa
một loại cảm giác áp bức.

"Không, ta...ta không thể nói!" Mắt Thẩm Lưu Nhiễm khép hờ, nàng
ta làm nhiều chuyện sai lầm như vậy, thậm chí không ngại phản bội
người mà nàng ta vẫn coi như người thân lqd là tiểu thư và Lưu Ly,
chính là muốn sống, nếu như nàng ta nói chuyện này ra, thì không
còn có cơ hội sống sót rồi.

"Không thể nói?" Vân Tuyết Phi cười lạnh nhíu mày, nâng bước đi tới
cửa, kéo cửa chính ra chỉ vào bên ngoài, giọng nói nặng nề mà nói:
"Không nói thì lập tức cút cho ta, cút ra khỏi vương phủ, nơi này
không lưu một pho Đại Phật như ngươi!"



Cánh môi Thẩm Lưu Nhiễm mím chặt, bước chân như đúc bằng chì,
nàng ta sững sờ nhìn nữ nhân thường xuyên chăm sóc nàng ta, lại
nhìn cửa rộng mở, không, nàng ta không thể rời khỏi vương phủ, rời
khỏi vương phủ thì mất đi ô dù, chỉ cần ra khỏi vương phủ này,
không bao lâu nữa nàng ta cũng sẽ bị những người đó tìm được, sau
đó giết người diệt khẩu.

"Tiết Phỉ đối xử với ngươi không tệ, tại sao ngươi muốn phản bội
nàng ấy?" Tâm Vân Tuyết Phi đột nhiên lạnh lẽo, đôi tay nắm chặt
thành quyền, dường như móng tay muốn đâm chặt trong thịt, sự
phẫn nộ khi bị người lừa gạt bao phủ nàng.

"Ta không muốn ~" Trong mắt Thẩm Lưu Nhiễm tràn đầy khổ sở, sắc
mặt trắng bệch, Tiết Phỉ là một vết sẹo trong lòng nàng ta, vừa khẽ
đụng thì máu tươi giàn giụa.

"Ta không có biện pháp, lúc ấy hoàng thượng lén lút với Mộ Dung
Thanh Y sau lưng hoàng hậu, ta sớm đã biết chuyện này, ta đã từng
nói bóng nói gió nhắc nhở tiểu thư, nhưng tiểu thư hoàn toàn không
tin tưởng, còn cho rằng ta suy nghĩ nhiều, sau đó tiểu thư bị hoàng
thượng sai đi bình định, ta cũng biết rõ hắn ta muốn thừa dịp tiểu thư
rời đi để cưới Mộ Dung Thanh Y, đợi đến sau khi tiểu thư trở về, gạo
sống nấu thành cơm chín, muốn làm cho d d l q d tiểu thư thỏa hiệp!
Nhưng vào buổi tối trước ngày tiểu thư ra trận, Mộ Dung Thanh Y tìm
ta, cho ta một bọc thuốc, bảo ta thừa dịp trước khi tiểu thư ra chiến
trường để cho tiểu thư uống, ta biết rõ đó là thuốc mê, cũng hiểu
trúng thuốc mê trên chiến trường thì đồng nghĩa với bước một chân
vào Quỷ Môn quan, ta từng do dự. . . . . ."

Nói tới chỗ này, Thẩm Lưu Nhiễm bắt đầu nghẹn ngào, hốc mắt khẽ
ửng hồng: "Không phải ta vô tình vô nghĩa, tiểu thư đối với ta như
thế nào, ta hiểu rõ, trong lòng ta rất cảm kích nàng ấy, nhưng, nhưng



muội muội của ta ở trên tay bọn họ, ta không thể bỏ mặc!"

"Ngươi còn có một muội muội?" Ánh mắt Vân Tuyết Phi lóe lên một
cái, nàng nhớ kiếp trước nha hoàn của nàng đều là nữ cô nhi, không
có người thân không có tỷ muội, bởi vì phụ thân từng nói, có nhớ
thương thì có nhược điểm, người như vậy khó nắm chặt, bất cứ lúc
nào cũng có thể phản bội ngươi, phụ thân yêu nàng, chọn lựa nha
hoàn cho nàng đều là một thân một mình, không hề vướng bận,
người như vậy, ngươi đối xử với nàng ta tốt, nàng ta sẽ dùng sinh
mạng dốc sức cho ngươi, cũng ví dụ như Thẩm Lưu Ly.

"Ta có người nhà, chỉ có điều năm ấy quê nhà đột nhiên xảy ra lũ lụt,
phụ mẫu của ta bị chết đuối, muội muội duy nhất của ta không rõ tung
tích, sau đó quê nhà lại mất mùa, ta hết cách rồi, chỉ có thể đi tị nạn
ở bên ngoài, thời điểm cuộc sống của ta thống khổ nhất thì ta gặp
Tiết tướng quân, ông ấy thấy ta và nữ nhi của mình cùng tuổi, lại một
thân một mình, liền mang ta về Tiết phủ, làm bạn với nữ nhi của ông
ấy, sau này ta muốn nói với tiểu thư ta muốn tìm muội muội mất tích
của mình, nhưng nghe nha hoàn trong phủ nói, hầu hạ bên cạnh tiểu
thư phải là nữ cô nhi, ta lo lắng một khi tin tức này bại lộ, ta sẽ bị đuổi
đi, vì vậy ta chỉ có thể giấu giếm, vừa làm nha hoàn cận thân của Tiết
hoàng hậu, vừa tìm kiếm muội muội số khổ của ta, tìm rất nhiều năm,
lúc ta sắp chết tâm, rốt cuộc có tin tức, nhưng giá tiền . . . . ."

Thẩm Lưu Nhiễm không nói tiếp nữa, chỉ khóc thút thít, trong miệng
tiếp tục lẩm bẩm câu nói trước kia: "Ta có lỗi với tiểu thư của ta,
nàng ấy đối xử với ta tốt như vậy, nhưng ta không phải là người, ta
là một kẻ ích kỉ, hại nàng ấy. . . . . ."

Vân Tuyết Phi vẫn nhìn Thẩm Lưu Nhiễm bi thương mà khóc ở đó,
rõ ràng đau lòng như vậy, nhưng nàng lại không có một chút thương
hại, đời trước nàng đối xử với người khác quá tốt, người mà nàng
coi như thân nhân bằng hữu, một đoạt phu quân của nàng hơn nữa



xui khiến người khác bỏ thuốc cho nàng, một bỏ thuốc mưu hại nàng,
nam nhân mà nàng toàn tâm toàn ý đối đãi, cuối cùng lại lén lút với tỷ
muội tốt nhất của nàng, là đao phủ gián tiếp hại tính mạng của nàng!

"Ha ha ~ chết một tiểu thư, thêm một người muội muội, như vậy vô
cùng tốt ~" Vân Tuyết Phi cười châm chọc một tiếng, đôi tay rũ
xuống, nắm chặt thành quyền, dường như móng tay muốn bấm sâu
trong thịt, nàng có thể trách ai? Đứng ở lập trường của Thẩm Lưu
Nhiễm, vốn không sai, đó là muội muội có liên hệ máu mủ với nàng
ta, người thân duy nhất của nàng ta, tại sao nàng ta có thể vứt bỏ?
Mình và nàng ta không quen không biết, nhiều lắm chỉ là một mối liên
hệ chủ tớ, quan hệ thuê mướn, dựa vào cái gì mà yêu cầu nàng ta
quyết một lòng với ngươi? Ngươi đối xử tốt với nàng ta là chuyện
của ngươi, nàng tacảm kích hay không lại là chuyện của nàng ta, Tiết
Phỉ, ngươi quá đề cao mình rồi! Thật ra ngươi không hề quan trọng
như vậy!

"Không phải ta cố ý, ta thật sự đã hối hận, nếu như cho ta thêm một
cơ hội, ta nhất định sẽ giữ vững trung thành với tiểu thư, tuyệt đối sẽ
không có hai lòng!" Thẩm Lưu Nhiễm nâng đôi mắt đẫm lệ mông lung
lên, con ngươi kiên định bảo đảm.

Nếu như, còn có nếu như sao? Người cũng đã chết rồi, biến thành
đất vàng chôn dưới đất rồi, hối hận có ích lợi gì? Nàng không cần
những người này nói xin lỗi, nàng cần chính là những người này
sống suốt đời ở trong khổ sở, đời đời kiếp kiếp bị lương tâm khiển
trách, cả đời này đều sống ở dưới bóng ma tử vong của nàng!

"Ngày đó ngươi xuất hiện ở lân cận Thiên Hương Lâu cũng không
phải là trùng hợp?" Vân Tuyết Phi lạnh lùng cười một tiếng, trước kia
sao nàng lại dễ dàng tin tưởng người khác như vậy? Thật sự là đầu
óc rút gân!



"Mộ Dung Thanh Y lo lắng ta sống là một nguy hiểm đối với nàng ta,
cộng thêm hoàng thượng giống như chưa dứt tình đối với Tiết hậu,
nàng ta sợ hoàng thượng tìm được ta trước, nên muốn diệt khẩu ta!
Nàng ta là Hoàng quý phi, dưới một người trên vạn người, có thể tùy
ý điều động cấm quân trong cung, ta chạy trốn tới nơi nào cũng
không chạy khỏi Ngũ Chỉ Sơn của nàng ta, đã như vậy, ta liền tới
chỗ nguy hiểm nhất, vốn muốn dựa vào Hạ Hầu Cảnh, nhưng trên
đường hắn gặp ám sát, ta đi theo hắn cũng nguy hiểm, vì vậy ta trực
tiếp thừa dịp chạy loạn, tuần tra ở kinh thành rất nhiều ngày, nghe
người ta nói chỉ có hộ quốc vương phủ có thể chống lại hoàng
quyền, vì vậy ta vẫn canh giữ ở phụ cận của hộ quốc vương phủ,
muốn nhân cơ hội vào đó ẩn náu, suốt mấy ngày chỉ thấy ngươi
mang theo nha hoàn ra cửa, vì vậy liền sắp xếp tiết mục phía sau!"
Thẩm Lưu Nhiễm nói tới chỗ này thì xấu hổ cúi đầu, nàng ta không
phải người tốt, tất cả người ở cùng một chỗ với nàng ta, không phải
là bị nàng ta tổn thương, chính là bị nàng ta lừa gạt.

Chân tướng đơn giản như vậy, đả thương người như thế!

Đột nhiên tiếng bước chân của mấy người đi từ xa đến gần phía bên
này, Vân Tuyết Phi nhíu mày lại, hơi thở. . . . . .

"Tiểu thư, tiểu thư. . . . . ." Vẻ mặt Ngũ Trà cấp bách chạy vào vội
vàng báo cáo: "Mộ Dung quý phi đang đi qua bên này, sau lưng còn
có tám nha hoàn đi theo."

Thẩm Lưu Nhiễm vừa nghe, hoảng hốt, ánh mắt cầu cứu rơi vào trên
người Vân Tuyết Phi, khẩn cầu: "Vương phi, ngươi phải cứu ta, nàng
ta nhất định tới bắt ta, nếu như bị nàng ta bắt được, ta chắc chắn
mất mạng!"

Vân Tuyết Phi liếc vẻ mặt khẩn trương lo lắng của người kia, sau đó
sửa sang lại vạt áo, trực tiếp lqđ tìm chỗ ngồi xuống, rót cho mình ly



trà, tỉ mỉ thổi trà.

Không bao lâu, Mộ Dung Thanh Y giữ tay nha hoàn, chậm rãi đi vào.

Cung trang màu hồng nhạt, mép váy thêu đóa hoa phù dung lớn, bên
ngoài khoác một tầng lụa mỏng màu trắng, mái tóc màu mực như tơ
lụa tùy ý thả bên hông, thân hình thon thả, lông mày khẽ nhếch lên,
tâm trán đỏ tươi, càng nổi bật lên khí chất cao quý, quyến rũ động
lòng người như tiên nữ thiên cung.

Mộ Dung Thanh Y vừa tiến vào, nhìn thấy đầu tiên chính là Vân
Tuyết Phi khí định thần nhàn ngồi uống trà, ở đó nghĩ đến mấy lần
xích mích trước, nhất là lần ở Thiên Hương Lâu đó, suýt nữa nàng ta
chết, nàng ta giận đến cắn răng nghiến lợi, nữ nhân này lại năm lần
bảy lượt không để mình ở trong mắt, thật sự đáng ghét đến cực
điểm.

"Mộ Dung quý phi giận đùng đùng tới cửa như vậy, có gì muốn làm?"
Vân Tuyết Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, mặt mày cong lên một độ
cong đẹp mắt, một đôi mắt sáng sủa rực rỡ, không hề có vẻ khẩn
trương sợ hãi ở bên trong.

"Bổn cung tới bắt đào phạm!" Mộ Dung Thanh Y đưa mắt trực tiếp
liếc nhìn Thẩm Lưu Nhiễm ở sau người Vân Tuyết Phi, ánh mắt đông
lại, lạnh lùng nói: "Trói lại cho ta!"

Hai nha hoàn sau lưng nghe lệnh, đang chuẩn bị đi lên trước, đột
nhiên một ánh sáng lạnh thoáng hiên lên, văng tung tóe ở dưới chân
họ, mảnh vụn văng khắp nơi, trên người lập tức xuất hiện vài vết
thương, màu máu thấm ra ngoài.

Đợi vừa nhìn dưới chân, đó chính là cái ly mà vừa rồi Vân Tuyết Phi
cầm thưởng thức trà, chống đối trắng trợn như vậy, làm sao Mộ



Dung Thanh Y có thể giả vờ không nhìn thấy, ánh mắt tức giận của
nàng ta cố định ở trên người Vân Tuyết Phi, nặng nề chất vấn:
"Vương phi muốn bao che đào phạm sao?"

"Xin hỏi quý phi, nàng ta đã phạm tội gì? Vậy mà có thể khiến cho
quý phi tự mình tới cửa!" Vân Tuyết Phi đứng dậy, đi thẳng tới chỗ
cách xa Mộ Dung Thanh Y hai bước, nhìn thẳng vào mắt nàng ta.

"Bổn cung bắt một đào phạm nho nhỏ, còn cần khai báo với vương
phi?" Mộ Dung Thanh Y nghe vậy thì oán hận, không có Tiết Phỉ,
thân phận Hoàng quý phi của nàng ta là tôn quý nhất ở Đại Hạ Quốc,
nữ nhân này năm lần bảy lượt khiêu khích quyền uy của nàng ta, quả
thật tội đáng chết vạn lần!

"Quý phi ngươi nói xem, đào phạm trước mặt làm khách ở trong phủ
ta, ta giao nàng ta ra, nhưng cũng phải cho ta lý do giao ra, chỉ cần
quý phi có thể đưa ra, ta nhất định giao!" Vân Tuyết Phi chợt cười
phóng khoáng một tiếng, nhưng nhìn kỹ, bên trong lại có một chút
màu sắc u ám.

"Vân Tuyết Phi, ngươi đừng quá đáng!" Mộ Dung Thanh Y cắn răng
nghiến lợi, sắc mặt một hồi xanh, một hồi trắng.

"Thẩm Lưu Nhiễm là thị nữ thiếp thân của tiên hoàng hậu, nương
nương ngươi và tiên hoàng hậu tình như tỷ muội, bây giờ lại ngay cả
một tỳ nữ nho nhỏ cũng không tha cho, chẳng lẽ tình cảm của nương
nương đối với dđlqđ tiên hoàng hậu đều là giả?" Ánh mắt Vân Tuyết
Phi thâm thúy, cánh môi lại gần Mộ Dung Thanh Y nói.
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Sắc mặt Mộ Dung Thanh Y hơi biến đổi, tràn đầy tức giận, cắn răng
nghiến lợi nói: "Tình nghĩa giữa bổn cung và Tiết hoàng hậu không
cho phép một người ngoài như ngươi chất vấn!" Tại sao nữ nhân
này biết rõ chuyện những người bên cạnh Tiết Phỉ như vậy? Chẳng
lẽ. . . . . . Nàng dời ánh mắt đến Thẩm Lưu Nhiễm đang run lẩy bẩy,
hoảng sợ núp ở một bên, thoáng chốc rùng mình, nên sớm giải quyết
nữ nhân điên này mới phải!

Động tác nhỏ như vậy, Vân Tuyết Phi tất nhiên thấy được, khóe
miệng nàng khẽ nâng lên, cười giễu cợt: "Là không được phép chất
vấn hay bị nói trúng tim đen nên thẹn quá hóa giận hả?"

Nhìn Vân Tuyết Phi nhếch môi cười mỉa mai, Mộ Dung Thanh Y tức
run lên, đáy mắt thoáng qua ánh sáng âm lãnh bén nhọn: "Nói bậy,
bổn cung đi đoan làm chính, chớ có vu oan!"

Một tiếng quát lớn uy nghiêm kia, khí thế của Hoàng quý phi và địa vị
biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, nơi nào còn có sự nhu nhược
không chỗ nương tựa lúc trước. Trang phục chỉnh tề, gọn gàng, bức
họa vàng xám trong trí nhớ, thì ra từ đầu đến cuối nàng cũng chỉ là
một vai trong vở kịch này!

Vân Tuyết Phi không né tránh ánh mắt Mộ Dung Thanh Y, lạnh lùng
nhìn thẳng vào mắt nàng ta, hai bên nồng đậm mùi thuốc sung. Một
lát sau, cánh môi nàng rốt cuộc mở ra: "Hạ Hầu Huyền cưới ngươi
làm Hoàng quý phi và Tiết Phỉ chết trận sa trường là cùng một ngày,



hoàng cung và chiến trường cách xa vạn dặm, muốn truyền tin phải
đi liên tục ba ngày ba đêm. Chẳng lẽ ngươi đã sớm tiên đoán được
Tiết Phỉ sẽ chết, cho nên ở cùng một ngày được Hạ Hầu Huyền đón
về hoàng cung, tính toán sau này thay tỷ muội tốt Tiết Phỉ của người
chăm sóc tốt nam nhân của nàng ấy, hay là. . . . . . ?"

Nói biết trước chắc chắn không có khả năng, trên cái thế giới này
không tồn tại thần thánh. Nếu quả thật có người như thế, này Tiết
Phỉ chắc hẳn sẽ không chết! Đáp án nhất định là vế sau, mặc dù Vân
Tuyết Phi không nói tiếp, nhưng liên tưởng đến tình huống lúc đó,
người thông minh đều đoán được, vị Hoàng quý phi trước mắt này
lúc còn là tỷ muội với Tiết hoàng hậu đã sớm quyến rũ Hoàng
thượng, thừa dịp Tiết hậu bình loạn, lập tức hóa thành tu hú chiếm tổ
chim khách.

Mộ Dung Thanh Y giận đến mức răng va vào nhau, trên mặt lúc đỏ
lúc trắng, trong lòng chấn động, chuyện này có rất ít người biết. Sau
khi Tiết Phỉ chết, mẫu thân Quan Bạch Nguyệt của nàng chính là lo
lắng người đời sẽ vì chuyện hoàng hậu chết mà chỉ trích nàng. Và vì
củng cố địa vị của nàng, mẫu thân nàng tìm một số người, tung tin
tức ở trên đường, nói dối ngày nàng thành thân khác ngày Tiết Phỉ
chết. Hơn nữa còn tìm người tán dương, nói nàng bởi vì Tiết Phỉ ra
lệnh, mới đồng ý để hoàng thượng sắc phong, thành Hoàng quý phi,
thay thế Tiết hậu chăm sóc hoàng thượng.

Chiến trường vốn khá xa, người đã chết rồi, vì để vong hồn người
chết được thảnh thơi. Tuy dân chúng bi thương, nhưng cũng không
truy cứu sâu, cho nên nàng thành thân và Tiết Phỉ chết trận cùng một
ngày chuyện này có rất ít người biết. Đồng thời bởi vì nàng vứt bỏ
hạnh phúc của mình, tuân thủ lời hứa với Tiết hậu, càng khiến cho ấn
tượng của nàng trong lòng dân chúng cao hơn.

Vốn cho rằng chuyện đó cứ như vậy yên lặng trôi qua, nhưng bây



giờ lại bị nữ nhân đáng ghét này làm cho lộ ra ngoài rồi, Mộ Dung
Thanh Y tức đỏ mặt, lửa giận cháy hừng hực trong con ngươi, hai
tay nắm chặt, giọng nói cơ hồ là từ trong kẽ răng nặn ra: "Vân Tuyết
Phi, ngươi nhất định phải đối nghịch với Bổn cung sao? Được, rất
tốt, ngươi đừng cho rằng có hộ quốc vương phủ che chở, Bổn cung
không dám động tới ngươi!"

Vốn định cho nàng ta sống thêm một thời gian, nhưng dựa theo tình
thế trước mắt. Mặc dù không tìm được dấu hiệu nữ nhân này từng
tiếp xúc với Tiết Phỉ, nhưng nàng ta lại biết rất nhiều chuyện giữa
nàng và Tiết Phỉ. Nếu để nàng ta sống thêm một ngày, là nàng thêm
một ngày nguy hiểm. Nàng có cảm giác, nữ nhân gọi là Vân Tuyết
Phi này còn nguy hại hơn Thẩm Lưu Nhiễm.

Ánh mắt ngưng tụ, tròng mắt đen tối như biển, ngữ điệu cực kỳ âm
trầm nói: "Hộ quốc vương phi Vân Tuyết Phi dĩ hạ phạm thượng, bắt
lại cho ta, nếu như phản kháng. . . . . ." Ánh mắt nàng ta dừng lại trên
người Vân Tuyết Phi một lát, sau đó run lên, lạnh lùng phun ra một
chữ: "Giết!"

Sau lưng sáu vị nha hoàn nghe vậy đồng loạt hành động, từng người
một tấn công Vân Tuyết Phi, còn chưa có đến gần người Vân Tuyết
Phi, đã bị một cơn gió mạnh ngăn trở. Thiên Tầm, Xuân Thủy, Hạ
Nhật, Thu Thực, Đông Tuyết xuất hiện ở trong phòng, không có ai
nhìn thấy bọn họ xuất hiện thế nào, trong mắt năm người chợt lóe
ánh sáng lạnh, tạo thành vòng quây bảo vệ chặt chẽ Vân Tuyết Phi
bên trong.

Sáu người nha hoàn ngừng một chút, ánh mắt tìm kiếm nhìn Mộ
Dung Thanh Y, họ có thể cảm nhận được hơi thở không tầm thường
trên năm người này, bọn họ nhất định là ẩn vệ của vương phủ. Nếu
họ liều mạng, chắc chắn không chiếm được chỗ tốt.



Nhưng Mộ Dung Thanh Y mặc kệ, hiện tại nàng chỉ biết không thể
giữ lại mối tai hoạ này. Nếu như nàng ta nhìn thấy Hạ Hầu Huyền,
báo hết chuyện mình biết, vậy mọi cố gắng hôm nay của nàng đều
uổng phí rồi, nàng không muốn! Trông thấy bọn nha hoàn không dám
tiến lên, nàng cực kỳ tức tối, nổi giận mắng: "Không có lỗ tai hả! Còn
không mau đi bắt!"

Đám nha hoàn ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng hết cách rồi,
biết rõ trên núi có hổ chỉ có thể lao vào!

Tiếng đánh nhau vang lên không được bao lâu, bọn họ bị năm người
kia phản kiềm chế, giải đến trước mặt Vân Tuyết Phi.

Mộ Dung Thanh Y ngây người, làm sao cũng không ngờ bên cạnh
nữ nhân này lại có năm cao thủ như vậy!

Trong lòng nàng hồi họp run rẩy, mắt quét tứ phía, cuối cùng nhìn
thấy sau lưng còn được hai nha hoàn, nàng chỉ tay vào bọn họ quát:
"Hai người các ngươi, lên cho bổn cung!" Nhưng mà các nàng giống
như không nghe thấy, ai làm chuyện nấy, không coi Mộ Dung Thanh
Y ra gì. Hai người này xuất thân từ trong cung, từ nhỏ sống ở hoàng
cung, họ chứng kiến thời gian Tiết Phỉ làm hậu, biết rất nhiều chuyện
giữa Tiết Phỉ và Mộ Dung Thanh Y, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới
thì ra vị trước mắt này đã đoạt mình phu quân của tỷ muội tốt của
mình. Mặc dù hoàng thượng tam cung lục viện rất bình thường,
nhưng vượt qua tường rào tỷ muội, các nàng vẫn tôn kính Tiết hậu,
con ngươi vốn đang cung kính lập tức khinh thường giễu cợt.

Mộ Dung Thanh Y dĩ nhiên phát hiện được sự khác thường, giận
đến cả người run rẩy, tiếng nghiến răng kẽo kẹt vang lên nói: "Hai
người các ngươi muốn tạo phản sao?"

"Ai muốn tạo phản?" Giọng nói uy nghiêm quen thuộc từ ngoài cửa



truyền đến.

Đợi cửa chính bị bên ngoài mở ra, Thư Đới đỡ Mộc Thanh Lan đi
vào, một bộ cung trang màu tím bao bọc dáng người lung linh, thục
dung đoan trang, lại không mất đi vẻ nhã nhặn lịch sự, tóc búi ra phía
sau, cắm mấy cây trâm vàng, lay động theo bước chân, vô cùng
quyến rũ xinh đẹp. Năm tháng cũng không lưu lại bất kỳ dấu vết gì
trên gương mặt nữ nhân, ngược lại theo thời gian tích lũy, bà càng
thêm thành thục hơn, làm cho người ta không dời mắt được!

Mộ Dung Thanh Y cũng không nghĩ tới người đi vào là một mỹ nhân
phong hoa tuyệt đại, một cái nhăn mày một nụ cười, mỗi khi quay
đầu, khí chất cao quý hiển thị rõ, sao nàng chưa từng nghe qua
vương phủ còn có một nhân vật tồn tại như thế nhỉ?

Vân Tuyết Phi không dự đoán được Mộc Thanh Lan lại đột nhiên
xuất hiện, vội vàng tiến lên cúi người nói: "Bái kiến mẫu phi!" Ánh mắt
như có như không, sao nàng có thể không biết bà ta không thích
mình chứ, nhưng vì bà ta là mẫu thân của Tư Nam Tuyệt, nàng cũng
phải lễ nghi thích đáng.

Mộ Dung Thanh Y ngẩn ra, mở to hai mắt, nhìn đại mỹ nhân thanh tú
xinh xắn kia, thế nào cũng không thể liên hệ được chữ mẫu phi và
dung nhan trước mặt này!

Mộc Thanh Lan mỉm cười, để Thư Đới dìu vào, mắt đẹp nhìn khắp
bốn phía, một lát sau nhếch môi cười yếu ớt, dời ánh mắt hỏi thăm
định tại trên người Mộ Dung Thanh Y hỏi lần nữa: "Ai muốn tạo
phản?"

Mộ Dung Thanh Y không ngờ sẽ kinh động đến Thái phi trong phủ,
vốn định trực tiếp bắt Thẩm Lưu Nhiễm, nhưng mà lại bị Vân Tuyết
Phi ngăn trở, khơi lên sát tâm của mình, bây giờ còn quấy rầy đến



người gọi là Thái phi này.

Tròng mắt do dự đảo qua đảo lại giữa Mộc Thanh Lan và Vân Tuyết
Phi, một lúc sau, cuối cùng dừng trên người Mộc Thanh Lan, giọng
nói có chút nặng, đưa ngón tay chỉ Vân Tuyết Phi nói: "Nàng ta!"

Lập tức sắc mặt Mộc Thanh Lan hiện lên sự không vui, ánh mắt nhìn
Vân Tuyết Phi càng thêm lạnh nhạt, lạnh giọng mở miệng nói: "Thả
họ!"

Cho dù trong lòng biết bà không thích mình, nhưng khi chân chính
đối diện, nghe được mệnh lệnh nghiêm khắc kia, tim Vân Tuyết Phi
chẳng còn cảm xúc dù chỉ một chút, nàng phất tay với Thiên Tầm,
lập tức những nha hoàn kia trở về sau lưng Mộ Dung Thanh Y.

Mộ Dung Thanh Y có ngốc đi nữa cũng biết, tình huống hiện tại giữa
hai người này có mâu thuẫn với nhau!



Chương 96-1: Đền bù cho Tiết
Phỉ (1)

Editor: thuyvu115257

Nghe vậy, Thẩm Lưu Nhiễm không khỏi luống cuống, trong lòng càng
thêm hoảng sợ, nhất là tầm mắt âm u kia của Mộ Dung Thanh Y rơi
vào trên người mình càng làm cho cơ thể không kiềm chế được run
rẩy.

Không! Nàng không thể bị bắt, nàng hiểu rõ con người Mộ Dung
Thanh Y. Trước kia là Tiết Phỉ, địa vị cao quý hoàng hậu của một
nước, đối xử với nàng ta tốt như vậy, cuối cùng lại bị nàng ta dụng
kế hại chết, mình chẳng qua là một tỳ nữ nho nhỏ. Hơn nữa mình
nắm trong tay bí mật không thể cho ai biết, nàng ta chắc chắn sẽ
không bỏ qua cho mình, bị nàng ta bắt được, chỉ có một con đường
chết!

"Đa tạ Thái phi thành toàn!" Mộ Dung Thanh Y cười khẽ, ánh mắt
khiêu khích thị uy quét lên người Vân Tuyết Phi, sau đó con ngươi
trở nên ác độc, lạnh lùng ra lệnh: "Trói tiện tỳ này lại cho bổn cung!"

"Vương phi, người cứu nô tỳ ~" Thẩm Lưu Nhiễm hướng ánh mắt
cầu cứu về phía Vân Tuyết Phi, nàng ấy là hy vọng duy nhất của
nàng.

Khi hai nha hoàn tiến lên lần nữa, ánh mắt lạnh xuống, khóa chặt
Thẩm Lưu Nhiễm, vừa rồi nếu như không phải vì bắt nữ nhân này,
họ sẽ không đến mức bị tổn thất lớn như vậy. Bây giờ nhìn thấy nàng
ta run lẩy bẩy như dê con đợi làm thịt, rốt cuộc bực tức trong lòng



các nàng cũng tiêu tán.

Lập tức Thiên Tầm vọt thẳng lên chắn trước mặt Thẩm Lưu Nhiễm,
bàn tay nắm chặt bội kiếm đeo bên hông, đôi con ngươi bén nhọn
nhìn chằm chằm, giống như chỉ cần có người tiến thêm một bước,
nàng liền rút kiếm giải quyết kẻ đó.

Hai nha hoàn dừng trước mặt Thiên Tầm, nhìn thoáng qua nhau, sau
đó đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Mộ Dung Thanh Y. Nếu là lúc trước,
Mộ Dung Thanh Y nhất định sẽ giận dữ mắng: chút chuyện nhỏ này
còn làm không được, bổn cung nuôi đám vô dụng các ngươi để làm
gì? Nhưng bây giờ người chắn trước mặt là Vân Tuyết Phi, như vậy
nàng thuận tiện trèo lên dây mây vậy!

"Thái phi, chuyện này. . . . . ." Mộ Dung Thanh Y khổ sở ngó Mộc
Thanh Lan, chỗ sâu trong con ngươi thoáng hiện một ít tính toán,
Vân Tuyết Phi ngươi tốt nhất có thể chống chọi được đến lúc cuối!

Mộc Thanh Lan vốn đã không thích Vân Tuyết Phi, hiện tại nha hoàn
Vân Tuyết Phi lại ở nơi đông người vứt bỏ mặt mũi mình, bà chắc
chắn sẽ càng thêm không thoải mái, món nợ này cũng coi như tính
trên đầu Vân Tuyết Phi.

Thu hồi nụ cười, ánh mắt bà không vui rơi vào trên người Vân Tuyết
Phi, giọng điệu âm trầm: "Thị tỳ ngươi còn không mau tránh ra!"

Vân Tuyết Phi lạnh nhạt liếc Thiên Tầm một cái, sau đó nhìn thẳng
vào mắt Mộc Thanh Lan, tiếng nói kiên định: "Mẫu phi, con không thể
để Quý phi mang tỳ nữ này đi!"

"Ngươi. . . . . ." Ban đầu Mộc Thanh Lan đã chẳng ưa Vân Tuyết Phi,
nhưng vẫn chưa biểu hiện rõ rang. Bây giờ nghe Vân Tuyết Phi trả
lời như vậy, nhất thời cảm thấy mất thể diện, sắc mặt trở nên cực kỳ



khó coi.

"Vương phi, ngươi có biết mình đang nói gì không?" Bà giảm âm,
trong lời nói chứa ý tứ cảnh cáo.

"Xin mẫu phi tha thứ, con dâu không thể giao tỳ nữ này!" Vân Tuyết
Phi không tránh né tầm mắt bén nhọn của Mộc Thanh Lan, ngược lại
còn nhìn thẳng vào mắt bà ta, lần nữa kiên định nói.

Bốp một tiếng, Mộc Thanh Lan vỗ mạnh vào mặt bàn, đứng bật dậy,
đáy mắt nhuộm một tầng màu sắc đen tối, ánh mắt như mủi tên bắn
về phía Vân Tuyết Phi: "Vì một tiện tỳ, ngươi tranh cãi với ta, có chút
tự giác làm con dâu sao?"

"Mẫu phi, con vẫn tôn kính người, những chuyện khác con có thể
nhượng bộ, nhưng chỉ riêng chuyện này là không được. Nếu hôm
nay con để quý phi đem nàng ấy đi, chắc hẳn. . . . . ." Nàng nhíu mày
liếc Mộ Dung Thanh Y, cười như không cười nói: "Chắc hẳn quý phi
nương nương sẽ không để cho nàng ấy nhìn thấy mặt trời ngày mai!"

Mộ Dung Thanh Y ngốc đi nữa cũng nghe ra được nàng ta đang nói
mình lòng dạ độc ác, nàng hừ lạnh một tiếng, trợn mắt nhìn Vân
Tuyết Phi một cái: "Bổn cung làm gì không cần ngươi cho phép,
người tới, bắt cho bổn cung!"

Xuân Thủy, Hạ Nhật, Thu Thực, Đông Tuyết lập tức tiến lên cùng
Thiên Tầm tạo nên một bức tường sắt kiên cố trước mặt, ánh mắt
mọi người nghiêm túc, vẻ ngoan tuyệt hiển thị rõ.

"Thiên Tầm, nhanh chóng kéo bọn này lui ra cho bản Thái phi!" Mộc
Thanh Lan nổi cáo hét.

Tuy giọng nói Thiên Tầm chứa đầy sự áy náy, nhưng không chút dấu



hiệu nhượng bộ: "Xin Thái phi thứ tội, ty chức là do vương gia đưa
cho vương phi, trước khi chưa có lệnh của vương gia, ty chức chỉ
nghe theo vương phi phân phó!"

Mộc Thanh Lan tựa như đã nhẫn nại đến cực hạn, gằn từng chữ nặn
từ kẽ răng ra: "Được, thật sự rất tốt, đúng là chủ nào tớ nấy!"

Sương mù lơ lửng bên trong đôi mắt sâu thẩm, giống như một cái
lưới lớn, bao phủ đôi con ngươi trong suốt của bà, bà trầm giọng nói:
"Quý phi, người cứ việc bắt người, Thư Đới, ngươi qua giúp Quý phi
một tay!"

Ánh mắt Thiên Tầm chợt lóe, sửng sốt không ngờ Thái phi chấp nhất
như thế, dù sao vương phi cũng là nữ nhân mà vương gia thích. Thái
phi thế nhưng giúp đỡ người ngoài đối phó vương phi, thậm chí còn
cử Thư Đới ra. Ẩn vệ vương phủ chia làm bốn môn Thiên, Địa,
Huyền, Hoàng. Thư Đới từng là môn chủ của Hoàng môn, là nữ tử
duy nhất cho đến tận bây giờ. Sau đó vì bảo vệ Thái phi được an
toàn, vương gia rút Thư Đới ra ngoài, làm nha hoàn cho Thái phi,
thoáng cái đã được mười lăm năm, ánh mắt nàng run lên, hiện tại sợ
rằng năm người bọn họ liên thủ cũng không phải là đối thủ của Thư
Đới.

Vân Tuyết Phi nheo mắt, trước đó nàng dĩ nhiên không phát giác
được có một người như thếtồn tại, trông thấy nữ nhân từ từ đi ra từ
phía sau, dựa theo bước chân nhẹ nhàng kia, liền biết nhóm ẩn vệ
bên cạnh này hoàn toàn không phải là đối thủ của bà ta. Hơn nữa rõ
ràng gương mặt tươi cười ôn hòa, nhưng luôn khiến nàng rợn tóc
gáy, cảm giác bắt không được.

Nàng chuyển mắt về phía Thiên Tầm, đợi đến khi nhìn thấy sự nặng
nề trong mắt nàng ấy, nàng đã sáng tỏ, chứng minh ý nghĩ trong lòng
mình đúng.



Thư Đới nhã nhặn đi tới trước mặt Vân Tuyết Phi, dịu dàng khuyên:
"Dù sao Vương phi và Thái phi cũng là người một nhà, biến thành
cục diện bế tắc như vậy, cuối cùng người khó xử chính là vương gia,
để bọn họ lui ra đi ~"

Nắm thật chặt quả đấm, lại bất chợt buông ra, tâm tư bách chuyển
thiên hồi (Trăm lần nghĩ ngợi), Vân Tuyết Phi cuối cùng đành thở dài,
ra lệnh cho đám người Thiên Tầm: "Tất cả lui ra, để Quý phi dẫn
người đi!"

Thiên Tầm không thể tin nhìn Vân Tuyết Phi, nàng biết Thẩm Lưu
Nhiễm là nhân chứng mấu chốt trong chuyện vương phi muốn điều
tra, và chuyện đó chắc chắn có liên quan đến Quý phi. Ban nãy nghe
vương phi nói, nếu nhân chứng này quả thật bị bắt về, rất có khả
năng sẽ bị bịt miệng, vậy công sức các nàng trước đó coi như bỏ
sông bỏ biển rồi, nàng do dự nói: "Vương phi, chuyện này. . . . . ."

"Lui ra, để bọn họ đi!" Lần này Vân Tuyết Phi không do dự nữa, vô
cùng kiên quyết. Thẩm Lưu Nhiễm với nàng mà nói, cũng chỉ là một
người xa lạ, nàng đã biết được chân tướng, dĩ nhiên cũng hi vọng
được tìm hiểu sâu xa, có nàng ta trong tay thì tốt hơn. Nhưng nếu sự
tồn tại của nàng ta uy hiếp đến sự an toàn những người bên cạnh
nàng, vậy nàng sẽ không chút do dự lựa chọn vứt bỏ nàng ta. Nàng
không phải thánh nhân, ngay tại thời khắc Thẩm Lưu Nhiễm phản bội
nàng, mọi chuyện của nàng ta đã không còn quan hệ gì với nàng
nữa!

Thiên Tầm thấy Vân Tuyết Phi dứt khoát như vậy, lách người cùng
mấy người kia lui qua một bên.

Mộ Dung Thanh Y chứng kiến kịch hay một hồi lâu, vốn tưởng rằng
mẹ chồng và nàng dâu sẽ đánh nhau như kỳ vọng, quan hệ càng rạn



nứt càng tốt. Nhưng không ngờ Vân Tuyết Phi vẫn luôn cường
ngạnh thế nhưng chịu nhường một bước, có chút thất vọng. Chỉ có
điều hôm nay nàng là người giành chiến thắng, nàng đắc ý giương
mắt nhìn gương mặt u ám không rõ của nữ nhân kia, sau đó cao
giọng ra lệnh: "Trói người cho bổn cung!"

Thẩm Lưu Nhiễm đương nhiên sẽ không dễ dàng khoanh tay chịu
trói như vậy, lúc nha hoàn đi qua, nàng lập tức ra tay với bọn họ,
nàng vì mạng sống làm nhiều chuyện thương thiên hại lý. Nếu như bị
mang về diệt khẩu, vậy cuộc đời của nàng khác nào một chuyện cười
lớn, nàng không thể chết được, nàng còn muội muội cần nàng chăm
sóc!

Ý tưởng thì tốt đẹp, nhưng thực tế lại đầy thất vọng, mấy nha hoàn
của Mộ Dung Thanh Y đều biết võ công. Tuy thực lực không thượng
thừa giống như ẩn vệ bên cạnh Vân Tuyết Phi, nhưng dù sao cũng là
người trong hoàng cung được phái đi để bảo vệ Quý phi, dư sức đối
phó với một Thẩm Lưu Nhiễm, không bao lâu Thẩm Lưu Nhiễm đã bị
chế ngự!

Nàng không ngừng giãy giụa, trông thấy khuôn mặt ma quỷ của Mộ
Dung Thanh Y, nàng hoảng sợ lên tiếng, nói với Vân Tuyết Phi:
"Vương phi, ta còn có chuyện chưa nói cho người biết, chỉ cần
người cứu ta, ta lập tức nói hết!"

Mộ Dung Thanh Y tiến lên phía trước, giáng một bạt tay, tức khắc
dấu năm ngón tay đỏ tươi xuất hiện trên mặt, móng tay vẽ ra những
đường máu, Mộ Dung Thanh Y lạnh giọng ra lệnh: "Đem đi cho bổn
cung!" Hừ! Còn muốn vạch trần nàng, nằm mơ! Lần này mang về,
nàng lập tức giải quyết mầm tai họa cuối cùng này, tuyệt đối không
cho nàng ta cơ hội chạy trốn lần thứ hai!

Nha hoàn kiềm chặt Thẩm Lưu Nhiễm dẫn đi ra ngoài, Mộ Dung



Thanh Y mỉm cười với Mộc Thanh Lan nói: "Thái phi, ta đi trước một
bước, về sau có thời gian sẽ tới cửa bái phỏng!"

Mộc Thanh Lan cười hiền hòa gật đầu, nàng cố ý đi ngang Vân Tuyết
Phi, liếc một cái, đắc ý nói: "Vương phi, sau này có thời gian chúng ta
sẽ trò chuyện vui vẻ một chút ~"

Sau đó tâm tình vui sướng đạp bước nhỏ đi ra ngoài.

Đợi Mộ Dung Thanh Y khuất bóng, khóe miệng Mộc Thanh Lan tắt
hẳn nụ cười, dẫn Thư Đới đi ra ngoài, đi ngang Vân Tuyết Phi, bước
chân bà ngừng lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn đôi mi rũ xuống của Vân
Tuyết Phi, lạnh lùng cảnh cáo nói: "Đừng tưởng rằng có Nam Tuyệt
sủng ái hthì đắc ý vênh váo, nó là con trai của bản Thái phi. Tất cả
mọi chuyện ở vương phủ đều do bản Thái phi định đoạt. Nếu như
sau này ngươi còn dám lỗ mãng, bất kì lúc nào bản Thái phi cũng có
thể kêu nó hưu ngươi, đến lúc đó ngươi cuốn gối cút ra khỏi vương
phủ cho ta!"

Bỏ lại một câu nói như vậy, bà cất bước đi tiếp, ưu nhã để Thư Đới
dìu ra ngoài.

Vân Tuyết Phi bất chợt ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn bóng lưng Mộc
Thanh Lan ngày càng xa, không ngờ thậm chí ngay cả lời như vậy bà
ta cũng nói cho ra, có thể thấy được bà ta thật sự rất chán ghét mình.

"Chủ tử, chuyện này. . . . . ." Thiên Tầm rất muốn tiến lên an ủi,
nhưng không biết nói gì, Thái phi đúng là quá đáng mà.

"Mệt mỏi một ngày, tất cả các ngươi đều xuống nghỉ ngơi đi, ta cần
yên tĩnh một lát!" Vân Tuyết Phi xoa xoa vầng trán, xem ra cuộc sống
sau này không dễ dàng rồi!



Bọn người Thiên Tầm nhìn nhau, cuối cùng dời ánh mắt quan tâm
lên người Vân Tuyết Phi nói: "Vậy chúng ta đi xuống trước, bất kì lúc
nào chủ tử người có việc cứ gọi, chúng ta sẽ lập tức tới đây!"

Vân Tuyết Phi gật đầu một cái, sau đó tiếng đóng cửa vang lên, trong
nhà chỉ còn lại hai người nàng và Ngũ Trà.

"Tiểu thư, sau này chúng ta làm gì bây giờ?" Ngũ Trà đứng sau lưng
Vân Tuyết Phi kiềm nén thật lâu, Thái phi đó thật quá đáng, lớn lên
cũng rất đẹp mắt, nhưng nhân phẩm lại không ra gì, còn muốn xúi
giục cô gia hưu tiểu thư, quá đáng ghét mà!

"Đi ngủ!" Vân Tuyết Phi thốt ra hai chữ, ánh mắt sâu kín, nhìn không
ra bên trong đang suy nghĩ gì.

Ngũ Trà nghe thấy đáp án liền mất hứng, dẫu môi trách cứ: "Tiểu
thư, lúc này người còn có tâm trạng nói giỡn!"

"Có thể làm sao? Bà ấy không thích ta...ta cũng không còn biện
pháp, chẳng lẽ bây giờ ta ở đây đau đầu, bà ấy lập tức đổi tính thích
ta à?" Vân Tuyết Phi mở miệng lần nữa, giọng nhàn nhạt, nghe
không ra cảm xúc.

Nói như thế, nhưng. . . . . . Trong lòng Ngũ Trà cảm thấy vô cùng lo
lắng.



Chương 96-2: Đền bù cho Tiết
Phỉ (2)

Editor: thuyvu115257

Từ lúc ra khỏi vương phủ, Mộ Dung Thanh Y ngồi trong kiệu vẫn
chưa hết đắc ý. Hôm nay thật đúng là may mắn, không chỉ bắt được
Thẩm Lưu Nhiễm, còn khiến Vân Tuyết Phi ngậm bồ hòn, biết giữa
mẹ chồng nàng dâu các nàng có mâu thuẫn, vậy về sau nàng cần
phải thường lui tới một chút!

Nàng đưa tay vén màn kiệu liếc mắt nhìn đường cái cực kỳ náo
nhiệt, sau đó chuyển mắt nhìn Thẩm Lưu Nhiễm ở sau lưng, chỉ cần
giải quyết nàng ta, sau này nàng không còn phải nơm nớp lo sợ rồi!

Đột nhiên cỗ kiệu nảy lên, rơi mạnh xuống đất, dân chúng xung
quanh nối bước nhau chạy, nụ cười tắt lịm, trên mặt xuất hiện hoảng
sợ, thậm chí tán loạn khắp nơi, miệng thì thầm: "Chạy mau! Giết
người!"

Trong nháy mắt, đường phố vốn người đến người đi, hiện tại một
người cũng không có, chỗ nào cũng bừa bãi.

Đột nhiên có tiếng đánh nhau truyền vào trong tai, ngay sau đó là
tiếng binh khí mãnh liệt đụng vào nhau. . . . . .

Có nha hoàn khẩn trương chạy tới vén rèm lên, gấp giọng nói:
"Nương nương, có mai phục! Nhanh đi theo ta!"

Không để ý bao nhiêu, mặc cho nha hoàn kéo mình ra khỏi kiệu, đập



vào mắt là một mảng lớn người áo đen, cầm trong tay đao kiếm lạnh
lẽo, tấn công nha hoàn bên cạnh nàng.

"Nương nương, đi phía này!" Một nha hoàn trong đó dẫn Mộ Dung
Thanh Y định thừa dịp đánh nhau hỗn loạn, không ai chú ý để chạy
trốn.

Nhưng lời vừa dứt, một luồng ánh lạnh thoáng qua, một người áo
đen đã nhìn thấy bọn họ, lập tức tiến hành công kích, ngay sau đó có
thêm vài người gia nhập cuộc chiến.

Mộ Dung Thanh Y không ngờ mới mấy ngày ngắn ngủi, nàng gặp
phải nhiều cuộc ám sát như vậy, vốn mang theo tám nha hoàn ra
ngoài, thoáng cái đã chết hai người, cả trái tim như chìm vào đáy
cốc. Nếu cứ iếp tục thế này, nàng chắc chắn sẽ nhanh chóng mất
mạng!

Trong giờ phút hỗn loạn, làm gì có ai quan tâm đến Thẩm Lưu
Nhiễm, nàng vốn đang tuyệt, lúc này trái tránh phải né, một đôi mắt
lóe sáng, lợi dụng lỗ hỏng, chạy ra chỗ an toàn ở bên ngoài.

Không biết qua bao lâu, chém giết vẫn tiếp tục như trước, âm thanh
đao kiếm giao nhau chợt trở nên mãnh liệt cùng lẫn lộn. Hai tỷ muội
nha hoàn đứng ở góc tường khi nãy không phục tùng mệnh lệnh của
Mộ Dung Thanh Y. Nhưng hiện tại không giống, bọn họ phụ trách
bảo vệ an toàn của Quý Phi, nếu Quý Phi xảy ra mệnh hệ gì, bọn họ
và ngay cả người nhà của họ cũng đều không thoát khỏi trách nhiệm,
chỉ có thể dốc toàn lực ra để bảo vệ Quý Phi

Một vệt sáng chợt lóe, ánh mắt lạnh lẽo khát máu của người áo đen,
máu tươi lan tràn khắp mặt đất. . . . . . Mộ Dung Thanh Y hoảng sợ
trợn to mắt, thời khắc lưỡi đao sắc bén sắp chém vào trên người
mình, nàng sợ hãi nhắm hai mắt lại, chờ đợi tử thần đến. . . . . .



Nhưng đau đớn không có đến như dự đoán, chỉ có một dòng dung
dịch nóng hổi phun trào ở trên mặt, ngay sau đó mùi máu tươi tràn
ngập trong hơi thở, khiến cổ họng nàng cuồn cuộn muốn ói. Nàng
cẩn thận hí mắt, đợi nhìn thấy người áo đen vốn đang giơ kiếm,
ngực bị một thanh kiếm cấm vào, máu không ngừng chảy ra, toàn
thân cứng ngắc, ánh mắt không thể tin, sau đó ngã ầm xuống đất.

Thích khách chết rồi, vậy nàng sẽ không phải chết, trong lòng nàng
một trận vui sướng, vội vàng mở mắt ra men theo âm thanh nhìn
sang, nhìn thấy người áo đen từ từ giảm bớt, một đám người mặc
thường phục, kiếm trong tay thị vệ quơ múa như du long. Nàng vô
cùng quen thuộc, đó là hộ vệ của Hạ Hầu Huyền, kiếm đến chỗ nào
thì nơi đó giàn giụa máu tươi, nhưng nàng lại không còn sợ nữa,
ngược lại cảm thấy rất an tâm.

Đột nhiên một trận vó ngựa truyền đến, tiếp theo có vô số tiếng bước
chân chỉnh tề vang dội chay tới bên này.

Không lâu sau, khuôn mặt như đao khắc của Hạ Hầu Huyền xuất
hiện trong tầm mắt Mộ Dung Thanh Y, một bộ đồ đen, lôi dây cương,
đang kẹp bụng ngựa phi tới, đi theo sau là từng hàng binh sĩ mặc áo
giáp màu bạc, uy phong biết bao nhiêu!

Tiếng ngựa hí cao vút vang dội bầu trời, Hạ Hầu Huyền ghìm cương
ngựa, lạnh lùng nhìn xung quanh.

Tất cả đám người áo đen đều bị xử lý sạch sẽ, còn dư lại ba nha
hoàn mặc dù trọng thương, nhưng cũng may đã bảo vệ được tánh
mạng.

Ngay sau đó tiếng hô hoán vang lên: "Ngô Hoàng Vạn Tuế Vạn Tuế
Vạn Vạn Tuế!"



Mộ Dung Thanh Y đứng ngây ngốc ở nơi đó, trong đôi mắt đều là
hình ảnh nam nhân cưỡi bạch mã uy phong lẫm liệt, đó là nam nhân
của nàng, phu quân của nàng, nàng cảm giác đột nhiên chua xót
trong long. Những ngày oan ức vừa qua khiến vành mắt nàng lập tức
đỏ au, trong thiên địa giống như chỉ còn lại nàng và hắn, nàng từng
bước từng bước đi tới nam nhân như thiên thần kia.

Nhưng trước mắt một bóng trắng thoáng qua, một nữ nhân trước
nàng một bước quỳ xuống trước ngựa Hạ Hầu Huyền, đầu dập mạnh
xuống mặt đất, giọng nói kinh sợ vang lên: "Nô tỳ Thẩm Lưu Nhiễm
ra mắt hoàng thượng, Ngô Hoàng Vạn Tuế Vạn Tuế Vạn Vạn Tuế!"

Ngữ điệu quen thuộc, cái tên quen thuộc lập tức kéo sự hoảng hốt từ
trong lòng Mộ Dung Thanh Y ra ngoài, ngay sau đó mặt nàng lập tức
trắng bệch, đôi môi khẽ run rẩy, trong mắt lan tràn sợ hãi, nàng vậy
mà quên mất nữ nhân đáng hận này!

Con ngươi bình tĩnh lạnh lẽo của Hạ Hầu Huyền rốt cuộc cũng phập
phồng, kế tiếp ánh mắt hắn bén nhọn quét tới nữ nhân nằm sấp trên
mặt đất, lạnh lùng ra lệnh: "Ngẩng đầu lên!"

Quả nhiên là Thẩm Lưu Nhiễm! Một trong nữ hầu cận thân của Phỉ
nhi. Kể từ lúc Phỉ nhi chết trận sa trường, hai nữ hầu bên người
nàng Thẩm Lưu Ly, sau khi hắn điều tra biết nàng ta vào rừng làm
cướp. Chẳng qua Thẩm Lưu Nhiễm này, hắn muốn tìm, nhưng vẫn
không tìm được, không nghĩ tới bây giờ lại xuất hiện ở đây. Hắn quét
mắt về phía Mộ Dung Thanh Y, còn ở chung một chỗ với nữ nhân
này? Đột nhiên trong lòng có một suy đoán thật lớn. . . . . .

Mộ Dung Thanh Y bị ánh mắt lạnh lẽo Hạ Hầu Huyền dò xét khiến
toàn thân mất tự nhiên, nàng đột nhiên có một loại cảm giác tai họa
sắp xảy ra, lòng bàn tay đầy mồ hôi, hai mắt gắt gao khóa chặt trên



người Thẩm Lưu Nhiễm, hận không thể hóa ánh mắt thành gươm
đao, giết chết nữ nhân này!

"Ngươi tìm trẫm có chuyện gì?" Hạ Hầu Huyền vững vàng ở trên
lưng ngựa, giây cương trong tay bị hắn nắm chặt.

"Nô tỳ. . . . . ." Thẩm Lưu Nhiễm nhắm mắt lại, định mở miệng nói ra
toàn bộ, nàng không có lựa chọn, nói thì chết, không nói cũng chết.
Đây là cơ hội duy nhất nàng nhìn thấy Hoàng thượng, nàng biết Mộ
Dung Thanh Y chắc chắn sẽ không tha cho nàng. Như vậy trước khi
nàng chết, nàng một lần làm người tốt, cũng coi đền bù cho tiểu thư!



Chương 97: Sống ở địa ngục

"Hoàng thượng!"

Mộ Dung Thanh Y đột nhiên hô to một tiếng, âm thanh mang theo
khẩn trương và hốt hoảng, cắt đứt lời Thẩm Lưu Nhiễm muốn nói kế
tiếp.

Hạ Hầu Huyền không vui cau mày, ánh mắt bén nhọn bắn ở trên
người Mộ Dung Thanh Y, âm thanh trầm thấp lạnh lẽo nói: "Chuyện
gì?"

Tầm mắt u ám kia chiếu nghiêng ở trên người nàng ta, toàn thân của
Mộ Dung Thanh Y đột nhiên rùng mình một cái, nàng ta ép buộc
mình tỉnh táo lại, nhìn thẳng vào mắt Hạ Hầu Huyền, âm thanh đứt
quãng thốt lên: "Hoàng, hoàng thượng, thân thể nô tì khó chịu, chúng
ta về cung trước đi ~"

Trong mắt Hạ Hầu Huyền có khác thường thoáng qua, nắm chặt dây
cương, ánh mắt băn khoăn ở giữa Mộ Dung Thanh Y và Thẩm Lưu
Nhiễm, quả đấm nắm chặt tiết lộ tâm tình của hắn, nhưng không có
bất kỳ kẻ nào nhìn thấy.

"Lý Nghiễm Toàn, ngươi dẫn một tiểu đội nhân mã hộ tống nương
nương về cung ổn định trước!" Hạ Hầu Huyền nhìn kỹ Mộ Dung
Thanh Y một lúc, không hề để ý ánh mắt khao khát, trực tiếp ra lệnh.

"Mạt tướng tuân lệnh!" Lý Nghiễm Toàn nhanh chóng đứng ra, cung
kính lĩnh mệnh.



Mộ Dung Thanh Y kinh ngạc, không ngờ sẽ là loại kết quả này,
không, nàng ta không thể để cho hoàng thượng đơn độc ở chung
một chỗ với Thẩm Lưu Nhiễm, chỉ cần hoàng thượng biết việc làm
của nàng ta, vị trí quý phi tôn quý của nàng ta chắc chắn khó giữ
được, quả đấm nắm chặt của nàng ta bỗng chốc buông ra, bước
chậm rãi chạy tới trước ngựa của Hạ Hầu Huyền, ngẩng đầu lên
trong mắt toàn là chờ mong, âm thanh nhu nhược làm người thương
yêu vang lên: "Hoàng thượng, cùng nhau hồi cung với nô tì đi, ban
nãy những thích khách kia hù đến nô tì ~"

"Nương nương, xin yên tâm! Mạt tướng dùng đầu trên cổ bảo đảm,
nhất định đưa nương nương an toàn về cung!" Lý Nghiễm Toàn chắp
tay thi lễ, ánh mắt chân thành kiên định.

Lông mày Mộ Dung Thanh Y nhếch lên, ánh mắt ngoan độc trừng
mắt về phía nam nhân có vẻ mặt bối rối, quát lớn: "Bổn cung và
hoàng thượng nói chuyện, há lại cho ngươi chen miệng!"

Lý Nghiễm Toàn vốn thật thà đàng hoàng, dám làm dám chịu, lúc này
bị Mộ Dung Thanh Y mắng một trận như vậy, hắn sờ không tới suy
nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng*, trên mặt ngăm đen xuất hiện hơi
đỏ ửng, cúi đầu nói: "Là mạt tướng vượt quá khuôn phép rồi!"

*Sờ không tới suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng (nguyên văn:
trượng nhị hòa thượng mạc bất trứ đầu): Câu này xuất xứ từ một
truyền thuyết cổ, về mê cung “Bát Quái” La Hán Đường ở chùa Tây
Viên vùng Tô Châu.

Lời đồn rằng mê cung La Hán Đường vừa mỹ lệ vừa kỳ diệu, được
xây dựng bởi một vị hòa thượng thân hình rất cao lớn, mọi người
không biết pháp danh của ngài nên gọi ngài là Trượng Nhị hòa
thượng (hòa thượng cao hai trượng). Trượng Nhị hòa thượng khi chỉ
đạo xây dựng La Hán Đường thì không đưa ra bản vẽ cụ thể, nghĩ



tới đâu chỉ cho công nhân làm tới đó, những người được tuyển vào
xây dựng công trình đều mơ hồ về tính toán của Trượng Nhị hòa
thượng, còn La Hán Đường sau khi hoàn thành kiến trúc vô cùng ảo
diệu, càng khiến người xem choáng váng. Bởi vậy, mọi người đều
nói ‘Sờ không tới suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng’, về sau câu
này được truyền miệng và nhiều khi được lược bớt còn (sờ không
được suy nghĩ) với ý nghĩa: mù mờ, không thể hiểu rõ sự việc.

"Mộ Dung Thanh Y!" Hạ Hầu Huyền cũng không nhìn được nữa, con
ngươi nguy hiểm nheo lại, âm thanh lạnh lùng: "Trẫm cũng không phí
thời gian với ngươi, ngươi phải yên lặng ở lại chỗ này, chờ trẫm xử
lý xong việc thì cùng nhau trở về, nếu không ngươi lập tức, lập tức
cút trở về hoàng cung cho trẫm!"

Mộ Dung Thanh Y sửng sốt, ánh mắt nhìn về Hạ Hầu Huyền tràn
ngập không thể tin, từ từ chôn vùi ánh sáng hi vọng nhảy trong mắt,
rồi sau đó cúi đầu, che giấu hốc mắt ửng đỏ của mình, dùng âm
thanh bé không thể nghe nhẹ nhàng nói: "Ta chỉ muốn cùng nhau trở
về với ngươi ~"

"Mộ Dung Thanh Y, rốt cuộc ngươi đang sợ cái gì?" Ánh mắt sắc bén
cả Hạ Hầu Huyền giống như muốn nhìn vào chỗ sâu đáy lòng của
Mộ Dung Thanh Y, xem xét mãnh liệt khiến cho nàng ta không có chỗ
ẩn núp: "Hay là cái chết của Phỉ Nhi có liên quan với ngươi?"

"Không, không phải là ta, ta chưa từng muốn để cho nàng ấy chết!"
Mộ Dung Thanh Y bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hoảng sợ khoát tay
phủ nhận.

"Hoàng thượng, chính nữ nhân này hại chết hoàng hậu!" Ánh mắt
Thẩm Lưu Nhiễm như mũi tên, định ở trên người Mộ Dung Thanh Y,
nhìn nữ nhân thường ngày làm mưa làm gió, lúc này lo lắng hoảng
sợ như một con thỏ, trong lòng nàng ta rất sung sướng.



"Không, ngươi nói dối! Hoàng hậu không phải do ta hại chết, không
phải, tiện tỳ ngươi, ngươi dám vu oan cho ta!" Mộ Dung Thanh Y sợ
hãi thét chói tai, ánh mắt muốn ăn thịt người khóa ở trên người Thẩm
Lưu Nhiễm, không để ý hình tượng, trực tiếp nhặt kiếm mang theo
máu tươi dưới chân lên, ánh mắt hung ác, đâm về phía Thẩm Lưu
Nhiễm.

"Ngăn nàng ta lại!" Hạ Hầu Huyền lạnh lùng ra lệnh, trong mắt hàm
chứa lửa giận đủ để hủy thiên diệt địa.

Đối với hành vi vô liêm sỉ của Mộ Dung Thanh Y lúc trước, hai người
nha hoàn gần nhất vừa nghe ra lệnh, vội vàng tiến lên, hai người
đánh rơi kiếm trong tay Mộ Dung Thanh Y, sau đó kiềm chế nàng ta
dễ như trở bàn tay, giải đến một bên.

"Tiện tỳ, bổn cung là chủ tử của các ngươi, còn không mau thả bổn
cung ra!" Nàng ta không ngừng giãy giụa hô hào, muốn chạy trốn, lại
càng không quên quét ánh mắt ác độc về phía Thẩm Lưu Nhiễm: "Ta
với ngươi có thù gì, ngươi phải hại ta như vậy!"

Trong mắt Thẩm Lưu Nhiễm khẽ mang theo vẻ điên cuồng, đưa tay
chỉ thẳng về phía nữ nhân có vẻ mặt trắng bệch: "Chính là nàng ta,
cho nô tỳ một chai thuốc mê, bảo nô tỳ cần phải cho hoàng hậu uống
trước khi người ra chiến trường, đợi đến thời điểm đối chiến, dược
hiệu phát tác, hoàng hậu không sức lực phản kháng, liền trực tiếp bị
kẻ địch có cơ hội thừa dịp giết chết!"

"Ngươi nói dối, ta không có, không có. . . . . ." Mộ Dung Thanh Y giãy
giụa càng kịch liệt hơn, nàng ta rất muốn xé nát cái miệng nói hưu
nói vượn của nữ nhân này.

Vốn có điều suy đoán, nhưng sau khi thật sự lấy được chứng thật,



tim Hạ Hầu Huyền lan tỏa đau đớn khó có thể dùng lời diễn tả được,
như bị người cầm đao vạch trái tim ra, rõ ràng máu tươi đầm đìa,
cũng không có thuốc có thể chữa trị.

Hắn cố định ánh mắt tàn nhẫn ở trên người Mộ Dung Thanh Y, nghĩ
đến hành động thường ngày của nàng ta, Phỉ Nhi đối xử với nàng ta
tốt như vậy, nàng ta cũng có thể leo lên giường của mình, còn có
chuyện gì không làm ra được chứ? Trước kia mắt hắn bị mù, thế
nhưng cho rằng một nữ nhân ác độc như vậy nhu nhược, cần người
bảo vệ thương tiếc, nhưng người thật sự cần bảo vệ là Phỉ Nhi của
hắn, vậy mà hắn lại mất đi cơ hội bảo vệ nàng!

"Mộ Dung Thanh Y, ngươi còn có gì có thể nói?" Âm thanh âm trầm
giống như ác quỷ bò ra từ tầng dưới chót nhất của địa ngục, khiến cả
trái tim Mộ Dung Thanh Y tiến vào hầm băng, nàng ta trấn định lại,
ánh mắt van xin nhìn về Hạ Hầu Huyền, âm thanh tràn đầy bi thương
cầu khẩn: "Hoàng thượng, ngươi phải tin tưởng ta, Phỉ Nhi là tỷ muội
tốt của ta, đối xử với ta tốt như vậy, mặc dù ta ghen tỵ, muốn gả cho
ngươi, nhưng ta chưa từng muốn hại chết nàng ấy!"

"Hoàng thượng, chính là nữ nhân này dùng muội muội của nô tỳ uy
hiếp, để nô tỳ bỏ thuốc cho hoàng hậu, nô tỳ thật xin lỗi tiểu thư ~"
Thẩm Lưu Nhiễm dập đầu thật mạnh trên đất, từng giọt nước mắt
theo gương mặt ướt nhẹp ở trên mặt đất, âm thanh của nàng ta
nghẹn ngào không lưu loát mà nói: "Hoàng thượng cho dù ngươi
cam kết muốn cưới nàng ta làm phi, nhưng nàng ta vẫn không yên
lòng, lo lắng chỉ cần hoàng hậu quay về, sẽ uy hiếp đến địa vị của
nàng ta! Buổi tối trước khi xuất chinh, hoàng thượng nghỉ ở chỗ
hoàng hậu, nàng ta tìm đến nô tỳ, dùng muội muội thất lạc nhiều năm
của nô tỳ uy hiếp, để nô tỳ bỏ thuốc cho hoàng hậu!"

Quanh người Hạ Hầu Huyền kết thành một tầng hàn băng, sắc mặt
hơi biến thành trắng bệch, bi thương tràn đầy trời đất quét qua mi



mắt hắn, ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Thanh Y, hận không thể lập
tức chặt nàng ta thành trăm mảnh.

Mộ Dung Thanh Y đã hoàn toàn không biết nói gì, nàng ta có thể cảm
thấy thù hận mãnh liệt rơi vào trên người mình, nàng ta ngừng giãy
giụa, cúi đầu thật thấp, hiện tại chỉ hi vọng hắn có thể nhìn ở nhất dạ
phu thê bách nhật ân* với nàng ta, tha cho nàng ta một cái mạng.

* Nhất dạ phu thê, bách nhật ân = Một đêm là vợ chồng thì trăm ngày
sau vẫn còn tình nghĩa.

"Hoàng thượng, nô tỳ còn có chuyện muốn nói với ngươi, nhưng ta
chỉ có thể nói chuyện này cho một mình ngươi biết!" Thẩm Lưu
Nhiễm ngẩng đầu lên, bởi vì vừa mới dập đầu, trên trán khẽ hiện ra
vết máu, theo gương mặt chảy xuống, nhưng nàng ta lại không hề
cảm giác được, cố chấp nhìn chằm chằm Hạ Hầu Huyền nói: "Đây là
di ngôn của tiểu thư nhà ta!"

Vẻ mặt Hạ Hầu Huyền đột nhiên hơi giật mình, trong con ngươi thâm
thúy phản chiếu nhớ nhung nồng đậm, trong đầu tràn đầy khuôn mặt
đôn hậu tươi cười xinh đẹp, hắn không kiềm hãm được giục ngựa đi
tới trước mặt Thẩm Lưu Nhiễm, trên cao nhìn xuống nhìn chằm
chằm mặt Thẩm Lưu Nhiễm, cúi đầu hỏi thăm: "Phỉ Nhi để cho ngươi
nói cho ta biết cái gì?"

"Hoàng thượng ngươi ngồi cao như thế, nô tỳ khó mà nói!" Ánh mắt
lo lắng của Thẩm Lưu Nhiễm quét bốn phía, rồi sau đó kiên quyết
nói: "Những lời này tuyệt đối không thể cho người nào ngoại trừ
hoàng thượng nghe, nếu như hoàng thượng không chịu xuống ngựa,
thì xin thứ cho nô tỳ không thể báo cho!"

Hạ Hầu Huyền trực tiếp tung người xuống ngựa, đi tới bên cạnh
Thẩm Lưu Nhiễm, hạ thấp giọng mở miệng lần nữa: "Ngươi đứng



lên, bây giờ có thể nói!"

"Nô —— tỳ —— tạ —— hoàng —— thượng ——" Thẩm Lưu Nhiễm
rũ mắt chậm rãi đứng dậy, trong mắt đầy lo lắng, bỗng nhiên một
thanh chủy thủ lóe sáng trượt từ ống tay áo xuống trong tay, trong
nháy mắt đó nhanh mà chính xác, ở trong tích tắc nàng ta đứng dậy
chủy thủ lạnh lẽo đâm thẳng vào ngực Hạ Hầu Huyền, máu tươi lập
tức thấm ướt áo khoác màu đen kia.

Toàn thân Hạ Hầu Huyền ngẩn ra, chịu đựng đau đớn, không thể tin
nhìn về phía vẻ mặt đầy hận ý của Thẩm Lưu Nhiễm, rồi sau đó lập
tức giơ tay lên, dùng toàn lực ra một chưởng, đánh Thẩm Lưu Ly
ngã thật mạnh trên mặt đất, chủy thủ lạnh lẽo đụng trên mặt đất phát
ra tiếng va chạm bén nhọn.

Bởi vì dùng sức quá mức, Hạ Hầu Huyền lui về phía sau mấy bước,
thân thể khẽ lung lay, che ngực ep buộc mình ổn định.

Thẩm Lưu Nhiễm vội vàng đưa tay muốn nhặt chủy thủ trên mặt đất
lên, bộ dạng của cẩu hoàng đế này yếu đuối, chỉ cần mình đâm một
đao nữa, hắn ta sẽ mất mạng, như vậy nàng ta có thể chuộc tội, báo
thù cho tiểu thư của nàng ta!

Ngay thời điểm tay chạm đến chủy thủ lần nữa, Lý Nghiễm Toàn đã
ra tay, lưỡi đao lạnh lẽo xuyên thẳng qua thân thể Thẩm Lưu Nhiễm,
một bàn tay sắp chạm được chủy thủ chợt rũ xuống, Thẩm Lưu
Nhiễm khó khăn đưa mắt chuyển qua trên người Hạ Hầu Huyền
được Lý Nghiễm Toàn đỡ, nàng ta cảm thấy trước mắt đột nhiên tối
om om, nỗ lực mở to hai mắt, nàng ta yếu ớt nói: "Nếu như không
phải là ngươi vụng trộm quyến rũ nữ nhân này ở sau lưng tiểu thư,
khiến nữ nhân này yêu ngươi, làm sao tiểu thư lại chết? Tất cả căn
nguyên của tội ác đều là ngươi, là ngươi! Ta không muốn bỏ thuốc,
không muốn, kể từ ngày đó trở đi, mỗi giờ mỗi khắc ta đều sống khổ



sở ở trong hối hận, hiện tại, rốt cuộc hiện tại ta có thể giải thoát. . . . .
."

Kèm theo âm thanh càng ngày càng yếu ớt, Thẩm Lưu Nhiễm ngã
xuống trong vũng máu, nàng ta chậm rãi nhìn lên bầu trời xanh đậm,
giống như trở lại lần đầu gặp mặt, một năm kia tiểu thư và nàng ta
mười tuổi, Lưu Ly mười một tuổi, không có phản bội, chỉ có tiếng nói
tiếng cười, bọn họ cam kết muốn một đời một thế không chia cách,
rốt cuộc hiện tại nàng ta có thể đi nhận tội với tiểu thư rồi. . . . . .

"Hoàng thượng, người làm sao vậy?" Lý Nghiễm Toàn nhìn Hạ Hầu
Huyền, trong mắt tràn đầy lo lắng: "Người tới, nhanh đi mời đại phu!"

"Chôn cất nàng ta tử tế!" Hạ Hầu Huyền sững sờ nhìn nữ nhân ngã
ở trong vũng máu, nàng ta nói không sai, nếu như không phải là hắn
phản bội lời thề với Tiết Phỉ, lên giường với Mộ Dung Thanh Y, cuối
cùng vì cho Mộ Dung Thanh Y một danh phận, điều động Tiết Phỉ,
cho nàng ta cơ hội bỏ thuốc, làm sao Phỉ Nhi của hắn lại chết ở chiến
trường? Tìm tất cả căn nguyên đến cùng, đều là lỗi của hắn!

Hắn bỗng nhiên đẩy Lý Nghiễm Toàn ra, che ngực gian nan đi từng
bước một tới trước mặt Mộ Dung Thanh Y, thấy nàng ta cúi đầu vẻ
mặt tro tàn, hắn chợt lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, lầm bầm phun ra
một câu: "Từ nay về sau ta muốn khiến cho ngươi và ta cùng nhau
sống ở trong địa ngục!"



Chương 98: Báo ứng tới

Thẩm Lưu Nhiễm sẽ chết, đây là kết quả Vân Tuyết Phi đã sớm dự
liệu được, nhưng nàng không ngờ chính là nàng ta vì báo thù thay
Tiết Phỉ mà chết, trong nháy mắt khi vừa mới nghe thế tin tức này,
nàng còn sững sờ một hồi.

"Theo ám vệ hồi báo, hoàng thượng bị thương rất nghiêm trọng, cả
đêm được đưa về hoàng cung, bây giờ còn sốt cao hôn mê, trước
mắt quyền hành triều đình do ca ca cùng một mẫu thân của hoàng
thượng là Thuần Vương gia nắm giữ!" Thiên Tầm cung kính hồi báo
tin tức thăm dò được.

"Thuần Vương gia?" Vân Tuyết Phi sửng sốt.

"Nghe nói hoàng thượng trở về hoàng cung cũng đã hôn mê bất tỉnh
rồi, Thái hậu lập tức triệu hồi Thuần Vương gia tới ổn định lòng
người!" Thiên Tầm giải thích nghi hoặc cho Vân Tuyết Phi: "Thuần
Vương gia là trưởng tử của Thái hậu, là nhị hoàng tử của tiên
hoàng!"

Hạ Hầu Thuần, trong đầu Vân Tuyết Phi hiện lên một nam nhân có vẻ
mặt luôn hiền hoà, không tranh quyền thế, không màng danh lợi, hắn
là nhị ca của Hạ Hầu Huyền, khi nàng còn là Tiết Phỉ, từng gặp nam
nhân này mấy lần, một người hiền lành, muốn tất cả mọi người đều
tốt!

Tiên hoàng không thích nhất chính là nhi tử này, cho rằng hắn không
có khí phách tôn quý của hoàng tử, từng nghe nói Tiêu Hậu vì nhi tử
bất tài mà từng bị tiên hoàng lạnh nhạt rất nhiều năm, sau này trong



một lần ngoài ý muốn, tiên hoàng lại lâm hạnh Tiêu Hậu, đợi Tiêu
Hậu mang thai lần hai, rốt cuộc toại nguyện lại sinh ra một nhi tử,
cũng chính là thất hoàng tử Hạ Hầu Huyền, hoàng thượng bây giờ.

Trong ấn tượng của Vân Tuyết Phi, Hạ Hầu Thuần không có bất kỳ
dã tâm nào, từ năm cửu tử đoạt vị, hắn thay Hạ Hầu Huyền cản một
mũi tên, bị thương một chân, từ đó về sau không thể đi lại bình
thường, sau khi Hạ Hầu Huyền lên ngôi, cảm ơn người ca ca này
của hắn, tìm cho hắn một vùng đất phong, ban Hòa Thành gần với
kinh thành cho vị hoàng huynh này, từ đó về sau, nàng chưa từng
nghe qua bất cứ tin tức gì của vị vương gia này.

"Hoàng thượng mới hôn mê chưa được mấy ngày, vì sao Tiêu thái
hậu vội vã để Thuần vương khống chế triều chính như thế?" Thời
điểm Tiêu thái hậu còn là hoàng hậu, Vân Tuyết Phi từng nghe không
ít chuyện của bà, một nữ nhân có trí khôn và can đảm không thua
nam nhân như thế, kể từ sau khi Hạ Hầu Huyền thuận lợi lên ngôi, vị
hoàng hậu này liền ẩn cư ở phía sau màn làm Thái hậu, chuyên tâm
lễ Phật, cũng không xuất hiện ở trước mắt người đời nữa.

"Từ sau khi Thẩm Lưu Nhiễm chết, ngày thứ hai ở kinh thành có một
lời đồn đãi như vậy, nói ban đầu Tiết hậu chết trận là có ẩn tình khác,
trước đây hoàng thượng hứa hẹn với Tiết hậu đời này một thế một
đôi người, cuối cùng được quân đội của Tiết gia ủng hộ, leo lên đế vị,
nhưng sau này hắn có tình cảm đối với tỷ muội tốt của Tiết Phỉ, cũng
chính là Hoàng quý phi Mộ Dung Thanh Y bây giờ, hai người vụng
trộm sau lưng Tiết hậu, Hạ Hầu Huyền càng vì cho Mộ Dung Thanh
Y một danh phận, sai Tiết hậu ra trận, hơn nữa mua chuộc tỳ nữ
Thẩm Lưu Nhiễm của Tiết hậu, hạ thuốc mê trước khi Tiết hậu ra
chiến trường, khiến cho Tiết hậu bị chết ở trên chiến trường!"

"Lời đồn đại này vừa truyền ra, hình tượng thâm tình của Hạ Hầu
Huyền ở trong dân chúng bị tiêu diệt trong phút chốc, Mộ Dung



Thanh Y thành người thứ ba bị người người kêu đánh, ngày hôm
qua gia chủ Tiết gia Tiết Nhân Địch lánh đời hơn một năm cũng nói,
muốn hoàng thượng cho một công đạo, còn tuyên bố về sau Tiết phủ
và Mộ Dung phủ không đội trời chung!"

Khi Tiết Phỉ còn sống, là hoàng hậu một nước, mang đến cho Tiết
phủ tôn vinh cao nhất, nhất là Tiết phủ vì Hạ Hầu Huyền mà gây
dựng nửa giang sơn, càng thêm vinh thịnh một đời, mãi cho đến sau
khi Tiết Phỉ chết, hoàng thượng cưng chiều Mộ Dung Thanh Y, kèm
theo nâng đỡ Mộ Dung phủ lên, hai đại thế gia đối kháng, cuối cùng
là Thừa Tướng Mộ Dung phủ nhô lên thứ nhất, Tiết phủ giao binh
quyền ra, từ đó không hỏi triều chính, biến mất ở trong mắt người
đời.

Vân Tuyết Phi nhìn ánh mắt lóe lên của Thiên Tầm, dáng vẻ muốn
nói lại thôi, biết nàng ta còn có chuyện không thể tự nói với mình,
giọng nói hơi trầm xuống mà nói: "Còn có chuyện gì?"

Thiên Tầm sợ hãi, vốn suy nghĩ đến quan hệ của vương phi và Cảnh
vương gia, nàng ta mới do dự có nên nói hay không, nhưng gặp phải
một ánh mắt sắc bén này của vương phi, nàng ta vội vàng cúi đầu
nói tất cả ra ngoài: "Sở dĩ Tiêu thái hậu nhanh chóng triệu hồi Thuần
vương như vậy, là bởi vì không ít địa phương dần dần nổi dậy một
thế lực không biết tên, những thế lực này giương lên lá cờ báo thù
cho Tiết hậu, muốn lật đổ thống trị của hoàng thượng, ủng hộ lập
Cửu hoàng tử Hạ Hầu Cảnh làm tân hoàng, có người nói trước đây
tiên hoàng muốn để Cửu hoàng tử lên ngôi, nhưng Thái hậu và
hoàng thượng bây giờ cản trở từ trong, đoạt ngôi vị hoàng đế vốn
thuộc về Cửu hoàng tử, còn muốn đày hắn đến biên cảnh!"

Thân thể Vân Tuyết Phi hơi run lên, tay như ngọc đột nhiên nắm thật
chặt, sắc mặt bỗng chốc có màu trắng, cánh môi nàng mím chặt, làm
sao không biết những người này nói là sự thật, trước kia tiên hoàng



thích Ngọc quý phi là mẫu phi của Cửu hoàng tử Hạ Hầu Cảnh,
nhưng bởi vì hiểu lầm, Ngọc quý phi bị hãm hại tới chết, tiên hoàng
hổ thẹn đối với Hạ Hầu Cảnh, trong mấy hoàng tử ông đối xử với Hạ
Hầu Cảnh tốt nhất, thậm chí ngay cả đế vị tôn quý nhất cũng để lại
cho nhi tử ông thích nhất, nhưng sau này nàng vì Hạ Hầu Huyền, tìm
đến Hạ Hầu Cảnh, nói chỉ cần hắn chịu buông tha ngôi vị hoàng đế,
nàng sẽ gả cho hắn, nhưng cuối cùng Hạ Hầu Cảnh thật sự vứt bỏ,
nàng lại chối bỏ cam kết đối với hắn, gả cho Hạ Hầu Huyền.

Nghĩ tới đủ loại chuyên kiếp trước, cho dù đã cách xa rất lâu, nhưng
trong lòng nàng còn cảm giác đau đớn mơ hồ.

Vân Tuyết Phi khác thường, dĩ nhiên Thiên Tầm chú ý tới, những
ngày qua ở chung với Vân Tuyết Phi, nàng ta đã thừa nhận nàng là
vương phi ở đáy lòng, là nữ chủ tử của nàng ta. Lúc này nhìn thấy
sắc mặt trắng bệch của nàng, nàng ta cúi đầu hỏi thăm, nhìn chằm
chằm mặt của Vân Tuyết Phi, con mắt cũng không nháy mắt một cái,
tình cảm quan tâm mà không lời nào có thể miêu tả được: "Vương
phi, hình như sắc mặt người không tốt, có muốn tìm đại phu tới xem
một chút hay không?"

Vân Tuyết Phi đột nhiên vô lực nhắm mắt lại, lắc đầu một cái, cánh
môi mở ra nói: "Ngươi tiếp tục đi tìm hiểu, có tin tức gì thì nhanh
chóng báo cho ta...ta có chút không thoải mái, đi nghỉ trước đây!"

Thiên Tầm nhìn Vân Tuyết Phi, trong lòng đột nhiên lo lắng, mím môi
nói: "Thuộc hạ đi xuống trước, nếu như vương phi có chuyện thì trực
tiếp gọi, đám Xuân Thủy chờ ở ngoài cửa!"

Vân Tuyết Phi gật đầu một cái, khẽ mở mắt ra, nói một câu với Thiên
Tầm: "Cám ơn!"

Bóng đêm nồng nặc, một vầng trăng non vắt ngang nhô lên cao, vẩy



xuống cho hoàng cung nguy nga lộng lẫy một ánh sáng hoàng hôn
mông lung.

"Những thứ đồ này cũng có thể bưng lại cho bổn cung ăn, các ngươi
thật là to gan!" Sắc mặt Mộ Dung Thanh Y tức giận, đánh rơi khay
trong tay nha hoàn.

Một tiếng bịch, bát sứ rơi xuống đất chia năm xẻ bảy, hỗn hợp thức
ăn rải đầy đất, nha hoàn khẩn trương run lẩy bẩy.

Một nam nhân mặc quần áo thị vệ cấm quân bên cạnh, đưa tay vẫy
lui nha hoàn, khi trong phòng chỉ còn hai người là hắn và Mộ Dung
Thanh Y, ánh mắt hưng phấn của hắn ta quét toàn thân cao thấp của
Mộ Dung Thanh Y một lần, gương mặt trong trắng lộ hồng này, da
thịt như ngọc tản ra sáng bóng mê người dưới ánh đèn lờ mờ, thấy
thế bụng hắn ta đốt một cây đuốc, hắn ta giả vờ khó xử, khóe miệng
khẽ nâng lên, cười lấy lòng nói: "Nương nương không ăn là chuyện
nhỏ, thân thể nương nương đói bụng chính là chuyện lớn, hiện tại
không so được với trước, nơi này là lãnh cung, nương nương vẫn
nên nhân nhượng ăn một chút, chờ sau khi hoàng thượng tỉnh lại,
nương nương nhận sai, nói không chừng liền dọn về Triêu Phượng
cung ~" 

"Loại đồ ăn heo chó không ăn này, ngươi lại bưng cho bổn cung ăn,
chờ Bổn cung trở lại Triêu Phượng cung thì người đầu tiên không
buông tha là ngươi!" Con mắt âm trầm của Mộ Dung Thanh Y trừng
mắt liếc nam nhân bỉ ổi xoa xoa tay trước mặt, ánh mắt sói đói càn rỡ
tuần tra tới lui ở trên thân thể mình rồi nuốt nước miếng một cái, làm
sao nàng ta không biết, được nam nhân hâm mộ đó là chuyện tốt,
nhưng được một nam nhân không có địa vị bộ dạng xấu xí răng vàng
khè trắng trợn nhìn chăm chú như vậy, Mộ Dung Thanh Y cảm thấy
hết sức sỉ nhục, đợi trở về Triêu Phượng cung, đầu tiên chính là
muốn moi mắt của nam nhân đáng giận trước mặt ra.



Thị vệ vốn muốn tận lực không dọa hỏng mỹ nhân, muốn tranh thủ
thiện cảm của mỹ nhân, nhưng nụ cười trên mặt cũng không nhịn
được nữa, hắn ta vốn xuất thân cường đạo, sau khi hoàng thượng
lên ngôi, hắn ta tới đúng lúc tốt, thông qua tầng tầng quan hệ, tốn tiền
mua thị vệ giúp hắn ta vào trong cung làm, còn tẩy trắng hộ tịch của
hắn ta, lần đầu tiên Mộ Dung Thanh Y vào cung, bộ dạng nhu nhược
kia khiến cho trong lòng hắn ta như mèo cào, nhưng ngại vì nữ nhân
này hoàng hậu nâng đỡ, hắn ta không dám lộn xộn, chỉ có thể nhìn
từ xa, tháo gỡ ý dâm.

Sau này hắn ta phát hiện nữ nhân này đoạt nam nhân của hoàng
hậu, lại ngoại tình với hoàng thượng, hắn ta cảm thấy thì ra nữ nhân
đều cùng một dạng, nhất là một lần tình cờ thấy nữ nhân này nhẹ
nhàng nhảy múa vì hoàng thượng, như một con bươm bướm kiêu
ngạo, bay vào trong lòng của hắn ta, hắn ta từng nghĩ phải chiếm
được nữ nhân này, thế nhưng nữ nhân này là Hoàng quý phi, nữ
nhân hoàng thượng độc sủng ở hậu cung, hắn ta có tặc tâm không
có tặc đảm*, chưa từng nghĩ đến có một ngày như vậy, nàng ta lặng
lẽ đứng ở trước mặt mình, cho mình cơ hội đến gần.

*có tặc tâm không có tặc đảm: có ý muốn trộm nhưng không đủ can
đảm để trộm

Nhìn ánh mắt giận dữ trừng mình, hắn ta cảm thấy trái tim cũng tê
dại rồi, nhưng câu nói kia phun ra từ trong miệng mỹ nhân, hắn ta đột
nhiên di chuyển bước chân, từng bước từng bước đến gần Mộ Dung
Thanh Y, giọng nói hơi mang theo u ám nặng nề: "Quý phi nương
nương, ta nể mặt ngươi mới tôn xưng ngươi một tiếng như vậy,
ngươi còn không biết xấu hổ mà lên mặt, thật sự cho rằng mình đang
ở đâu?"

Mộ Dung Thanh Y vốn cậy vào chính mình còn là Hoàng quý phi, sau



lưng có Thừa Tướng Mộ Dung phủ nâng đỡ, cho dù đến lãnh cung,
những nô tài này cũng không dám bạc đãi nàng ta, lúc này nhìn thấy
mặt nam nhân tràn đầy dâm tà đi về phía mình, bây giờ lãnh cung to
như vậy chỉ có hai người nàng ta và hắn ta, trong lòng nàng ta mới
cảm thấy không ổn, trên trán thấm khẽ mồ hôi lạnh, ánh mắt hốt
hoảng, lui về phía sau từng bước từng bước.

"Hiện tại toàn bộ dân chúng Đại Hạ Quốc đều biết Mộ Dung Thanh Y
ngươi đoạt nam nhân của Tiết hậu, táng tận lương tâm bò lên
giường của hoàng thượng, còn trơ trẽn hơn so với kỹ nữ, vốn là nữ
thần trong lòng mọi người, hiện tại chỉ sợ ngay cả cứt thối trong hầm
cầu còn không bằng, ngươi còn dám làm bộ làm tịch với ta? Lão tử
coi trọng ngươi, chính là phúc khí của ngươi!"

Tiếng nói vừa dứt, hắn ta cũng không lo được nhiều như vậy nữa,
hôm nay hắn ta cầm mười lượng bạc đổi cơ hội đưa cơm lần này với
Trương công công, bạc này cũng không thể phí phạm, dù sao hắn ta
cũng muốn ăn hết nữ nhân trước mắt này!

"Ngươi không được tới đây! Ta chính là Hoàng quý phi, nữ nhân của
hoàng thượng, ngươi dám như thế đối với ta, ta muốn hoàng thượng
thiến ngươi!" Mộ Dung Thanh Y phản ứng cực nhanh trốn sói bổ
nhào, nàng ta rụt bả vai một cái, trong lòng tràn đầy sợ hãi, toàn thân
không ngừng được run rẩy, khóe miệng run run.

"Ha ha ~ người nào không biết hoàng thượng còn hôn mê bất tỉnh
cho đến bây giờ, sau này tỉnh hay không tỉnh được vẫn là ẩn số,
thiến ta? Đó là chuyện hoang đường! Thức thời thì nhanh chóng bò
tới đây cho lão tử, nếu không đừng trách lão tử đánh, hôm nay lão tử
nhất định phải nếm thử nữ nhân của hoàng đế là dạng mùi vị gì!"
Trên mặt hộ vệ lộ ra vẻ mong mỏi, trong giọng nói có chứa lạnh lẽo
nhè nhẹ.



Rốt cuộc không nhịn được nữa, Mộ Dung Thanh Y kêu to chạy ra
cửa: "Người tới, cứu mạng, cứu cứu bổn cung. . . . . ."

Còn chưa tới cửa, đột nhiên một hơi thở khó ngửi bao phủ nàng ta,
ngay sau đó một bàn tay mạnh mẽ kéo một cánh tay nàng ta lại, tàn
nhẫn lôi nàng ta đến trong ngực, lúc Mộ Dung Thanh Y còn chưa kịp
phản ứng, một tay hắn ta bế ngang nàng ta, đi tới bên trong giường
lớn, trong miệng thả ra tiếng cười kinh người.

"A. . . . . . Ngươi buông bổn cung ra. . . . . . Buông ra. . . . . ." Cả thân
thể Mộ Dung Thanh Y giãy giụa, muốn thoát khỏi ma chưởng, nhưng
hơi sức của nàng ta có hạn, làm sao là đối thủ của nam nhân từng
làm cường đạo.

Đột nhiên thân thể bị vứt lên, tiếp đó nàng ta rơi vào trên giường
mềm mại, bị ném váng đầu mất phương hướng, ngay sau đó, y phục
trên người xoẹt một tiếng, từng món một bị bóc ra khỏi thân thể, vải
rách ném trên đất, một hồi lạnh lẽo đánh tới, nàng ta mới phát hiện
thân thể chỉ còn lại cái yếm và quần lót, nhìn trong mắt nam nhân xấu
xí tràn đầy nhục dục, nàng ta vội vàng lui về phía sau, trong miệng
không tự chủ kêu lên: "Bá Luân cứu cứu ta, Bá Luân, ngươi đang ở
đâu? Ta rất sợ!"

"Mỹ nhân, ta tới đây, hưởng thụ đi, ta sẽ rất nhẹ rất nhẹ đấy!"

Cũng nhịn không được nữa, bổ nhào mạnh mẽ, đè Mộ Dung Thanh
Y ở phía dưới, ngửi mùi thơm của nữ nhân, không sợ hãi mà cảm
thán mẹ nó nữ nhân này thật sự là một cực phẩm, nữ nhân của
hoàng thượng đúng là không giống nhau!

Cũng nhịn không được nữa, đôi bàn tay mọc đầy nốt chai thật dầy,
vội vàng xoa trên thân thể mềm nhũn, hung hăng nhéo vài cái, thật
sự rất trơn, dùng sức nhéo một chút là có thể nặn ra nước, hắn ta



nghĩ như vậy, cũng làm như vậy, vuốt ve một hồi, nhất là bộ vị nhạy
cảm này, bóp cho Mộ Dung Thanh Y đau đớn không chịu nổi, cảm
giác sỉ nhục và cảm giác buồn nôn bao phủ nàng ta, nàng ta không
ngừng giãy giụa kêu gào: "Buông ta ra, tên cầm thú này, buông bổn
cung ra, bổn cung là Hoàng quý phi, ngươi không thể đối xử với ta
như vậy. . . . . . Bá Luân, Bá Luân. . . . . ."

Nàng ta càng giãy dụa, trước ngực càng lay động lợi hại, còn trắng
lóa, mắt sáng rõ của thị vệ sinh đau, nước miếng không ngừng chảy
xuôi.

Vội vàng cúi đầu xuống, đầu tựa vào trong thân thể nàng ta, nhẹ
nhàng ngửi, hôn, gặm. . . . . . Miệng đầy mùi thơm, hận không thể lập
tức nuốt toàn bộ nữ nhân trước mặt vào trong bụng không để lại
mảnh vụn nào.

Cắn xé như dã thú như vậy, khiến cho nàng ta càng thêm khổ sở khó
chịu, nước mắt của nàng ta không cầm được chảy xuôi, không biết
qua bao lâu, hạ thân đâm đau một hồi, nàng ta bỏ qua phản kháng,
như một con rối mặc cho người trên người mình muốn làm gì thì làm.

Đêm đã rất khuya rồi, trăng sáng dần dần bị giấu kín ở trong tầng
mây, trên bầu trời đen đậm một vùng, không có một ánh sao.

Vân Tuyết Phi bỗng nhiên mở mắt ra ngồi dậy, mắt hoảng sợ nhìn
bốn phía, vừa rồi nàng giống như nhìn thấy một đôi mắt nhuốm máu
bốc lên ánh sáng hận thù trong đêm đen của Mộ Dung Thanh Y,
chăm chú nhìn nàng chằm chằm.

Đột nhiên bên cạnh khẽ động, Tư Nam Tuyệt cũng ngồi dậy theo,
đưa tay ôm nữ nhân có sắc mặt trắng bệch vào trong ngực, vỗ nhè
nhẹ, âm thanh có ấm áp và cưng chiều: "Chỉ là ác mộng, không phải
thật, ta ở nơi này, đừng sợ!"



Âm thanh dịu dàng trấn an trái tim sợ hãi của Vân Tuyết Phi trong
nháy mắt, nàng đưa tay quấn quanh Tư Nam Tuyệt thật chặt, vùi đầu
sít sao vào trong ngực của hắn, hấp thu ấm áp, âm thanh lo lắng nói
thật nhỏ: "Ngươi có chuyện gì gạt ta không?"



Chương 99: Tuyệt không bỏ
vợ

Trong viện yên ắng, ban đêm gió thổi khe khẽ vào trong nhà, mang
theo hương hoa thoang thoảng, thấm vào ruột gan.

Tư Nam Tuyệt vỗ nhẹ tay dừng một chút, giọng nói hơi cứng ngắc:
“Sao lại hỏi như thế?”

Vân Tuyết Phi có chút buồn buồn, oán trách ngẩng đầu lên, nhìn
chằm chằm Tư Nam Tuyệt nói: “Tại sao mẫu phi huynh nói có thể
khiến huynh bỏ ta bất cứ lúc nào?” Nàng nghĩ Mộc Thanh Lan nói
như vậy, nhất định là có lý do của bà ta, trong mơ hồ nàng cảm thấy
rất bất an.

Cảm xúc phức tạp xuất hiện thoáng qua trong mắt Tư Nam Tuyệt,
hắn xoa xoa gò mà Vân Tuyết Phi, đầu ngón tay chứa đựng vô hạn
yêu thương, giọng nói dịu dàng trong đêm tối càng lộ vẻ thanh u: “Cả
đời này ta chỉ cưới một thê tử là nàng, tuyệt không bỏ vợ!”

Nói năng có khí phách, mặc dù chỉ một câu nói đơn giản, nhưng
cũng đủ làm tan chảy tim của tất cả nữ nhân trên thế giới này. Khóe
miệng Vân Tuyết Phi cong cong, nhỏ giọng nói: “Đáp áp coi như tạm
chấp nhận, trước bỏ qua cho huynh!” Có những lời này như vậy đủ
rồi, chỉ cần hắn không buông tay nàng, khó khăn lớn hơn nữa nàng
cũng nguyện ý cùng hắn tiến lùi.

Vân Tuyết Phi tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao, Mộc Cần đưa tin tới, Mộc
Thanh Lan để nàng và Tư Nam Tuyệt hai người cùng nhau đi dùng
bữa trưa, điều này khiến nàng rất bất ngờ. Dù sao mấy ngày trước



mới cãi nhau ầm ĩ, vị Thái phi kia vô cùng không thích mình, muốn
kêu ăn cơm theo lý mà nói cũng chỉ có Tư Nam Tuyệt, sao còn gọi
mình qua nữa?

Tư Nam Tuyệt trầm mặc hồi lâu, đưa tay cầm tay của nàng, nhẹ
giọng nói: “Hãy đi trước xem một chút!”

Khi hai người đến Tĩnh Tâm viện, liếc mắt một cái là có thể trông
thấy Mộc Thanh Lan mặc cung trang màu lam nhạt đang ngồi trong
đình bát giác đình. Hiện tại bà không có sự lạnh lùng của ngày đó,
ngược lại nhiều hơn mấy phần khí chất thanh nhã, một cái nhăn mày
một nụ cười, càng lộ vẻ ưu nhã cao quý. Tóc đẹp như dòng suối, vấn
lên thành búi đơn giản, ở giữa điểm xuyến vài viên trân châu, khiến
cho mái tóc đen, càng lộ vẻ sáng mềm trơn bóng.

Đang lúc ấy, mắt Mộc Thanh Lan quét qua Tư Nam Tuyệt và Vân
Tuyết Phi đang đi tới, nhìn hai bàn tay đan vào nhau, đáy mắt bà
thoáng qua một chút mất hứng, tiếp theo từ từ đứng dậy, nở nụ
cười, dịu dàng ra lệnh: “Nam Tuyệt, còn không mau tới đây bái kiến
nhạc phụ của con!”

Ánh mắt Vân Tuyết Phi chợt lóe, rốt cuộc cũng tìm được một bóng
dáng quen thuộc ở trong đình, nhìn Tô Thần Tường cười từ ái, trong
lòng nàng ấm áp, buông tay Tư Nam Tuyệt ra, bước nhanh đi lên
phía trước, mặt cong lên như lưỡi liềm, giọng điệu mang theo sự vui
sướng: “Phụ thân ~” Có lẽ vì liên hệ huyết thống ràng buộc, cho dù
mới vừa nhận nhau, nam nhân này lại mang cho nàng cảm giác
không khỏi thân thiết.

Trông thấy gương mặt tương tự tiểu Uyển, trong lòng Tô Thần
Tường tràn đầy thương yêu, ông gật đầu nhẹ, giả vờ trách cứ: “Còn
không mau hành lễ vấn an Thái phi!”



Sau đó quay đầu lại bất lực thở dài với Mộc Thanh Lan nói: “Đứa bé
này lỗ mãng quá, xin Thái phi không lấy làm phiền lòng!”

Vân Tuyết Phi cung kính cúi người, lạnh nhạt cười một tiếng: “Bái
kiến mẫu phi, mẫu phi cát tường!”

Mộc Thanh Lan vội vàng tiến lên, nhẹ nhàng đỡ Vân Tuyết Phi dậy,
quở trách: “Đứa nhỏ này, đều là người một nhà, khách sáo cái gì? Lễ
nghĩa đều là dư thừa, về sau không cần như thế!”

Những lời này thật sự khiến Vân Tuyết Phi thụ sủng nhược kinh,
nàng ngẩng đầu lên bắt gặp một đôi con ngươi ẩn chứ nhu tình như
nước, môi đỏ mọng khẽ cười yếu ớt, nổi hết cả da gà. Nếu không
phải sớm biết bà cực kỳ không ưa mình, thì nàng đã bị che mờ bởi
hình tượng trước mắt rồi.

Tư Nam Tuyệt đi vào trong đình, tới bên cạnh Vân Tuyết Phi, lần nữa
nắm chặt tay nàng, liếc mắt nhìn khóe miệng hàm chứa nụ cười xinh
đẹp của Mộc Thanh Lan. Sau đó đưa mắt nhìn sang người mà mình
nãy giờ vẫn luôn im lặng quan sát Tô Thần Tường, ngữ điệu kiên
định trước sau như một nói rõ từng chữ: “Nhạc phụ đại nhân yên
tâm, con sẽ chăm sóc Phi Nhi thật tốt!”

Sau khi Tô Thần Tường nghe được đáp án hài lòng, mắt nhìn thẳng
vào mắt Tư Nam Tuyệt, gật đầu một cái: “Ta tin con!” Nhìn gương
mặt nữ nhi tràn đầy hạnh phúc, ông hết sức vui mừng, ông trời đối
với ông không tệ. Vốn cho rằng sẽ một thân một mình đến cuối đời,
nhưng ngoài ý muốn khiến ông biết được tiểu Uyển để lại cho ông
một nữ nhi bảo bối như vậy, ông cần phải sống để chăm sóc nó, dốc
toàn lực cho nó những gì tốt nhất.

Thân thể Mộc Thanh Lan hơi cứng ngắt, suýt nữa không giữ được
sự vui vẻ trên mặt, lúc chưa có người chú ý đến sự khác thường của



bà, bà đã lập tức điều chỉnh lại tâm tình của mình, bày ra tư thái dịu
dàng, đưa tay cầm bàn tay còn lại của Vân Tuyết Phi, vỗ nhẹ, tiếp
theo nhìn Tô Thần Tường cười nói: “Ông thông gia yên tâm, nếu
Nam Tuyệt có lỗi với Tuyết Phi, mẫu phi ta đây sẽ là người thứ nhất
không bỏ qua cho nó!”

Sau đó ngẩng đầu nhìn Thư Đới ra lệnh: “Mau truyền lệnh, ta muốn
hàn quyên cùng ông thông gia một chút~”

Nhìn Mộc Thanh Lan nhiệt tình đãi khách, Vân Tuyết Phi không khỏi
sững sốt, ánh mắt đưa qua đưa lại giữa Mộc Thanh Lan và Tô Thần
Tường. Có thể khiến cho đường đường một Thái phi thay đổi sắc
mặt như thế, phụ thân Tô Thần Tường của nàng xem ra chính là một
miếng mồi ngon.

Đợi sau khi bữa trưa đã được chuẩn bị sẵn sàng, bọn họ ngồi xuống
xung quanh bàn đá, Mộc Thanh Lan giơ lên ly rượu đầu tiên, khẽ gật
đầu cười: “Ông thông gia, khó có được dịp ông tới đây một lần, một
ly này ta mời ông!”

Chờ hai người chạm cốc xong, Mộc Thanh Lan uống vào một hớp,
sau đó nở nụ cười, âm thanh tiếng nhạt: “Nghe nói ông thông gia tính
sau này đem công việc buôn bán chuyển đến kinh thành?”

Tô Thần Tường nghe vậy, không chút e dè gật đầu một cái, từ ái
nhìn thoáng qua nữ nhi đang cúi đầu dùng bửa, trong mắt tràn đầy
cưng chiều: “Ta chỉ có một đứa con gái là Phi Nhi, đời người hữu
hạn, ta đã không ở bên cạnh đứa bé này mười bảy năm, ta hi vọng
có thể dùng thời gian còn lại để bù đắp cho nó!”

Vân Tuyết Phi kinh ngạc, ngẩng đầu lên, tuyệt đối không ngờ Tô
Thần Tường vì nàng hy sinh lớn như thế.



“Về sau những tài sản đó ta đều để lại cho nữ nhi của ta, đương
nhiên sẽ dời đến nơi này, dễ dàng cho nó tương lai không cần phải
bôn ba khắp nơi, qua lại vô cùng mệt nhọc!” Tô Thần Tường lẩm
bẩm nói cho Mộc Thanh Lan nghe, sau đó rót đầy rượu nâng ly nói:
“Phi Nhi nha đầu này về sau phiền Thái phi thông cảm nhiều hơn, tại
hạ vô cùng cảm kích!”

“Được, được!” Mộc Thanh Lan gật đầu liên tục, khuynh thành cười
nói: “Phi Nhi là một nữ hài tử, chỉ cần hưởng phúc sinh hạ cho ta một
tôn tử mập mạp là được. Sau này ông thông gia có cần gì cứ kêu
Nam Tuyệt giúp một tay, nam nhân nên chịu nhiều cực khổ!”

Lòng Vân Tuyết Phi đột nhiên lạnh lẽo, tay cầm đũa cứng đờ, không
trách được nữ nhân này hôm nay ôn hoà với mình như vậy, thì ra là
có mưu đồ khác, đánh chủ ý lên tài sản của phụ thân mình!

Đừng hòng mơ tưởng, cho dù nàng gả cho Tư Nam Tuyệt, cũng
quyết định sống cả đời cùng hắn, nhưng muốn dùng sự cố gắng cả
đời của phụ thân để đổi lấy hạnh phúc cho nàng, thì nàng chẳng cần!

Đang lúc chuẩn bị phản bác, bàn tay Tư Nam Tuyệt tay đột nhiên
đưa tới, ngón tay đan xen vào nhau, giữ chặt từng đốt ngón tay
mảnh khảnh, lòng bàn tay dán thật chặt ở chung một chỗ, sau đó
nhìn Mộc Thanh Lan một cái, thờ ơ nói: “Ta không có thời gian!”

Dường như không ngờ nhi tử lại không nể mặt mình như thế, phá
hủy sân khấu của mình, Mộc Thanh Lan thu hồi nụ cười, trợn mắt
nhìn Tư Nam Tuyệt, giọng nói có chút không tự nhiên nói: “Đứa bé
này, Phi Nhi là nương tử của ngươi, ngươi không giúp, thì ai giúp
hả?”

Tư Nam Tuyệt không quan tâm, chỉ lo uống rượu, thỉnh thoảng cầm
đũa gấp thức ăn cho nương tử, bỏ qua ánh mắt giận dữ của Mộc



Thanh Lan, Tô Thần Tường cũng chú ý tới, nhưng không chỉ ra, chỉ
cần nữ nhi vui vẻ là được.

Bữa ăn kết thúc trong không khí quái dị, lúc rời khỏi Tĩnh Tâm viện,
Mộc Thanh Lan không nhịn được âm trầm gọi Tư Nam Tuyệt lại nhắc
nhở nói: “Nam nhi chí tại bốn phương!”

Tư Nam Tuyệt không trả lời, liền dẫn Vân Tuyết Phi rời khỏi, Mộc
Thanh Lan thấy vậy, tức giận phất tay, trở về phòng.

Vân Tuyết Phi và Tô Thần Tường đi dạo trong vương phủ một lúc
lâu, Tô Thần Tường kể cho nàng nghe cửa hàng của Tô gia trải rộng
cả Đại Hạ Quốc như thế nào, thậm chí ở một số nước nhỏ lân cận
cũng có. Bây giờ Vân Tuyết Phi rốt cuộc biết tại sao mỹ nhân Mộc
Thanh Lan cao quý như vậy lại khiêm nhường với phụ thân Tô Thần
Tường rồi, thì ra là coi trọng tài phú của ông ấy.

Trước khi đi, Tô Thần Tường dặn riêng Vân Tuyết Phi: “Phi Nhi, mẹ
chồng của con không người dễ chung sống, cẩn thận đề phòng, nếu
Tư Nam Tuyệt dám ức hiếp con, con lập tức nói cho phụ thân biết,
phụ thân nhất định sẽ không tha hắn!”

Nghe được những lời nói quan tâm, trong lòng Vân Tuyết Phi như có
một dòng nước ấm chảy qua, gật đầu một cái đưa tiễn phụ thân.
Nàng nhìn Tư Nam Tuyệt cách đó không xa đợi mình, trên mặt tươi
cười sáng lạn.

Ở hoàng cung, bên trong cung Trường Môn, trải qua sự tàn phá
ngày hôm qua, toàn thân Mộ Dung Thanh Y xanh tím, gắng sức dùng
nước chà xát da thịt trên người. Vừa nhớ lại hàm răng vàng khè gậm
nhấm cơ thể mình, nàng lập tức không nhịn được muốn ói, nhất là
cái lưỡi thúi tha kia chui vào trong miệng mình, khuấy mút thỏa thích,
nàng liền cảm thấy còn khó chịu hơn ăn phải con ruồi.



Tại sao kết quả lại như vậy? Nàng liều mạng bò lên trên, chính là
không muốn bị người khác xem thường và hà hiếp, nhưng thật vất vả
mới leo lên được địa vị tôn quý nhất, lại bị tên dân đen như thế chà
đạp, nàng không cam lòng, nàng thật hận!

Càng nghĩ càng khó chịu, nàng hung hăng chà, hận không thể lột bỏ
lớp da nay, cắn chặt răng, trong miệng tràn ngập mùi máu tanh nồng
đậm.

Đột nhiên một tiếng kẽo kẹt vang lên, cửa bị lực tác động từ bên
ngoài đẩy ra. Mộ Dung Thanh Y hơi ngẩn ra, quay đầu nhìn về cửa,
đợi đến khi nhìn thấy nam nhân ghê tỏm đã đè trên người mình ngày
hôm qua, chiếm đoạt mình, cắn xé mình. Ánh mắt chăm chú nhìn da
thịt bị phơi bày bên ngoài, nàng rùng mình một cái, đôi tay lập tức
che ngực, cả người trốn vào nước, trong mắt lần nữa toát ra sự
hoảng sợ.

Nàng ta không biết vẻ mặt như thế càng làm cho nam nhân muốn
ngừng mà không được. Vương Nhị liếm liếm môi, hạ thân thắt chặt,
trong đầu đều là cảm giác tuyệt vời ngày hôm qua, nữ nhân của
hoàng thượng cmn đúng là có khác! Hắn từng bước từng bước đi
vào, càng đến gần, hắn giống như có thể ngửi thấy được mùi thơm
cơ thể mỹ nhân, cổ họng càng thêm không nhịn được nuốt nước
miếng một cái.

“Á ~ ngươi không được tới đây, không được tới. . . . . .” Mộ Dung
Thanh Y rất muốn lui về phía sau, nhưng hiện tại nàng đang trần
truồng ngồi trong thùng tắm. Nếu đứng lên, toàn thân không mặc
quần áo thì sẽ càng thêm kích thích tên nam nhân không bằng cầm
thú này. Còn nêu không đứng lên, chỉ có thể như cá trên thớt, chờ
hắn xâu xé tiếp.



“Hôm qua nô tài làm cho nương nương rất rất thoải mái, hôm nay nơi
này không có ai, nô tài nguyện ý phục vụ nương nương lần nữa. . . . .
.” Gương mặt Vương Nhị tràn đầy dâm tà, chăm chú nhìn vào da thịt
như ngọc kia, tưởng tượng có thể được vuốt ve nó, mười ngón tay
của hắn liền kích động.

“Cút, ngươi cút cho bổn cung! Bổn cung là nữ nhân hoàng thượng,
ngươi cường bạo Bổn cung, bổn cung phải nói cho hoàng thượng
biết, đưa ngươi đi xử tử!” Trong mắt Mộ Dung Thanh Y bắn ra ánh
sáng cừu hận, cả người dán thật chặt vào thành thùng nước, không
ngừng run rẩy, kéo theo mặt nước gợn sóng li ti.

“Nương nương, cho đến bây giờ mà ngươi còn không biết rõ tình
hình à? Hiện tại hoàng thượng hiện hôn mê bất tỉnh, hoàn toàn
không có thời gian quan tâm tới ngươi. Cho dù có tỉnh, nếu biết
người bị nô tài cưỡng hiếp, thì sẽ càng thêm không cần người đàn
bà dâm đãng như ngươi, ngươi nên ngoan ngoãn thuận theo nô tài,
để cho nô tài trong khoảng thời gian hoàng thượng hôn mê phục vụ
tốt nương nương. Chờ hoàng thượng tỉnh, nô tài lập tức rời khỏi, đợi
nương nương trở lại Triêu Phượng điện, cũng đừng quên sự nỗ lực
cày cấy của nô tài đấy. . . . . .” Vương Nhị đi tới bên cạnh thùng tắm,
từ trên cao nhìn xuống gương mặt hoang mang sợ hãi của nữ nhân,
bên dưới làn nước mơ hồ, nơi đẫy đà như ẩn như hiện, như móng
vuốt mèo gãi ngứa lòng hắn.

Hiện tại ruột Mộ Dung Thanh cũng biến thành màu xanh, nàng yêu
Hạ Hầu Huyền, nhưng Hạ Hầu Huyền không yêu nàng, cơ thể tuyệt
mỹ của nàng Hạ Hầu Huyền chỉ hưởng thụ qua một lần. Ngay cả
Quan Bá Luân một lòng một dạ với mình, cũng chưa đi quá giới hạn.
Mặc dù chuyện nên làm đều đã làm, nhưng một bước cuối cùng kia
nàng từ đầu đến cuối vẫn chưa cho hắn. Sớm biết bị nam nhân ghê
tởm như vậy dâm ô, trước đó nàng sẽ không làm kiêu, dâng thân thể
cho Bá Luân rồi, bây giờ hối hận cũng đã muộn.



Vương Nhị đưa tay quơ quơ trong nước, tạo nên tầm vài vòng sóng
gợn, đôi mắt Mộ Dung Thanh Y càng thêm chăm chú nhìn vào bàn
tay kia, chỉ sợ hắn vượt qua khuôn phép. Dù biết hôm nay chạy
không thoát, nhưng nàng không cam tâm, Bá Luân, huynh đang ở
đâu? Ta rất sợ, rất nhớ huynh!

Càng sợ cái gì thì cái đó lại càng tới nhanh, một bàn tay sần sùi nắm
được thân thể của nàng. Mặc cho vết thương hôm qua vẫn còn, hôm
nay hắn cũng không chút thương tiếc, nắn bóp Mộ Dung Thanh Y
khiến chân mày nàng ta nhíu chặt, sợ sệt di chuyển người, định tránh
né bàn tay làm loạn kia.

“Nương nương, sướng chứ??” Vương Nhị càng nhéo càng hưng
phấn, càng thêm tăng nhanh động tác, hoàng cung này thật đúng là
địa phương tốt, nữ nhân của hoàng thượng đúng là cực phẩm.

“Cút ngay! Cút ngay!” Mỗi một cái vuốt ve, Mộ Dung Thanh Y đều thét
chói tai, trong mắt có khuất nhục cùng khổ sở: “Ngươi nhớ kỹ cho
bổn cung, chỉ cần Bổn cung trở lại Triêu Phượng điện, nhất định sẽ
thiến tên khốn kiếp nhà ngươi!”

Thiến hắn? Vương Nhị không ngừng dùng sức, nhìn thấy trong mắt
Mộ Dung Thanh Y đều là thù hận, hắn rùng mình một cái. Chẳng qua
mỹ nhân trần truồng ở trước mặt mình, như món ngon đang chờ
mình thưởng thức. Hắn cũng chẳng quan tâm về sau, lập tức kéo Mộ
Dung Thanh Y từ trong nước ra, giữ chặt hai tay nàng ta, lôi tới trước
mặt, trong mắt dục hỏa thiêu đốt, hắn khàn giọng nói: “Chết dưới hoa
mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu! Nếu nương nương nói như
vậy, nô tài chỉ có thể thừa dịp hiện tại xài cho đủ vốn!”

Ngay sau đó, dùng lực một cái, kéo Mộ Dung Thanh Y ra khỏi nước,
vác trên vai, bước nhanh đến giường lớn,
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”Chủ tử, tiểu vương gia đã đi ~” Thư Đới đứng ở cửa sổ nhìn xuống,
thấp giọng nói.

Mộc Thanh Lan nghe vậy liền đẩy ngã ly trà trên bàn, đứng lên đi đến
trước cửa sổ ngó xuống, quả nhiên đã không còn bóng dáng Tư
Nam Tuyệt, nhất thời lửa giận bùng cháy, giọng điệu âm trầm ra lệnh:
“Về sau không được để nghiệt tử đó tới Tĩnh Tâm viên, đỡ phải chọc
tức ta!”

Thư Đới trông thấy Mộc Thanh Lan giận dỗi, khẽ cười, dịu dàng nói:
“Tiểu vương gia cũng đã đến đây rất nhiều lần, có thể thấy được
trong lòng ngài ấy vẫn có người, xin chủ tử người bớt giận!”

“Hừ! Có ta? Ta xem chỉ biết nữ nhân kia thôi!” Mộc Thanh Lan cười
mỉa, ánh mắt âm u nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ: “Ngày đó nếu tên
nghiệt tử đó nghe theo ý của ta, Tô Thần chắc chắn sẽ để cho nó từ
từ tiếp nhận sản nghiệp của Tô gia, nhưng vào thời khắc mấu chốt,
nó thế nhưng làm trái lời ta!”

“Cái gì bảo không có thời gian? Ta coi chính là sợ con nha đầu kia
không vui! Nhi nữ thường tình như vậy, sao thành người làm nên đại
sự được chứ?” Mộc Thanh Lan càng nói càng tức, tay nắm chặt
thành quyền, trong mắt phóng ra ánh sáng lạnh lẽo: “Sớm biết có
hôm nay, lúc trước ta sẽ không để Nam tuyệt cưới nha đầu đó!”

“Tô Thần Tường chỉ có một nữ nhi là Vân Tuyết Phi, gia nghiệp lớn
như vậy trước sau gì cũng để lại cho nữ nhi của hắn, cũng là của tiểu
vương gia, chủ tử người không cần lo lắng!” Thư Đới thấy không có



ai, trong mắt hàn quang chợt lóe lên, hạ giọng nói: “Hiện tại tiểu
vương gia chẳng qua là nhất thời thích đồ tươi mới, chờ quãng thời
gian này qua đi, chúng ta lập tức giải quyết Vân Tuyết Phi, nhiên sau
thông báo ra bên ngoài nói bệnh chết, đến lúc đó sản nghiệp này liền
danh chính ngôn thuận thuộc về chủ tử người rồi!”

“Ha ha ~ ta ẩn nhẫn thời gian dài như vậy, tuyệt đối không cho phép
bất luận kẻ nào cản trở kế hoạch của ta!” Con ngươi Mộc Thanh Lan
ngưng trọng, bên trong bao phủ màu sắc tối tăm, ra lệnh cho Thư
Đới: “Ngươi dẫn Hạ Hầu Cảnh đến đây!”

Lâm Phượng viên, cửa lớn bị ngoại lực đẩy ra, Vân Tuyết Phi liếc
thấy Tư Nam Tuyệt đi tới, có chút rầu rĩ nói: “Bà vẫn không đồng ý
gặp huynh?”

Gió thổi lộng ống tay áo của hắn, vài sợi tóc mai bên trán bị thổi tung,
nhẹ nhàng bay bay, hắn thở dài một tiếng, gật đầu: “Ngày mai ta lại
đi!”

Vân Tuyết Phi nghe vậy oán hận, không vui nghiến răng: “Rốt cuộc ta
có điểm nào chọc tới bà ấy, kể từ ngày đầu tiên về đây đã không cho
ta sắc mặt tốt rồi!”

Bước chân Tư Nam Tuyệt ngừng trong chốc lảt, cúi đầu nhìn biểu
cảm uất ức của Vân Tuyết Phi, con ngươi hắn lóe lên một cái, tìm cái
ghế ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, nhìn
chăm chú, thành khẩn nói: “Tạm thời mẫu phi có chút thành kiến với
nàng, nàng không cần lo lắng, cứ sống vui vẻ như thường ngày là
được, về phía bà đã có ta giải quyết!”

Vân Tuyết Phi vốn nghẹn trong lòng, nhưng thấy Tư Nam Tuyệt như
vậy, lúc nào cũng che chở mình. Tuy rằng vị mẫu phi kia quả thật
không ưa nổi, mà bản thân đã quyết định ở cùng hắn, thì phải chấp



nhận đối mặt thôi. Nghĩ đến đây, tâm tình cũng thả lỏng phần nào,
khoát bàn tay còn lại lên trên mu bàn tay hắn, môi mấp máy nói: “Ta
cũng sẽ cố gắng nỗ lực để được sự đồng ý của bà!”

Tư Nam Tuyệt nhìn thật sâu vào mắt Vân Tuyết Phi, sự kiên định che
kín khuôn mặt nhỏ nhắn, khiến lòng hắn rung động và ấm áp. Sao
hắn không biết mẫu phi cố ý gây khó dễ, nhưng dù sao bà cũng là
người đã sinh ra hắn, nuôi dưỡng hắn nên người. Bất chợt ôm chầm
lấy nàng, bao bọc nàng trong ngực, để nàng ngồi lên đùi hắn, chứng
kiến gương mặt nàng đột nhiên đỏ bừng, đầu chôn trên bờ vai mình,
hắn nở nụ cười: “Về sau xin nương tử thông cảm nhiều hơn!”

Vân Tuyết Phi vốn thẹn thùng, hiện tại sắc mặt càng đỏ bừng, nàng
dùng khuỷu tay huỵch hắn một cái, thoát khỏi ngực hắn, trừng mắt
tên nam nhân đang cười như hồ ky kia, vừa mới chuẩn bị mở miệng,
lúc này tiếng mở cửa lại truyền đến.

Thiên Tầm bước nhanh vào, cung kính xoay người hành lễ nói: “Bái
kiến Vương gia, Vương phi!”

Tư Nam Tuyệt thu hồi nụ cười, cả người thoáng chốc lộ ra hơi thở
lạnh lẽo, hắn thấp giọng dò hỏi: “Có tin tức?”

Thiên Tầm gật đầu, trình mật hàm trong tay lên cho Tư Nam Tuyệt
nói: “Nhận từ đại môn vương phủ, nghe bọn thị vệ nói, không thấy rõ
diện mạo người đưa thư!”

Lúc Tư Nam Tuyệt mở thư ra, thoáng cau mày, thấy trên giấy Tuyên
Thành màu trắng, năm chữ to rõ rành rành: “Hạ Hầu Cảnh gặp nguy!”

Vân Tuyết Phi phát hiện Tư Nam Tuyệt bất thường, cũng đi đến xem,
đợi sau khi thấy nội dung, trong lòng cũng lộp bộp một phen. Người
hại chết Tiết Phỉ bị vạch trần, Hạ Hầu Huyền lại hôn mê bất tỉnh, có



một số thế lực không biết tên, lấy danh nghĩa báo thù cho Tiết hậu,
muốn lật đỗ triều đình hiện tại, ủng hộ Cửu hoàng tử Hạ Hầu Cảnh
làm tân hoàng.

Hiện tại hai thế lực nắm giữ quyền hành cao nhất trên triều đình
thuộc về Tiêu hậu và Thuần vương gia, vậy chắc chắn bọn họ cũng
nghe được tin tức này. Hạ Hầu Cảnh không phải là nhi tử của Tiêu
hậu, lấy thủ đoạn mạnh mẽ của Tiêu hậu, nhất định người thứ nhất
muốn trừ khử chính là Hạ Hầu Cảnh rồi, vì bảo vệ giang sơn của nhi
tử bà ta, có thể nói vị trí đó Hạ Hầu Huyền và Hạ Hầu Thuần đều có
thể ngồi lên được, bởi vì bọn họ là con trai ruột của Tiêu hậu.

Không có ai biết rõ hơn Vân Tuyết Phi, ngôi vị hoàng đế kia vốn
thuộc về Hạ Hầu Cảnh, là nàng có lỗi với hắn, hại hắn đánh mất ngôi
vị Hoàng đế, càng hại hắn gặp phải trắc trở lần này!

Sắc mặt nàng trở nên trắng bệch, kiếp trước ở chung với hắn rất vui
vẻ, mọi thứ đều hiện rõ trong đầu, nàng không thể để hắn chết được.



Chương 101: Nhân vật mấu
chốt

Trong Đông Lâm viên, khi Vân Tuyết Phi đẩy cửa ra, đập vào mi mắt
Tư Nam Tuyệt mặc bộ cẩm bào xanh nhạt cầm một quyển sách, tập
trung tinh thần đọc, liếc cũng không liếc về phía nàng.

Nàng cố ý đi bộ phát ra tiếng vang, đợi đi tới bên cạnh hắn, trực tiếp
kéo cái ghế bên cạnh tới đây, khi cái ghế ma sát mặt đất phát ra âm
thanh bén nhọn chói tai, mày của hắn cũng không nhăn chút nào, vẫn
cúi đầu, ánh mắt nhìn chăm chú ở trên sách, vẻ mặt cực kỳ nghiêm
túc, giống như trong phòng này chỉ có một mình hắn.

Vân Tuyết Phi vốn định dây dưa mãi như vậy, hắn đọc sách, nàng
nhìn hắn, nàng cũng không tin, ở dưới tầm mắt soi mói mãnh liệt của
nàng, hắn có thể không có bất kỳ phản ứng nào, nhưng một nén
nhang đã qua, hắn vẫn yên lặng không ngẩng đầu lên, tay như ngọc
đảo quyển sách của hắn.

Hắn đối xử với nàng vô cùng tốt, giống như Thiên Tầm nói, không có
nam nhân nào có thể cho phép nữ nhân mình thích quan tâm một
nam nhân khác ở trước mặt, mặc dù nàng đối với Hạ Hầu Cảnh
không phải là tình yêu nam nữ, nhưng sau khi nàng chết rồi trùng
sinh, khúc mắc của nàng và Hạ Hầu Cảnh kiếp trước, người nam
nhân trước mắt này cũng không biết, ngẫm lại những chuyện này,
nội tâm vốn nhảy ra một chút xíu không vui biến mất hầu như không
còn trong nháy mắt.

Cả thân thể Vân Tuyết Phi gục xuống bàn, nghiêng đầu cười nhạt
một tiếng với hắn, giọng nói rất thân mật dịu dàng lấy lòng, hơi thở



như hương hoa lan: “Còn đang tức giận?” Âm thanh này hô lên, thân
thể nàng khẽ run lên một cái, chưa bao giờ biết nàng cũng có thể làm
nũng như vậy, đối tượng nói chuyện còn là một người nam nhân.

Nàng thâm tình nhìn chăm chú vào hắn, nhưng Tư Nam Tuyệt vẫn
không đáp lời, hắn lại lật một trang sách, vẻ mặt thong dong, mặt
mày lạnh nhạt.

“Ban nãy là ta không đúng, nhưng ta và Hạ Hầu Cảnh không phải là
như ngươi nghĩ, ta chỉ là bằng hữu của hắn!” Vân Tuyết Phi vừa nói
vừa cẩn thận quan sát Tư Nam Tuyệt, thấy hắn không có bất kỳ phản
ứng nào, nàng lại tiếp tục bồi thêm một câu: “Giống như quan hệ
bằng hữu của ngươi và hắn!”

Vốn cho rằng nàng nói như vậy, hắn có thể cao hứng, nhưng tiếng
nói rơi xuống rất lâu, hắn vẫn một thân một mình ngồi ở chỗ đó xem
sách, nửa ánh mắt cũng không cho nàng.

“Ta có thể thề, ta thật sự không có tồn tại tâm tư như vậy với hắn!”
Vân Tuyết Phi vẫn không buông tha, móc hết tâm tư giải thích.

Đáp lại nàng vẫn là tiếng lật sách khe khẽ, còn nam nhân có màu con
ngươi nhàn nhạt này, không bị bất kỳ ảnh hưởng gì, hắn vẫn hết sức
chuyên chú.

Vân Tuyết Phi thấy Tư Nam Tuyệt coi nàng như không khí, trong
lòng lập tức lại nổi giận, chẳng qua nàng chính là khẩn trương một
mình, mặc dù có lỗi, nhưng hiện tại cũng tự mình tới cửa nhận tội,
vậy mà hắn nhìn cũng không nhìn một cái, coi như nàng trong suốt!
Càng nghĩ càng giận, hai tay nàng hung hăng đập thật mạnh cái bàn
một tiếng, rồi sau đó lửa giận lên cao đứng dậy, một đôi mắt đẹp tràn
đầy tức giận trừng nam nhân áo trắng thắng tuyết trước mặt này.



“Ta cũng đến cửa ăn nói khép nép giải thích như vậy, ngươi hài lòng
hay không hài lòng thì nói, phải dùng tới bộ dạng như nàng dâu nhỏ,
ngồi ở chỗ đó hờn dỗi sao?” Vân Tuyết Phi hao hết kiên nhẫn, không
vui cau mày oán giận nói: “Ta biết lúc ấy phản ứng vô cùng kịch liệt,
nhưng hiện tại ta đang giải thích nói xin lỗi với ngươi, ngươi không
hài lòng thì nói thẳng, ta nhất định sẽ sửa!”

Tư Nam Tuyệt đột nhiên ném quyển sách tới trên bàn, nhắm hai mắt
lại, mặc dù sắc mặt thờ ơ, lại u ám và tức giận, hắn chợt cười một
tiếng, âm thanh nghe không ra tâm tình: “Vân Tuyết Phi, ngươi đổi vị
trí rồi suy nghĩ một chút, nếu như ta quan tâm một nữ nhân khác ở
trước mặt ngươi như vậy, trong lòng ngươi nghĩ như thế nào?”

“Hạ Hầu Cảnh ở giữa ta và ngươi không phải là một ngày hai ngày,
còn nhớ rõ lần ám sát đó sao? Rõ ràng ngươi bị thương nặng như
vậy, nhưng lúc hôn mê trong miệng không ngừng lẩm bẩm một cái
tên của nam nhân, người nam nhân này không phải tướng công của
ngươi là ta, mà là Hạ Hầu Cảnh, Cảnh vương gia mà ngươi gọi là
không tồn tại bất kỳ ý định nào, chỉ là bằng hữu với hắn!”

Bỗng chốc Tư Nam Tuyệt mở mắt ra, ánh mắt bén nhọn khóa chặt
ánh mắt né tránh của nữ nhân đối diện, âm trầm chất vấn: “Ngươi
bảo ta làm sao có thể thuyết phục mình đi tin tưởng, tin tưởng ngươi
yêu là ta, không phải là hắn?”

Vân Tuyết Phi ngẩn ra, thì ra mỗi lần hôn mê, nàng đều kêu tên Hạ
Hầu Cảnh, không trách được lần này hắn phản ứng lớn như vậy, tức
giận vốn đè nén tiết ra trong khoảnh khắc, ngay sau đó bắt đầu vui
vẻ, nhìn khuôn mặt bạch y nam nhân bao phủ âm hàn, sự vui vẻ thỏa
mãn của nàng giống như muốn theo lồng ngực căng tràn ùn ùn mà
ra.

Nàng tiếp tục kéo cái ghế vào bên cạnh Tư Nam Tuyệt, rồi sau đó lại



ngồi xuống đưa tay kéo tay Tư Nam Tuyệt, thấy hắn không né tránh
không cự tuyệt, nàng được voi đòi tiên cả người dán vào trên người
hắn, tràn đầy vui vẻ nói : “Vậy ngươi nói cho ta biết, phải làm như thế
nào thì ngươi mới có thể không tức giận?” Sau đó cọ xát đầu nhỏ
của nàng, giống như một con mèo hoang nhỏ lấy lòng, con mắt sáng
như nước chăm chú nhìn hắn, ảnh ngược đầy trong mắt cũng là
bóng dáng của hắn.

Thấy Vân Tuyết Phi như vậy, Tư Nam Tuyệt phát hiện có tức giận
lớn hơn nữa, hắn cũng không phát tiết ra được, nếu cự tuyệt không
được, vậy thì lựa chọn tiếp nhận, cánh tay của hắn bỗng buộc chặt,
ôm thân thể của nàng vào trong ngực, con ngươi sắc bén giống như
chim ưng chăm chú nhìn mặt Vân Tuyết Phi, trong mắt có một chút u
ám nặng nề: “Ta nói gì, ngươi cũng làm theo?”

Vân Tuyết Phi lập tức gật đầu một cái, đưa tay ôm lấy Tư Nam
Tuyệt, đầu cọ xát ở trước ngực hắn, âm thanh mềm nhũn vang lên từ
trong ngực: “Chỉ cần ngươi hết giận, không tức giận, thì ngươi nói gì
ta cũng làm theo!”

Một đôi mắt trong veo không vết bẩn mở to nhìn hắn, Tư Nam Tuyệt
đột nhiên cảm thấy có thể là mình có lòng tiểu nhân, nhưng hắn thật
sự không hy vọng ánh mắt của nàng dừng lại ở trên người nam nhân
khác, hắn đè đầu của nàng xuống, đè ở trước ngực hắn, thở dài nói:
“Ngươi đồng ý từ nay về sau mặc kệ chuyện của Hạ Hầu Cảnh, chỉ
chuyên tâm dừng ánh mắt lại ở trên người một mình ta sao?”

“Nhưng Hạ Hầu Cảnh gặp nguy hiểm, ta không thể không can thiệp!”
Vân Tuyết Phi có chút khó khăn mà khẽ nói.

“Hắn gặp nguy hiểm có khó khăn, ta sẽ can thiệp, như ngươi nói, hắn
là bằng hữu của ta, nhưng ta là ta, ngươi là thê tử của ta, mắt của ta
lòng của ta đều nhỏ như vậy!” Lông mi thật dài của Tư Nam Tuyệt



chớp chớp, một đôi mắt thâm thúy cũng không nháy một cái nhìn
chằm chằm Vân Tuyết Phi, trong mắt ẩn chứa bất an, lo lắng nữ
nhân này cự tuyệt không chút nghĩ ngợi.

Nghe loại cáo biệt khác như vậy, sắc mặt Vân Tuyết Phi hồng như
mây chiều, không tránh né ánh mắt của Tư Nam Tuyệt, nhìn thẳng
vào mắt hắn, gật đầu một cái: “Vậy sau này ta sẽ mặc kệ ~ “

Ánh mắt âm trầm của Tư Nam Tuyệt dần dần tản đi, thay vào đó là
hài lòng, hắn tự tay nâng mặt nàng lên, tay trắng nõn nhéo gương
mặt còn coi như có chút thịt của nàng, lại sờ sờ tóc của nàng, thay
đổi bộ dạng lạnh như băng vừa rồi, lúc này vẻ mặt hắn dịu dàng:
“Đây mới là Phi Nhi của ta!”

Âm thanh như suối trong có một chút tà mị dịu dàng, quanh quẩn
xung quanh toàn thân chính là hơi thở thanh nhã của hắn, Vân Tuyết
Phi hít một hơi, cực kỳ thỏa mãn.

Trong khi nàng còn đắm chìm ở vẻ đẹp dịu dàng của hắn, đột nhiên
một bàn tay nâng cằm nàng lên, cúi người chính là một nụ hôn kéo
dài, như mưa phùn rả rích của mùa xuân, thấm xuyên qua trong lòng
của nàng, mông lung, đầu lưỡi của hắn đưa vào trong miệng nàng,
dẫn dắt cái lưỡi thơm tho của nàng, truy đuổi trêu chọc, dây dưa triền
miên, giờ khắc này, năm tháng tĩnh lặng...

Trong Trường Môn cung, Mộ Dung Thanh Y không hề tức giận nằm
ở trên giường, nhiều ngày như vậy, hoàng thượng còn chưa tỉnh lại,
chẳng lẽ thật sự như nam nhân ghê tởm đó nói, Hạ Hầu Huyền
không bao giờ tỉnh lại nữa hả? Nàng ta cũng không có cơ hội thoát
khỏi lãnh cung đáng sợ này nữa sao? Những ngày qua bị nam nhân
cấp thấp này xâm phạm, hai chân còn mơ hồ đau, hơi nhúc nhích,
nàng ta liền đau đến sắc mặt trắng bệch, đôi môi không ngừng run
run!



Đột nhiên một tiếng kẽo kẹt vang lên ở cửa, có tiếng bước chân
truyền đến, cả người Mộ Dung Thanh Y chấn động, nhắm chặt mắt
lại, toàn thân không ngừng run rẩy, lại muốn tới sao? Vừa nghĩ tới
những ngày thống khổ không chịu nổi này, trong dạ dày nàng ta liền
quằn quại.

Thời gian dài như vậy, tại sao mẫu thân không đến thăm nàng ta,
phụ thân không đến cứu nàng ta, thậm chí Bá Luân của nàng ta cũng
biến mất không thấy bóng dáng? Chẳng lẽ trước kia bọn họ nói yêu
nàng ta thương nàng ta đều là lừa gạt sao?

Càng nghĩ càng khó chịu, khóe mắt nàng ta không nhịn được thấm
ra từng giọt nước mắt, theo gương mặt chảy xuống, làm ướt gối đầu.

“Tiểu Y, ta tới rồi!” Vẻ mặt Quan Bá Luân đau lòng nhìn nữ nhân có
sắc mặt trắng bệch, ánh mắt đóng chặt mà chảy nước mắt trước
mặt, hắn ta thật đáng chết, vẫn nói yêu nàng ta, lại không làm được
gì vì nàng ta!

Mộ Dung Thanh Y giật mình, không thể tin mở mắt, nhìn nam nhân
nhớ nhung đã lâu thật sự xuất hiện ở trước mặt nàng ta, là nằm
mộng sao? Nàng ta đưa tay bóp thịt mềm bên hông mình thật mạnh,
biết cảm giác đau đớn rõ ràng truyền tới trong đầu, nàng ta mở to hai
mắt, thật sự là Bá Luân của nàng ta!

Trải qua thời gian dài chờ đợi rốt cục trở thành sự thật, người nam
nhân này không vứt bỏ không có không cần nàng ta! Nàng ta vội
vàng ngồi dậy, bởi vì động tác quá lớn, khẽ động thì chỗ nhạy cảm
của nàng ta đau, nàng ta chỉ khẽ cau mày, lập tức từ trên giường
xuống hung hăng nhào vào trong ngực Quan Bá Luân, ngửi hơi thở
an tâm lại quen thuộc, uất ức những ngày qua bao phủ nàng ta, nàng
ta ôm người nam nhân trước mắt thật chặt, chui đầu vào trong ngực



hắn ta nức nở nói: “Sao giờ ngươi mới đến?”

Quan Bá Luân khẽ vuốt vuốt sợi tóc đen mềm của nàng ta, áy náy
trong mắt rất rõ ràng, thấp giọng giải thích: “Ta nghe nói ngươi bị bắt
vào lãnh cung, buổi tối hôm đó liền muốn tới đây tìm ngươi, nhưng bị
Thanh Liễu phát hiện, nàng ta báo cho cha của ta, khóa ta vào trong
phòng, những ngày qua vẫn có người theo dõi, cho đến ngày hôm
qua ta mới trốn thoát!”

Mộ Dung Thanh Liễu! Ánh mắt Mộ Dung Thanh Y run lên, nếu như
Bá Luân tới đây sớm một chút, mình cũng không đến nỗi bị nam
nhân ghê tởm đó cưỡng hiếp, nhưng bây giờ hết thảy đều đã chậm,
nàng ta không bao giờ sạch sẽ nữa! Ban đầu khi nàng ta xử tử lão
yêu phụ, ngay cả tiểu yêu nữ cũng nên xử tử!

“Thanh Y, những ngày qua ngươi chịu khổ rồi!” Quan Bá Luân ôm
chặt Mộ Dung Thanh Y, trong ngực mềm mại, mùi thơm quen thuộc
mê người của nữ nhân khiến cho toàn bộ thần kinh của hắn ta cũng
buông lỏng lại, rốt cục trống rỗng trong lòng này được lấp đầy rồi.

Ở trong ngực tình lang, Mộ Dung Thanh Y hưởng thụ yên lặng ngọt
ngào những ngày qua khó có, nghe Quan Bá Luân thâm tình thương
tiếc đối với nàng ta, trong lòng nàng ta tràn đầy cảm động: “Bá Luân,
may có ngươi ở đây!”

Nữ nhân này là người hắn ta yêu cả đời, hắn ta không thể để cho
nàng ta chịu khổ ở chỗ này, nếu hoàng thượng không quý trọng nàng
ta, vậy thì hắn ta sẽ mang nữ nhân này đi. Quan Bá Luân bỗng buộc
chặt cánh tay, ánh mắt kiên định, âm thanh nặng nề nói : “Thanh Y,
hôm nay cùng rời đi với ta!”

Mộ Dung Thanh Y hoảng sợ, giãy giụa đi ra từ trong ngực hắn, mừng
rỡ khẩn trương nói: “Ngươi nói gì? Muốn dẫn ta đi?” Nếu Hạ Hầu



Huyền thật sự vẫn bất tỉnh, nàng ta sống cả đời ở chỗ này thì sẽ bị
phá hủy, nàng ta còn chưa hưởng thụ cuộc sống đủ, làm sao có thể
giao thân mình đi theo nam nhân đê tiện đó?

Quan Bá Luân gật đầu một cái, một đôi mắt đen thui cưng chiều
ngắm người trước mặt mới nói: “Nghe nói hôm nay hoàng thượng đã
tỉnh lại, vừa rồi lúc ta mới trà trộn vào, thủ vệ chỗ cửa thành phía Bắc
tương đối nới lỏng, ta có thể mang theo ngươi cùng đi ra ngoài,
hoàng thượng vừa mới tỉnh, hoàn toàn không để ý tới ngươi, đợi đến
khi hắn ta nhớ tới ngươi, chúng ta đã sinh sống hạnh phúc ở chân
trời góc biển!”

Bởi vì Mộ Dung Thanh Y có thể đi ra ngoài, thoát khỏi bể khổ này,
sắc mặt nàng ta đột nhiên biến đổi, ánh sáng rực rỡ lại bao phủ,
nàng ta níu y phục Quan Bá Luân thật chặt vội vàng hỏi: “Ngươi nói
hoàng thượng đã tỉnh lại?”

“Hắn ta đã tỉnh lại cũng không có chuyện gì, tạm thời chắc chắn
không xuống giường được, không để ý tới nơi này, trong triều có rất
nhiều chuyện chờ hắn ta giải quyết, chúng ta có thể thừa dịp này mà
chạy đi!” Quan Bá Luân vừa nghĩ tới tương lai có thể sống cùng với
nữ nhân mình yêu thích, cả trái tim hắn ta đều có cảm giác sống lại.

Mộ Dung Thanh Y nhẹ nhàng giãy giụa khỏi ngực Quan Bá Luân, sắc
mặt hơi khó xử nói : “Bá Luân, ta, ta sợ rằng không thể đi ra ngoài
cùng ngươi ~ “

Quan Bá Luân vốn đã suy nghĩ lên kế hoạch cho tương lai tốt đẹp,
nghe cự tuyệt, như một chậu nước lạnh tưới xuống, hắn ta vội vàng
hỏi: “Tại sao?”

Chỉ cần Hạ Hầu Huyền tỉnh, Hoàng đế Đại Hạ Quốc vẫn là hắn, vậy
thì nàng ta có thể tiếp tục được nghênh đón quay về Triêu Phượng



điện, làm Hoàng quý phi cao cao tại thượng, tại sao nàng có thể
buông tha chứ?

“Ta, ta không thể liên lụy ngươi, ngươi phải biết, cho dù hiện tại ta ở
lãnh cung, trên danh nghĩa còn là phi tử của Hạ Hầu Huyền, ngươi
bắt cóc phi tử của hoàng thượng xuất cung, đến lúc đó bị bắt được,
lại gây họa đến cả nhà!” Mộ Dung Thanh Y thương tâm nhìn Quan
Bá Luân mãi, một đôi mắt ngập nước khó xử không dứt.

Gây họa đến cả nhà! Cuối cùng Quan Bá Luân ý thức được tính chất
nghiêm trọng của chuyện này, hắn ta vẫn cho rằng Tiểu Y đã bị bắt
vào lãnh cung, hoàng thượng đã không thích nàng ta, mình mang
nàng ta đi, hoàng cung phái người tìm không được, thời gian lâu dài,
chuyện này cũng phai nhạt, nhưng hắn ta quên suy tính đến người
nhà của hắn ta!

Nhưng nhìn vẻ mặt nữ nhân trên đầu quả tim hắn tiều tụy, chịu hết
khổ sở ở trong lãnh cung, hắn ta cũng khổ sở không đành lòng:
“Nhưng Tiểu Y, ta không thể để một mình ngươi ở lại chỗ này!”

Mộ Dung Thanh Y hoảng hốt trong lòng, thế nào cũng không nghĩ tới
đến bây giờ hắn ta còn nhớ nhung mình! Trong lòng nói không cảm
động đó là giả, nhưng hắn ta không cho được tất cả những thứ nàng
ta muốn, huống chi nam nhân này đã cưới Mộ Dung Thanh Liễu.
Trước kia nàng ta vì đả kích đích tỷ Mộ Dung Thanh Liễu mới đến
gần người nam nhân này, nhưng bây giờ không thể phủ nhận, nàng
ta đã hơi thích hắn ta, nhưng thích không thể làm cơm ăn, thứ nàng
ta muốn hắn ta không cho được!

Cho dù Hạ Hầu Huyền không có cảm giác đối với mình, thậm chí là
hận mình, nhưng xuất hiện một Vân Tuyết Phi, nữ nhân này chính là
pháp bảo giúp mình lại được nghênh đón trở về Triêu Phượng điện,
những ngày qua nàng ta rốt cuộc nghĩ thông suốt một ít chuyện, đến



bây giờ thi thể Tiết Phỉ chưa tìm được, vậy thì vô cùng có khả năng
nàng ta còn sống ở một góc nhỏ của thế giới này, Vân Tuyết Phi
chính là nhân vật mấu chốt duy nhất có thể cho nàng ta đáp án chân
tướng của sự việc!



Chương 102: Công khai biểu
thị chủ quyền

Chỉ cần có một tia hi vọng có thể trở lại Triêu Phượng điện lần nữa,
trở về làm Hoàng quý phi dưới một người trên vạn người, Mộ Dung
Thanh Y nàng ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha, ở trong
hoàng cung này nàng ta đã không sạch sẽ, bất kể là linh hồn hay
thân thể, kể từ ngày nàng ta bắt đầu phản bội Tiết Phỉ, tất cả đều
không quay đầu được rồi!

Nàng ta lại nhìn một cái đôi mắt tràn ngập thâm tình chăm chú nhìn
mình, đời này nàng ta nhất định phụ hắn ta, nếu như có kiếp sau,
nàng ta và hắn ta có thể sinh ở trong nhà dân chúng bình thường,
nàng ta nhất định sẽ gả cho hắn ta, sẽ thật sự thương hắn ta!

Cảm nhận được ánh mắt lưu luyến không dứt của người yêu, Quan
Bá Luân đau xót trong lòng, nhìn khuôn mặt tái nhợt bất lực, rõ ràng
không có bao nhiêu ngày, nhưng khi vừa ôm nàng ta thì phát hiện
thân thể của nàng ta càng ngày càng gầy yếu, hốc mắt hơi lõm
xuống, đôi mắt xinh đẹp sáng ngời thường ngày giờ phút này xám
tro, có chứa một loại đau đớn khổ sở.

Từ khi mười tuổi, hắn biết gánh nặng trên vai mình, phụ mẫu quyết
định dòng chính nữ của nhà Mộ Dung là Mộ Dung Thanh Liễu cho
hắn, hắn lựa chọn yên lặng tiếp nhận, hôn sự của hắn chính là công
cụ củng cố mở rộng gia tộc, hắn vẫn luôn cho là như vậy, cho nên
đến sau này hắn gặp Tiểu Y, tình cảm vẫn bị đè nén trong lòng, nhìn
Tiểu Y bị hoàng thượng nhét vào hậu cung, hắn ta chỉ có thể lựa
chọn yên lặng chúc phúc.



Những năm này hắn ta vẫn sống hối hận ở trong ký ức, người trước
mắt là nữ nhân duy nhất mà hắn ta từng động lòng, nếu Hạ Hầu
Huyền đã không thương nàng ta, vậy thì hắn ta sẽ mang lại hạnh
phúc cho nàng, lần này hắn ta muốn sống vì mình, sau khi quyết
định, hắn ta thu hồi vẻ mặt mơ hồ, ánh mắt trở nên kiên định, trịnh
trọng nghiêm túc nói: “Tiểu Y, ta không thể để một mình ngươi ở lại
chỗ này!” Hắn ta muốn dẫn Tiểu Y đi, không thể để nàng ta ở lại
trong hoàng cung cá ăn tươi nuốt sống cô đơn tới già.

Mộ Dung Thanh Y sững sờ, sao trong lòng hắn ta nàng ta còn quan
trọng hơn so với gia tộc của hắn ta? Thế nhưng cả đời nàng ta đã
không thể rời bỏ cẩm y ngọc thực, sinh sống người trên người, bảo
nàng ta buông tha tất cả bỏ trốn cùng hắn ta, trở thành chuột chạy
qua đường người người kêu đánh, nàng ta không làm được, nàng ta
không thể vứt bỏ sự cố gắng trong những năm này, thứ cho nàng ta
ích kỷ, nàng ta khẽ nhắm mắt lại, rút tay ra từ trong cánh tay của hắn
ta, cảm thấy thân thể Quan Bá Luân run lên, nàng ta cúi đầu cười
một tiếng: “Bá Luân, ta đã quen sinh sống trong hoàng cung, cho nên
sẽ không rời đi ~”

Trong lòng Quan Bá Luân đột nhiên lạnh lẽo, bỗng chốc níu tay Mộ
Dung Thanh Y lại lần nữa, ánh mắt đầy tràn nặng nề bất đắc dĩ và
khổ sở, nổi bật là không tin lời nói vừa mới nghe được, hắn ta lặp lại
hỏi “Ngươi nói cái gì?” Rõ ràng người trước mặt vừa mới biểu lộ
muốn rời khỏi hoàng cung, sao trong khoảng thời gian ngắn liền thay
đổi chủ ý?

“Ta nói ta muốn ở lại trong hoàng cung, không muốn đi ra ngoài cùng
ngươi!” Mộ Dung Thanh Y quyết định chú ý, nhìn chằm chằm ánh
mắt của Quan Bá Luân gằn từng chữ.

“Tại sao?” Trong mắt Quan Bá Luân tràn ra chua chát, nàng ta là
người hắn từng nhớ thương trong lòng nhiều năm như vậy, cho rằng



cuối cùng có thể đến gần nàng ta, không ngờ vui mừng lại chỉ là
công dã tràng!

“Bá Luân, trước kia ta là Hoàng quý phi, nữ nhân của hoàng thượng,
bây giờ, về sau cũng thế, chúng ta không có khả năng, hơn nữa
người đời cũng sẽ không dung hạ được chúng ta ở chung một chỗ!”

Nghĩ đến đôi bàn tay cực kỳ thô ráp hung hăng vuốt ve thân thể của
nàng ta, nghĩ đến nụ cười dâm đãng tùy ý, nghĩ đến bất lực khổ sở
khi thừa hoan dưới người hắn ta. . . . . . Toàn thân tím bầm núp ở
dưới quần áo này, tê liệt đau đớn giữa hai chân này, nàng ta liền
không nhịn được hàm răng run run, sắc mặt trắng bệch, chỉ có nàng
ta đi lên đỉnh núi quyền lực lần nữa thì mới có thể giết nam nhân
cưỡng hiếp nàng ta!

Nếu như nàng ta không có vầng sáng của Hoàng quý phi, mẫu thân
cũng sẽ không tốn tâm tư ở trên người nàng ta, phụ thân sẽ hoàn
toàn không liếc nhìn nàng ta một cái, cuộc đời của nàng ta sẽ trải qua
ở trong bóng tối vô tận, cho dù có tình cảm của người nam nhân
trước mắt thì như thế nào? Không nói tình cảm trải qua thời gian dài
sẽ biến chất, bảo nàng ta đông trốn tây nấp với hắn lâu dài, hiện tại
nàng ta còn trẻ, có thể hắn ta còn cảm thấy kích thích mới mẻ, đợi
đến khi hoa tàn ít bướm, hắn ta nhất định sẽ hối hận!

Nhìn bóng dáng của nàng ta phản chiếu ở trong ánh mắt hắn ta,
nàng ta lạnh nhạt cười một tiếng, lại rúc vào trong ngực của hắn ta,
giọng nói nhẹ nhàng nói: “Chúng ta cứ như vậy vô cùng tốt, ta không
cần ngươi hy sinh gia tộc của ngươi để cứu ta, chỉ hy vọng ngươi
thỉnh thoảng có thể nhớ đến ta, tới thăm ta nhiều một chút ~”

Cánh tay Quan Bá Luân buộc chặt, ánh mắt lóe lóe, trong lòng không
ngăn được đau đớn, cúi đầu hôn sợi tóc Mộ Dung Thanh Y một cái,
nhìn nàng ta chôn ở trong ngực không ngẩng đầu mà nói, hắn ta hít



sâu một hơi rồi nói: “Tiểu Y, nếu đây là lựa chọn của ngươi, ta tôn
trọng ngươi!”

Như vậy vô cùng tốt! Mộ Dung Thanh Y chôn ở trong ngực hắn ta,
nhắm mắt lại, một ngày Hạ Hầu Huyền chưa chết, thì nàng ta còn hy
vọng trở lại trong Triêu Phượng điện lần nữa, hưởng thụ mọi người
nằm rạp dưới chân quỳ lạy mình, đồng thời còn có thể hưởng thụ
được ngọt ngào và ấm áp lâu ngày không gặp ở trên người nam
nhân trước mặt này, cuộc sống như thế cũng coi là hạnh phúc.

Hai người ôm nhau thật chặt, hưởng thụ thời gian tốt đẹp ngắn ngủi,
không hề phát hiện ở ngoài cửa, một đôi mắt lóe ra tia sáng âm trầm
ác độc đang nhìn bọn họ chằm chằm không nhúc nhích, như dã thú
ẩn núp ở trong đêm tối, chờ đợi cơ hội bất cứ lúc nào đi lên cho một
kích trí mạng.

Trong hậu hoa viên của Hộ quốc vương phủ, Vân Tuyết Phi mang
theo Ngũ Trà và Đào Thất chậm rãi dạo bước với trăm hoa, ngửi
không khí trong lành lập tức cảm thấy toàn thân thoải mái.

“Ơ ~ vương phi, đã lâu không gặp!”

Âm thanh giống như ma quỷ đột nhiên truyền đến từ phía sau, Vân
Tuyết Phi ngẩn ra, từ từ xoay người, nhìn ánh mắt Tống Thi Linh
sáng quắc nhìn mình chằm chằm ở nơi không xa, tâm tình vui mừng
trong lòng nàng nhanh chóng biến mất hầu như không còn, ánh mắt
nàng lạnh nhạt nói: “Linh muội muội có chuyện gì?” Gần đây nàng
nghe nói, kể từ sau khi Thái phi trở về phủ, thường triệu kiến Tống
Thi Linh tới vương phủ theo bà, mặc dù nàng cực kỳ chán ghét nữ
nhân này, nhưng dù sao Thái phi cũng là trường bối của nàng, nàng
cũng mắt nhắm mắt mở, tận lực tránh né, không ngờ. . . . . .

“Lời nói này của vương phi quá xa lạ rồi, dù sao ta cũng là biểu tiểu



thư trong vương phủ, ngươi là biểu tẩu của ta, không có chuyện gì
thì hai chúng ta cũng có thể trao đổi tình cảm một chút!” Tống Thi
Linh chợt cười khe khẽ, nụ cười không đạt đến đáy mắt, trong mắt
càng lóe ra ánh sáng âm u lạnh lẽo, giống như rắn độc quấn quanh ở
trên người Vân Tuyết Phi, khạc độc đỏ thắm của rắn.

“Những ngày qua ta sớm đã muốn tới thăm vương phi một chút rồi,
nhưng bây giờ Thái phi thật sự dính chặt ta, ta không phân thân nổi,
hôm nay thật vất vả thừa dịp Thái phi ngủ trưa, ra ngoài hít thở
không khí, không ngờ gặp được vương phi ngươi!” Mặc dù sắc mặt
Tống Thi Linh mềm mỏng, lại cất giấu thâm trầm u ám, trong mắt bắt
đầu tuôn trào ánh sáng điên cuồng oán hận: “Trước kia vương phi
chăm sóc ta như vậy, ta vẫn không quên được, một ngày nào đó
muội muội ta sẽ báo đáp ân huệ quất roi của tỷ tỷ thật tốt!”

Nói đến lời cuối cùng gần như là cắn răng nghiến lợi, cuối cùng mình
nhịn đến ngày này rồi, nàng ta lại đường đường chính chính đi vào
hộ quốc vương phủ một lần nữa, đường đường chính chính đứng ở
trước mặt tiện nhân Vân Tuyết Phi này, phía sau của nàng ta có Thái
phi và Thư di nâng đỡ cho nàng ta, về sau ai cũng không dám ức
hiếp nàng ta!

Rõ ràng thời tiết tốt như vậy, tuy nhiên lại để cho nàng gặp phải kẻ
điên làm cho người ta mất hứn g thế này, Vân Tuyết Phi thở dài, trực
tiếp xoay người dẫn nha hoàn định rời đi, không dây dưa với nữ
nhân điên trước mắt này, mặc dù nữ nhân này gả cho Phong Cực,
nhưng chuyện liên quan đến người điên như nàng ta thì nàng biết rất
rõ ràng.

Thấy Vân Tuyết Phi hoàn toàn không để mình ở trong mắt, xoay
người định rời đi, Tống Thi Linh tức giận đến dậm chân, trực tiếp
bước nhanh đuổi theo Vân Tuyết Phi, ngăn cản ở trước mặt nàng,
hài lòng cười nói: “Vân Tuyết Phi, đừng tưởng rằng ngươi chiếm vị



trí hộ quốc vương phi cũng không để ta ở trong mắt rồi, ta cho ngươi
biết, ngươi đắc ý không được bao lâu nữa, biểu ca hắn hoàn toàn
không yêu ngươi, trước kia cưới ngươi chỉ là vì tài phú có thể địch
quốc của Tô Thần Tường, Thái phi lại càng không thừa nhận ngươi
là con dâu của bà, cho nên ban đầu khi ngươi và biểu ca thành thân,
bà viện cớ đi Du Vân Sơn!”

Vân Tuyết Phi đã sớm đoán được nguyên nhân Tư Nam Tuyệt cưới
mình lúc trước, cũng biết Thái phi không thích mình, nhưng khi nghe
được Tống Thi Linh khinh miệt nói ra sự thật này như vậy, trong lòng
của nàng vẫn buồn bã, mất hứng.

Ngũ Trà đứng ở phía sau Vân Tuyết Phi, nghe nữ nhân ghê tởm này
nói lung tung một hồi, lập tức giận đỏ mặt, nàng đi lên trước ngăn ở
trước mặt Vân Tuyết Phi, tức giận nói: “Ngươi nói dối! Vương gia
yêu thích tiểu thư nhà chúng ta, mới không phải như ngươi nói vậy,
hắn thật lòng đối xử tốt với tiểu thư nhà chúng ta!”

Tống Thi Linh không vui cau mày, dời mắt về phía Vân Tuyết Phi,
cười giễu cợt một tiếng: “Tỷ tỷ nuôi dạy thật tốt, dạy dỗ nha hoàn
cũng có thể láo xược ở trước mặt chủ tử như vậy, không hổ là nhi
nữ của thương nhân, quả nhiên là không lên được trên bàn tiệc đấy!”

“Ta nuôi dạy khá hơn nữa cũng kém hơn muội muội ngươi, trực tiếp
bỏ thuốc cho nam nhân, đói khát như thế quả nhiên khiến tẩu tẩu ta
mở rộng tầm mắt, không biết sau khi muội muội gả cho Phong đại
tướng quân, hắn ta có thỏa mãn ngươi hay không?” Vân Tuyết Phi
kéo Ngũ Trà ra sau người mình, ngăn trở ánh mắt muốn ăn thịt
người của Tống Thi Linh.

“Ngươi...ngươi. . . . . .” Tống Thi Linh tức giận đến hận không thể
dùng ánh mắt giết chết Vân Tuyết Phi, buổi tối đó là sỉ nhục cả đời
nàng ta, tiện nam nhân Phong Cực này lại càng là cấm kỵ trong lòng



nàng ta.

“Thái phi có thích ta hay không thì ta không cần gấp gáp, ta chỉ biết
vương gia thích ta là được, nếu như hôm nay muội muội tới đây chia
rẽ tình cảm phu thê thắm thiết giữa ta và vương gia, ta nghĩ ngươi
tính sai rồi!” Vân Tuyết Phi cười nhạt, vén vén sợi tóc đẹo đẽ, công
khai biểu thị chủ quyền nói: “Hộ quốc vương phi vĩnh viễn chính là
Vân Tuyết Phi ta, chỉ cần có ta một ngày, muội muội ngươi vĩnh viễn
cũng chỉ có thể là phu nhân của Phong đại tướng quân!”

“Vân Tuyết Phi, ngươi sẽ không đắc ý quá lâu!” Tống Thi Linh nghe
vậy rất căm hận, hơi có xu thế giương nanh múa vuốt. “Ta đắc ý bao
lâu cũng không phiền ngươi quan tâm, ngươi vẫn nên quan tâm tiểu
thiếp của Phong đại tướng quân đi ~” Vân Tuyết Phi liếc nhìn Tống
Thi Linh bằng nửa con mắt, trực tiếp di chuyển bước chân đi về phía
Lâm Phượng viên.

Trong lúc vô tình Tống Thi Linh biết nguyên nhân biểu ca cưới nữ
nhân Vân Tuyết Phi này, một trái tim tĩnh mịch rốt cuộc bùng cháy lại,
kiếm thời gian Thái phi nghỉ ngơi, nàng ta nghe Vân Tuyết Phi ở đâu,
liền trực tiếp chạy vội tới, muốn tàn nhẫn đả kích nữ nhân này, không
nghĩ đến nữ nhân này hoàn toàn không thèm để ý chút nào, là thật
sự không thèm để ý sao? Nàng ta không tin!

Nhìn bóng dáng còn chưa đi xa, nàng ta cười âm độc một tiếng, lại
lớn tiếng nói một lần nữa: “Vân Tuyết Phi, ngươi bi ai hơn so với ta!
Biểu ca hoàn toàn không yêu ngươi, ngươi lừa mình dối người cũng
vô dụng, hắn chỉ nhìn trúng tài sản của Tô gia ngươi!”

“Linh Nhi, ngươi khiến cho ta quá thất vọng rồi ~ “

Sắc mặt nụ cười dữ tợn của Tống Thi Linh còn chưa kịp thu liễm,
một tiếng sét san bằng đất đai, trong lòng nàng ta lộp bộp một tiếng,



vội vàng xoay người...



Chương 103: Phong thủy luân
chuyển

Mộc Thanh Lan được Thư Đới dìu tới âm trầm đứng ở sau lưng
nàng ta, mắt đẹp chợt lóe ánh sang phức tạp.

Sững sờ một chút, tiếp theo sợ hãi kéo đến ùn ùn, Tống Thi Linh mở
to mắt, không thể tin đôi môi run rẩy nói: “Cô, bác, sao người lại tới
đây? Lúc này không phải người nên ở Tĩnh Tâm viên nghỉ ngơi
sao?”

“Nếu ta không đến thì làm sao biết thì ra đứa cháu gái ta yêu thương
bấy lâu nay chẳng qua chỉ giả vờ nhu nhược ở ngoài mặt. . . . . .”
Mộc Thanh Lan cười lạnh, giọng nói không che giấu được sự thất
vọng lẫn đau lòng.

“Không, không phải vậy, bác người hiểu lầm rồi!” Tống Thi Linh vội
vàng đi lên, cuống quít giải thích: “Con...con chỉ là. . . . . .”

“Ngươi chỉ là cái gì? Tống Thi Linh, ai cho ngươi quyền hạn càn rỡ ở
hộ quốc vương phủ như thế?” Ánh mắt Mộc Thanh Lan lạnh lẽo, trên
gương mặt khuynh thành phủ lên một tầng sương lạnh.
diễn,đÀn.Lê,quý&đôn

Thư Đới không ngờ Thái phi đột nhiên muốn tản bộ, đúng lúc để cho
bà bắt quả tang Linh Nhi, trong lòng nóng nảy. Lần này hình tượng
Linh Nhi ở trước mặt Thái phi coi như đã mất sạch. Trước kia mọi
hành động của Linh Nhi ở Phong phủ, bà đều giấu giếm qua loa tắc
trách, cũng làm cho nha hoàn xung quanh ngậm chặt miệng, chính là
lo lắng truyền tới tai Thái phi, thật không nghĩ tới trăm mật cuối cùng



có một sơ!

“Bác, người phải tin con, con. . . . . .” Tống Thi Linh như kiến bò trên
chảo nóng, trong lúc nhất thời đầu óc trống rỗng, trong lòng càng
thêm lan tràn vô tận sợ hãi, bác là chỗ dựa duy nhất của nàng, nàng
không thể để cho bác chán ghét mình. Nếu không sau này sẽ không
có cơ hội trở lại vương phủ, nàng không muốn cả đời ở chung với
tên nam nhân đáng ghét Phong Cực kia! diễn#đànlee^quý!đôn

Nàng hướng ánh mắt cầu cứu về Thư di người luôn coi nàng là nữ
nhi, như người chết đuối bắt được cây cỏ cứu mạng, trong mắt tràn
đầy sự khẩn thiết.

Thư Đới thở dài một hơi, giả bộ tức giận Tống Thi Linh nói: “Ngươi
nha đầu này khi nào trở nên lớn mật vậy hả, lại dám vô lễ với vương
phi như thế, cho dù ngươi muốn vì Thái phi ra mặt, nhưng vương phi
há là ngươi có thể tùy tiện làm càn!”

Ánh mắt Mộc Thanh Lan chợt lóe, hoài nghi liếc mắt nhìn Thư Đới
bên cạnh, rồi chuyển mắt đến Tống Thi Linh, giọng nói nghe không ra
hỉ nộ: “Ngươi ra mặt thay ta?” diễn&đàn.lê*quý,đôn

Đầu chợt lóe ý tưởng, nàng vội vàng gật đầu một cái: “Con thấy nàng
ta kiêu ngạo quá mức, không coi bác ra gì, trong lòng tức giận, nên
mới nói năng lỗ mãng như vậy!”

Nhìn Mộc Thanh Lan từ từ tiêu tán tức giận, Tống Thi Linh trôi lơ
lửng ở giữa không trung, trái tim không có cảm giác an toàn rốt cuộc
cũng trở về, nàng thận trọng đi qua, đưa tay ôm cánh tay của Mộc
Thanh Lan, dẫu môi làm nũng nói: “Bác, người đừng tức giận, về sau
cùng lắm thì, con nhìn thấy nàng ta sẽ đi vòng, đỡ phải nghe nàng ta
bất kính với người!”



“Nàng ta kiêu ngạo bất kính thế nào?” Hai mắt đẹp của Mộc Thanh
Lan cực kỳ sắc bén, mang theo ý tứ dò xét, tựa như lưỡi đao bằng
băng bắn tới.

Nhịp tim Tống Thi Linh bắt đầu đập loạn, tròng mắt đảo xung quanh,
đợi chạm phải ánh mắt cảnh cáo của Thư Đới, lấy lại tinh thần ép
buộc mình trấn định, nhìn Mộc Thanh Lan nói: “Nàng ta nói nàng ta là
nữ chủ nhân duy nhất trong vương phủ này, chỉ cần nàng ta còn ở
đây một ngày, sẽ không cho biểu ca đụng vào nữ nhân khác, cho dù
là bác cũng không làm gì được!”

“Hả? Nàng ta thật sự nói như vậy?” Hai tay ngọc Mộc Thanh Lan
nắm chặt thành quyền, ánh mắt sắc bén lia qua lia lại giữa Thư Đới
và Tống Thi Linh, sau đó lạnh lùng nói: “Vân Tuyết Phi, cho dù ta
không thích, nàng ta cũng là vương phi của vương phủ này, nương
tử Nam Tuyệt, chỉ cần một ngày nàng ta còn ngồi trên vị trí đó, không
cho phép các ngươi láo xược hiếp đáp nó!”

Thư Đới cả kinh, nhìn ánh mắt đã rõ mọi chuyện của Mộc Thanh Lan,
vội vàng quỳ xuống nói: “Là nô tỳ vượt khuôn, xin Thái phi thứ tội!”

Tống Thi Linh khẩn trương còn chưa thả lỏng, nhìn người luôn cẩn
thận như Thư di thế nhưng quỳ xuống, ý thức vấn đề nghiêm trọng,
cũng quỳ xuống theo.

Bỗng nhiên Mộc Thanh Lan cảm giác như bừng tỉnh từ trong giấc
mộng, tầm mắt nặng nề quét lên hai người đang quỳ rạp trên mặt
đất, sự bất an trong lòng từ từ mở rộng, nhưng không biết rõ đó là gì,
bà xoa xoa cái trán mệt mỏi, khoát tay một cái nói: “Tất cả lui xuống
đi, để cho ta một mình yên tĩnh.”

Thư Đới sững sờ, ngẩng đầu lên, tràn đầy sự quan tâm: “Vậy nô tỳ
và Linh Nhi lui xuống trước, Thái phi có chuyện gì cứ trực tiếp gọi, nô



tỳ lập tức đến!”

Mộc Thanh Lan nhìn hai người trên đất quỳ. Thư Đới qua nhiều năm
như vậy vẫn đi theo bà, nếu quả thật có ý xấu, đã sớm gây bất lợi
cho mình rồi, nghĩ đến lần này nàng ta cũng chỉ vì Linh Nhi, hơi lạnh
trong khoảnh khắc tản đi, bà lạnh nhạt bồi thêm một câu: “Lần sau
không được để chuyện như vậy xảy ra nữa!”

Sau đó đầu cũng không ngoảnh lại xoay người cất bước đi về hướng
Tĩnh Tâm viện.

Đợi sau khi không còn nhìn thấy bóng của Mộc Thanh Lan, Tống Thi
Linh lập tức tỉnh táo lại, đưa tay đỡ Thư Đới từ trên mặt đất lên, có
chút sợ nói: “Thư di, sau này bác có thể không thích con không!”

Thư Đới chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn nha đầu vẫn coi là nữ
nhi này, lắc đầu một cái nhẹ nhàng thở dài: “Sớm muộn Vân Tuyết
Phi cũng sẽ bị tước bỏ vị trí hộ quốc vương phi, ngươi gấp cái gì, tại
sao lại đi trêu chọc nàng ta?”

Tống Thi Linh nâng mắt nhìn Thư Đới, hơi uất ức nói: “Lúc trước
nàng ta vẫn luôn chèn ép ăn hiếp con, lúc đó con vất vả lắm mới bắt
được cơ hội bỏ đá xuống giếng, không ngờ lại bị bác nghe thấy!”

Trong lòng Thư Đới vốn cũng đang phiền não, mình cố gắng nhiều
năm như vậy, thật vất vả mới làm cho Thái phi xem trọng bà, định lợi
dụng mối quan hệ thân thiết này, khiến Thái phi sau khi kế hoạch
thành công nâng Linh Nhi lên vị trí trắc phi, nhưng dựa theo tình
huống hiện tại, chỉ sợ là không thể nào.

“Thư di, con nên làm gì bây giờ?” Tống Thi Linh thấy bà yên lặng
không nói, biết tính nghiêm trọng của vấn đề, khẩn trương lo lắng hỏi.



Nhìn Tống Thi Linh như vậy, Thư Đới cũng yếu lòng, vỗ vỗ tay của
nàng, có chút ý vị sâu xa nói: “Ngươi tạm thời về Phong phủ trước,
chờ ta xử lý tốt chuyện này, ngươi hãy tới nữa!” Bà theo Mộc Thanh
Lan lâu như vậy, dĩ nhiên biết nguyên nhân Mộc Thanh Lan tức giận
không phải vì Linh Nhi mạo phạm Vân Tuyết Phi, mà là Mộc Thanh
Lan còn chưa thâu tóm được gia sản Tô Thần Tường, đã bị nha đầu
ngu ngốc này phá nát.

Hôm qua mới vừa đến, chỉ ở được một buổi tối đã phải trở về, dám
chắc Tống Thi Linh rất không tình nguyện. Huống chi hôm qua trước
khi đi, nàng còn ở trước mặt Phong Cực khoe Thái phi cưng chiều
nàng nhiều thế nào, mấy ngày sắp tới nàng sẽ ở lại vương phủ. Bây
giờ đi về đó chẳng phải mất hết mặt mũi, đã vậy có thể sẽ bị Phong
Cực và con tiện nhân Hồng Nguyệt kia cười nhạo.

“Thư di, có thể không đi được không, sau này con nhất định sẽ ngậm
chặt miệng, tuyệt đối không nói lung tung!” Tống Thi Linh cẩn thận
hỏi, giơ tay phải trịnh trọng bảo đảm.

Nếu như là thường ngày, dựa vào mức độ Thư Đới thích Tống Thi
Linh, nhất định sẽ mềm lòng, giữ nàng ta lại, nhưng hiện tại vấn đề
bất đồng. Mặc dù mặc ngoài Vân Tuyết Phi không thèm để ý, nhưng
trong lòng nhất định có đề phòng, cộng thêm Thái phi đã biết. Vì kế
hoạch thuận lợi, chắc sẽ để Vương gia đi an ủi, đến lúc đó nếu
Vương gia biết là vì Linh Nhi nói năng lỗ mãng, rất có thể sẽ giận chó
đánh mèo.

Thư Đới nhìn chằm chằm vào Tống Thi Linh, thấy ánh mắt tràn đầy
chờ mong kia, trong lòng đột nhiên lạnh lẽo, nhíu mày nghiêm túc
nói: “Nghe lời! Bây giờ lặp tức trở về, nếu không đợi Vương gia tới
đây, ngươi sẽ không thoát được!”

Tống Thi Linh giật mình, nhớ lại trước đây biểu ca tức giận vì Vân



Tuyết Phi, cho mình kết duyên với Phong Cực, nàng không khỏi sờ
gương mặt gồ ghề của mình. Nếu lúc ấy biểu ca thương tiếc nàng
một tí, để quỷ y Tần Lan trị cho nàng, chỉ sợ sớm đã chữa hết. Hôm
nay mình gây ra họa lớn như vậy, nếu như bị biết, hậu quả kia. . . . . .

Nàng đột nhiên cảm thấy cả người lạnh cóng, suy nghĩ hồi lâu, vẫn
cảm thấy nên trở về, ít nhất ở Phong phủ, chỉ có nàng hiếp đáp
người khác!

Sau khi trở về Lâm Phượng viên, Vân Tuyết Phi đen mặt tìm một chỗ
ngồi xuống. Trong đầu đều là câu nói lúc nãy của Tống Thi Linh,
nàng có thể không để ý dự tính ban đầu hắn cưới nàng là gì. Dù sao
khi đó nàng còn chưa sống lại trong thân thể này, nhưng hiện tại thế
nào?

Ngũ Trà chứng kiến sắc mặt chủ tử không tốt, vội vàng rót ly trà, dịu
dàng động viên nói: “Tiểu thư, người đừng chấp nhất với nữ nhân
điên đó. Vương gia thật sự rất yêu người, những thứ này mọi người
đều nhìn thấy cả.”

Vân Tuyết Phi nhận lấy ly trà, đưa đến khóe miệng, nhưng nghĩ đến
những chuyện phiền lòng, không còn hứng thú uống trà nữa, bỏ ly trà
lại trên bàn.

“Ngũ Trà Đào Thất các ngươi đi xuống trước, để cho ta yên tĩnh một
mình ~” Ánh mắt Vân Tuyết Phi lạnh lùng, bên trong bao phủ một
tầng màu sắc u ám.

Ngũ Trà còn muốn nói tiếp, Đào Thất liền kéo tay nàng ấy cung kính
nói với Vân Tuyết Phi: “Em và Ngũ Trà ở bên ngoài coi chừng, tiểu
thư người cần gì, có thể gọi bất cứ lúc nào!”

Khi trong phòng chỉ còn lại một mình nàng, Vân Tuyết Phi nhắm mắt



lại, trong đầu một mảnh trong suốt, đời này nàng cần chính là hạnh
phúc, vì mình mà sống.

Cửa kẽo kẹt một tiếng, bị người từ bên ngoài đẩy ra, ngửi được hơi
thở quen thuộc, Vân Tuyết Phi vẫn không mở mắt ra.

Tư Nam Tuyệt mặc một bộ cẩm bào màu trắng, tóc dùng kim quan
buộc lên, gương mặt hoàn mỹ sáng bóng như ngọc, ánh sáng lưu
chuyển trong mắt. Từ lúc vào phòng, con ngươi đã trở nên dịu dàng
ngắm nhìn Vân Tuyết Phi, hắn thả chậm bước tới bên cạnh Vân
Tuyết Phi, cánh tay thon dài vòng chắc nàng từ phía sau, hắn cúi
người để mặt mình dính sát vào nàng, nét mặt thâm tình khóa chặt
người trước mặt.

Vân Tuyết Phi vốn không muốn để ý tới, im lặng nhắm mắt, nhưng
trước mặt là hơi thở phái nam nóng rực, khiến cho nàng có chút hít
thở không thông. Nhất là hiện tại trong lòng không được thoải mái,
cảm giác ngực bực mình càng tăng them. Ở thời khắc sự nhẫn nại
đạt cực hạn, nàng rốt cuộc mở mắt ra, oán hận trừng mắt nam nhân
yêu nghiệt trước mặt này.

“Hôm nay huynh không phải muốn vào cung gặp Hạ Hầu Huyền sao?
Tại sao lại tới đây?” Vân Tuyết Phi hít sâu một hơi, che giấu sự
không vui trong giọng nói, mặt lạnh nhạt nói.

Bàn tay trắng nõn của Tư Nam Tuyệt nhéo nhéo gò má nàng, sau đó
lại sờ sờ, nhíu mày nói: “Tâm trạng nương tử không vui?”

Chắc là do lão yêu bà kia nói rồi, tốc độ quả nhiên nhanh, trông thấy
ánh mắt nóng bỏng của hắn, trong nháy mắt cảm thấy giống như cá
mất nước, rất khó thở. Ngay sau đó vươn tay tránh ra khỏi ngực hắn,
đứng lên, đi vài bước, đợi đến khi hô hấp đã trở lại bình thường,
nàng hừ lạnh một tiếng, trừng mắt liếc Tư Nam Tuyệt: “Là bà ta kêu



huynh sang đây xem ta, vỗ về ta sao?” Chỉ cần hắn trả lời ừ, nàng
lập tức nhào qua cắn chết hắn!

Tư Nam Tuyệt cúi đầu nhìn Vân Tuyết Phi, sau khi quan sát kỹ
lưỡng, nhìn thẳng vào mắt nàng gật đầu một cái: “Mẫu phi nói nàng
tức giận, kêu ta ghé thăm nàng một chút!”

“Vì vậy huynh mới tới đây?” Vân Tuyết Phi cười lạnh, đột nhiên toàn
thân như bị người rút hết hơi sức, cảm giác chóng mặt kéo đến, con
ngươi đỏ tươi.

Mắt Tư Nam Tuyệt tối sầm lại, sải bước đi đến bên người Vân Tuyết
Phi, lúc Vân Tuyết Phi muốn né tránh, đưa tay vòng qua, ôm nàng
vào trong lòng, giọng điệu có chút đè nén nói: “Chuyện cho tới bây
giờ, nàng vẫn chưa tin ta?”

Vân Tuyết Phi thử cử động, nhưng vì Tư Nam Tuyệt ôm quá chặt,
nàng tức giận cắn răng nghiến lợi hỏi: “Ngươi kêu ta làm sao tin
tưởng một nam nhân khi mà ngay từ đầu chỉ cưới ta vì lợi ích?”

“Lúc ấy ta và nàng chưa quen biết nhau, ta cũng không biết sau này
lại yêu nàng, nàng không thể vì vậy mà phủi sạch tất cả tình cảm của
ta!” Con ngươi Tư Nam Tuyệt đen như đêm tối nhìn chằm chằm
nàng, lạnh lùng nói.

“Được, ta không nói chuyện trước kia, vậy nói chuyện bây giờ đi!”
Hai mắt Vân Tuyết Phi trong suốt như nước, đầu ngón tay hơi run
rẩy: “Ta và Tô Thần Tường nhận lại nhau, là do một tay ngươi an
bài, ngươi dám thề với trời ngươi không có lòng riêng, không có nghĩ
tới việc lợi dụng ta để chiếm gia sản Tô Thần Tường đi, hoàn thành
tốt kế hoạch của ngươi!”

Con ngươi Tư Nam Tuyệt lóe lên một cái, sau đó buông Vân Tuyết



Phi ra, đưa tay thề với trời nói: “Tình cảm của ta với Vân Tuyết Phi
đều là thật, để nàng và nhạc phụ nhận lại nhau, là vì muốn nàng
được vui vẻ, cho nàng một người thân có thể nương tựa, tuyệt đối
chưa từng nghĩ đến nửa phần tài sản của nhạc phụ, nếu như. . . . . .”

Hắn dừng một chút, lần nữa chuyển ánh mắt định tại trên người Vân
Tuyết Phi, trong mắt lóe ra tình cảm phức tạp, ngữ điệu đè nén nói:
“Nếu như nàng vẫn không tin, ta sẵn lòng viết giấy cam đoan. Sau
này tất cả tài sản của nhạc phụ, ta sẽ không động đến nửa phần,
mẫu phi của ta bên kia nàng cũng yên tâm, chỉ cần ta không đồng ý,
bà sẽ không làm gì được!”



Chương 103-2: Phong thủy
luân chuyển (2)

Editor: thuyvu115257

Vân Tuyết Phi chợt tiến lên một bước ôm lấy Tư Nam Tuyệt, giọng
mũi nồng nặc, hờn dỗi: "Nhưng huynh phải hứa, tất cả tình cảm với
ta đều là thật, không có pha nửa phần giả dối."

Tư Nam Tuyệt thả tay xuống, đưa tay vòng chắc người trong ngực,
lông mi thật dài chớp chớp, ngữ điệu kiên định nói: "Ta hứa!"

Vân Tuyết Phi cười khẽ, vùi đầu vào trong ngực hắn, giọng nói nhẹ
nhàng, có chút bướng bỉnh: "Nam Tuyệt, huynh thật tốt!"

Những lời này khiến Tư Nam Tuyệt rất hài lòng, nhưng vừa nghĩ tới
nàng không tin hắn, hắn lập tức kéo nàng ra khỏi ngực, khóe môi lộ
ra nụ cười như có như không: "Chỉ một câu như vậy đã muốn kết
thúc?" diễn,đàn,lê^quý$đôn

Nhìn người đàn ông trước mắt này không nói đạo lí, Vân Tuyết Phi
cũng ngầm nổi cáu, nhưng trên mặt vẫn cố nặn ra nụ cười thật tươi,
dáng vẻ lấy lòng nói: "Phu quân, huynh đại nhân đại lượng, chắc
chắn sẽ không so đo với một tiểu nữ tử như ta, đúng không ~" Nói
xong còn không quên vứt hai cái mị nhãn.

Con ngươi Tư Nam Tuyệt đen như mực, nuốt trở về phần còn lại của
lời định nói. Mặc dù khi nãy ánh mắt đơn thuần chỉ là đùa giỡn,
nhưng lại không khéo lộ ra nét kiều mỵ. Vân Tuyết Phi đương nhiên
là vô tình, nhưng ở trong mắt Tư Nam Tuyệt, nếu đã bị ăn nhiều thiệt



thòi như vậy, dầu gì cũng phải đòi lại chút lợi tức, nếu không thật có
lỗi với bản thân mình rồi. diễn^đàn%lê.quý*đôn

Tâm động không bằng hành động, hắn tức khắc giữ chặt đầu Vân
Tuyết Phi, lúc Vân Tuyết Phi còn chưa kịp phản ứng, ấn nàng về
phía mình. Khoảnh khắc môi hắn và môi nàng dán vào nhau, hắn thở
ra một hơi, sau cơn mưa phùn ngắn ngủi, tiếp theo sấm sét vang dội,
cuồng phong nổi lên, hắn dùng đầu lưỡi đỉnh chui vào cánh môi
nàng, mạnh mẽ hấp thu mật ngọt trong khoang miệng nàng, quyến rũ
nàng cùng hắn chơi đùa. diễn@đàn$lê&quý%đôn

Vân Tuyết Phi mở to hai mắt nhìn Tư Nam Tuyệt, đồng thời tên nam
nhân nào đó đã chiếm được tiện nghi, còn nhướng mày với nàng,
công khai khiêu khích, nàng muốn phản kháng. Tuy nhiên lại không
đủ hơi sức, thật sự khóc không ra nước mắt mà, lẽ ra không nên
nhào vào trong ngực hắn, bằng chứng là đã thật sự ứng với câu nói:
"Đưa dê vào miệng cọp!"

Bên trong Linh Lung viện của Phong phủ, sau khi Tống Thi Linh sai
mấy nha hoàn dọn dẹp xong, thì ngồi ngẩn người ở trong phòng, nhớ
lại chuyện ngày hôm nay, nàng lập tức cảm thấy chán nản, thật sự
vô cùng hối hận.

"Ơ ~ không phải tỷ tỷ nói muốn ở lại vương phủ vài ngày sao? Sao
mới một buổi tối đã trở về rồi hả? Chẳng lẽ là nhớ tướng quân, hay
phạm tội bị người ta đuổi ra khỏi vương phủ?" Hồng Nguyệt mặc một
bộ quần áo màu đỏ, được nha hoàn nâng đỡ, từng bước từng bước
khoan thai đi đến.

Tống Thi Linh vốn đang bực bội, không ngờ nữ nhân trước mắt này
thật là âm hồn bất tán, bị dạy dỗ đau đớn thê thảm như vậy, còn dám
tới chọc giận mình, nàng vọt một cái đứng lên, tức giận nói: "Ai cho
phép ngươi vào đây?"



"Tại sao ta không thể vào? Nơi này sẽ lập tức là phòng của ta, ta
chẳng qua đến đây trước xem nên trang trí lại thế nào!" Hồng Nguyệt
cười đắc ý, trong mắt lóe lên sự sắc bén, móng tay sơn đỏ như máu
nhẹ nhàng vén sợi tóc rơi trên bờ vai, dáng vẻ lẳng lơ làm gì còn
giống tiểu nha hoàn ngây thơ của ngày xưa.

Tống Thi Linh nghe vậy cũng cứng người, sắc mặt biến đổi, phẫn nộ
quát: "Đây là phòng của bản phu nhân, tiện tỳ người nói bậy gì đó?
Còn không mau rời khỏi cho ta, nếu không đừng trách bản phu nhân
không nể tình!"

Hồng Nguyệt không thèm quan tâm đến ánh mắt muốn ăn thịt người
của Tống Thi Linh. Nàng cười nhạo một tiếng, bỏ qua Tống Thi Linh
vươn cổ quan sát căn phòng lớn hơn chỗ ở của mình gấp đôi, còn có
trang sức tinh xảo, quả nhiên chánh thất phu nhân tướng quân có
khác. Mặc dù tiểu viện của nàng điều kiện cũng không tệ, nhưng so
với nơi này, đúng là gặp phải sư phụ.

"Người tới, quăng hết đồ vật trong phòng ra cho bản phu nhân, tân
phòng của bản phu nhân cần phải bố trí lại, không thể giữ những thứ
đồ cũ này, xúi quẩy!" Đôi môi đỏ Hồng Nguyệt hé mở, gương mặt
ghét bỏ.

Tiếng nói vừa dứt, thì có một hàng lớn lục y nha hoàn lần lượt từ
bước vào, không nói hai lời mang đồ trong phòng đồ đi ra ngoài,
đùng đùng, không chút lưu tình, ngay cả y phục Tống Thi Linh thích
nhất cũng rơi vãi trên đất, bị chân người giẫm lên.

Điều đó chẳng khác gì giẫm lên mặt mũi Tống Thi Linh, sắc mặt nàng
đỏ bừng vì tức giận, lớn tiếng mắng: "Ai cho các ngươi lá gan? Dám
vào phòng của bản phu nhân, không muốn sống nữa à!"



Tiếng nói rất lớn, khiến thân thể bọn nha hoàn run lên, nhưng chỉ
dừng lại ngắn ngủi, chưa đầy một giây đã tiếp tục di chuyển đồ vật
trong phòng, hoàn toàn coi nhẹ sự tức giận của Tống Thi Linh.

Nhìn bộ dáng Tống Thi Linh dữ tợn như ác quỷ đến từ địa ngục,
Hồng Nguyệt che miệng cười một tiếng, trong mắt lóe ra nụ cười
châm chọc: "Bắt đầu từ hôm nay, Hồng Nguyệt ta mới là phu nhân
chính thống trong phủ tướng quân này, ngươi, Tống Thi Linh chẳng
qua chỉ là một thị thiếp đê tiện của tướng quân, thức thời thì mau tới
thỉnh an cho bản phu nhân, nếu không đừng trách bản phu nhân thù
mới hận cũ cùng tính một lượt!"

Mỗi một câu tựa như một cái tát giáng lên mặt Tống Thi Linh, nàng
run rẩy đôi môi, không thể tin cắn răng nghiến lợi nói: "Ngươi nói bậy,
ta mới phải là phu nhân, ngươi chỉ là nô tỳ làm ấm giường của tên
nam nhân đê tiện đó, dám tự xưng phu nhân, đúng là không muốn
sống nữa, người tới, vả miệng cho bản phu nhân!"

Tiếng nói vừa dứt, nhưng không có bất luận kẻ nào tiến lên hành
động.

Nhìn căn phòng ngày càng trống trải, Hồng Nguyệt cười ha hả, sau
đó lại thở dài, sự u ám được đẩy lùi: "Một nô tỳ ấm giường sao có
năng lực ở trong viện Linh Lung?"

Con ngươi nàng càng thêm trở nên tĩnh mịch, quan sát nữ nhân vừa
tức giân vừa mang theo sự phòng bị, khóe miệng nàng nhếch lên nụ
cười hả hê nói: "Bắt đầu từ hôm nay, ta không cần nhìn sắc mặt của
ngươi sống qua ngày, ta lớn nhất trong phủ tướng quân này. Tướng
quân đã thừa nhận thân phận của ta, chỉ chờ căn phòng này được
trang trí lại, sẽ tiến hành nghi thức phong hiệu phu nhân Tướng quân
cho ta."



Làm sao Tống Thi Linh cũng không ngờ tới mới đến vương phủ chưa
tới hai ngày, nơi này đã không còn chỗ cho mình dung thân, không,
đây nhất định không phải là sự thật. Sao tên Phong Cực kia dám?
Bác của nàng là Thái phi, sau lưng có chỗ dựa Hộ quốc vương phủ,
bảo nàng sao có thể làm thiếp cho người ta chứ!

Dù gì Hồng Nguyệt cũng hầu hạ nữ nhân điên này hơn mười năm,
sao không biết suy nghĩ trong đầu nàng ta, nàng mỉm cười, tựa như
âm hiểm, tựa như khinh thường, vừa tựa như tính toán nói: "Đừng
hy vọng bác Thái phi của ngươi, đừng nói hiện tại bà ta sẽ không
quản ngươi, dù bà ta sẵn lòng can thiệp, sẵn lòng vì ngươi ra mặt,
bản phu nhân cũng không sợ!" Nàng đã sớm tốn tiền nghe được, nữ
nhân trước mặt này đã gây họa trong vương phủ, nên mới không thể
ở lại chạy trở về phủ tướng quân.

"Ngươi thật to gan, dám bất kính với Thái phi!" Ngón tay Tống Thi
Linh run run chỉ vào Hồng Nguyệt, trong lòng lan tràn một nỗi lo lắng
không biết tên. Nàng hiểu rõ Hồng Nguyệt, trước đây nàng ta ghét
mình cũng chỉ dám nói ngoài miệng, chứ không dám thật sự ra tay,
bây giờ lại cả gan làm càn như thế, chẳng lẽ sau lưng có người làm
chỗ dựa?

Trông thấy Tống Thi Linh hơi có vẻ chột dạ và ánh mắt hốt hoảng,
Hồng Nguyệt cũng không giấu giếm, nàng mang theo thù hận đến
đây, nó đã ăn sâu vào tâm khảm của nàng: "Thái hậu nương nương
phong tặng Phong đại ca danh hiệu Uy Phong Tướng quân, hơn nữa
còn giao cho hắn một nửa binh lực của Đại Hạ quốc, ta cũng được
Thái hậu nhận làm dưỡng nữ!"

Cả người Tống Thi Linh run lên, mở to hai mắt nhìn chằm chằm
Hồng Nguyệt, muốn từ trên người nàng ta nhìn ra chút ít dấu hiệu nói
láo. Nhưng hồi lâu, khiến cho nàng thất vọng, đây hết thảy rất có thể
là thật. Tại sao lại như vậy? Nàng còn chưa đợi được Thư di hoàn



thành kế hoạch, chưa đợi được trở thành trắc phi của biểu ca, Bây
giờ trong vương phủ lại không có chỗ dung thân, đã vậy một nơi
nàng nhìn chướng mắt cũng không giữ được.

"Từ nay về sau tỷ tỷ sống ở Lan Phong cư phía bắc, nhớ mỗi ngày
phải dậy sớm tới đây thỉnh an cho bản phu nhân. Hiện tại cũng
không có chuyện gì cần đến tỷ tỷ, nhanh quỳ xuống thỉnh an rồi lui ra
đi, Phong Tướng quân sắp tới rồi, để cho người nhìn thấy khuôn mặt
giống như người chết cuả tỷ tỷ, người sẽ mất hứng!"

Lan Phong cư, sao Tống Thi Linh không biết? Nơi đó khá gần phòng
của hạ nhân, u ám quanh năm, nghe nói chỗ đó phụ thân của Phong
Cực dùng để trừng phạt tiểu thiếp hồng hạnh xuất tường.

Hồng Nguyệt ra hiệu cho hai nha hoàn bên trái và phải, lúc Tống Thi
Linh còn đang ngây ngốc, chưa kịp tiêu hóa một biến đổi lớn như thế,
hai nha hoàn một trái một phải kiềm cặp nàng ta, một người trong đó
đá mạnh vào đùi trên của nàng ta, ép buộc nàng ta quỳ gối trên mặt
đất lạnh lẽo.

Một trận đau đớn kéo đến, Tống Thi Linh nhúc nhích gương mặt
cứng ngắc, phẫn hận trừng mắt nữ nhân kia: "Tiện tỳ, ngươi dám
làm vậy với ta, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!"

Hồng Nguyệt khoát tay áo, ý bảo hai nha hoàn áp tải nàng ta đi ra
ngoài, Hừ! Bỏ qua cho, để coi là ai không bỏ qua cho ai. Tống Thi
Linh, đây chỉ là mới bắt đầu, ta muốn ngươi trả lại gấp trăm ngàn lần
tính mạng cho hài nhi của ta!



Chương 104: Sự thật tổn
thương

Sau khi Thiên Tầm rời đi, Vân Tuyết Phi ngồi ở trước bàn tay chống
cằm trầm tư.

Sắc mặt Tư Nam Tuyệt hơi không vui, giọng nói có chút trầm: “Đang
lo lắng cho Hạ Hầu Cảnh?”

Vân Tuyết Phi lắc đầu một cái, thu hồi vẻ mặt đăm chiêu nói: “Đã
nhiều năm Tiêu thái hậu không quan tâm đến triều chánh, tại sao ở
lúc này lại ra mặt chủ trì, chẳng lẽ thương thế Hạ Hầu Huyền vô cùng
nghiêm trọng?”

“Một Hạ Hầu Cảnh còn chưa đủ, bây giờ còn thêm một Hạ Hầu
Huyền?” Mặt Tư Nam Tuyệt càng đen hơn, ánh mắt nhìn Vân Tuyết
Phi tràn ngập bất mãn và tố cáo. diễn*đàn^lê%quý%đôn

Người này không hề tập trung, trán Vân Tuyết Phi rơi xuống ba
đường vạch đen. Nhìn người nọ mang sắc mặt ai oán, nàng thở dài,
đứng dậy, bước tới trước mặt hắn, vốn định ngồi xuống, thân thể liền
bị hắn ôm vào trong ngực, lúc nàng còn chưa kịp phản ứng, cánh
môi mềm mại đã phủ lên đôi môi nàng, hơi thở phái nam ấm áp dễ
ngửi vòng quanh, khiến người ta phải đỏ mặt.

Tình dục nhanh chóng kéo đến, như ngọn lửa phụt lên, hết sức căng
thẳng, cháy hừng hực. diễn^đàn%lê@quý!đon

Cho đến khi mặt Vân Tuyết Phi đỏ bừng, hô hấp khó khăn, khó chịu
giật giật thân thể. Tư Nam Tuyệt mới luyến tiếc buông nàng ra, sau



đó ôm nàng ôm vào trong ngực, mang theo tính trẻ con buồn buồn
nói: “Nàng là nương tử của ta, sau này không cho phép nghĩ đến
những tên nam nhân kia!”

Vân Tuyết Phi sững sờ, lời này sao có chút giống như chỉ trích nàng
thả ong bắt bướm. . . . . . Nàng ngẩng đầu lên, đưa tay đập mạnh
ngực Tư Nam Tuyệt một cái, đỏ mặt trừng mắt mắng: “Không nghiêm
chỉnh!”

Tư Nam Tuyệt siết chặt tay, cúi đầu hôn gò má Vân Tuyết Phi, sau
đó mỉm cười, kề sát tai Vân Tuyết Phi khẽ nói: “Ta chỉ không đứng
đắn với một mình nương tử nàng thôi. . . . . .” diễn,đàn*lê&quý%đôn

Rõ ràng trong phòng cũng chỉ có hai người bọn họ, nhưng những lời
nói xấu hổ kia đều dính sát lỗ tai nàng, từng chữ từng chữ. Vân
Tuyết Phi nắm chặt y phục trước ngực hắn, trên mặt hiện lên hai
ráng mây hồng, bên tai bị hơi thở phái nam nóng rực bao vây, nàng
hận không tìm được một cái lổ đễ chui xuống.

Chứng kiến gương mặt nhỏ nhắn ngượng ngùng, Tư Nam Tuyệt rất
hài lòng, thấy cũng đã đủ, lặp tức ngừng lại, không nói thêm gì nữa,
cúi đầu ngưng mắt nhìn.

Gương mặt trắng ngần của Vân Tuyết Phi hơi ửng hồng, con ngươi
sóng sánh như nước, cực kỳ quyến rũ đẹp mắt, nàng hừ Tư Nam
Tuyệt một cái, bất mãn nói: “Huynh vẫn chưa trả lời vấn đề của ta!”

Tư Nam Tuyệt không nghĩ đến nữ nhân này không có tế bào tình
cảm như vậy, trong bầu không khí ấm áp mập mờ, nàng còn có thể
nhớ lại vấn đề của nàng.

Hắn bất đắc dĩ thở dài, đổi tư thế cho nàng, để nàng càng thêm thoải
mái tựa vào trong ngực hắn. Sau đó giọng nói trầm thấp chan chứa



từ tính vang lên bên tai nàng: “Tiêu thái hậu lúc còn là hoàng hậu,
từng bị tiên hoàng vắng vẻ rất nhiều năm, chuyện này nàng có thể
không biết. . . . . .”

“Sao lại đột nhiên nhắc tới chuyện này?” Vân Tuyết Phi ngước mắt,
trong mắt tràn đầy vẻ không rõ, có lẽ người bình thường không biết,
nhưng kiếp trước làm tiểu thư dòng chính Tiết phủ, nàng có nghe
qua chuyện này.

“Sau khi Tiêu Hậu sinh nhị hoàng tử Hạ Hầu Thuần, liền bị tiên hoàng
lạnh nhạt rất nhiều năm!” Tư Nam Tuyệt ngừng một lát, liếc mắt nhìn
khuôn mặt nữ tử nào đó tràn đầy tò mò, tiếp tục nói: “Lúc ấy người
biết chuyện này đại đa số cho rằng là nhị hoàng tử trời sanh ngu dốt,
không có sự thông minh và uy nghiêm của hoàng tộc, bị hoàng
thượng chán ghét, dẫn đến liên lụy hoàng hậu.”

“Chẳng lẽ không đúng như vậy?” Vân Tuyết Phi nhớ đến lúc ấy còn
nghe qua mẫu thân thổn thức không dứt, cho là nam nhân Thiên gia
quá mức bạc tình, yêu cầu vô cùng hà khắc với nữ nhân.

Tư Nam Tuyệt lắc đầu, dùng đầu ngón tay quấn lấy một lọn tóc của
Vân Tuyết Phi chơi đùa, ngữ điệu vẫn dịu dàng như trước tiếp tục
nói: “Long Sinh Cửu Tử, mỗi người không giống nhau, không quy
định con cháu Thiên gia ai cũng phải xuất chúng, người thừa kế ngôi
vị hoàng đế là người ưu tú trong đông đảo hoàng tử, đó là chuyện
chắc chắn rồi. Dù sao nó cũng liên quan đến sự phát triển của hoàng
triều trong tương lai, nhưng những người còn dư lại không đủ ưu tú
thậm chí là bình thường kia, vẫn có thể khoác lên người thân phận
vương gia hưởng thụ vinh hoa phú quý, chỉ cần không phạm sai lầm
lớn, quy cũ là có thể sống sung túc đến hết đời!”

Vân Tuyết Phi giống như có chút hiểu, nàng ngửi hơi thở thanh nhã
của hắn, ánh mắt lóe lên một cái nói: “Ý của huynh là lúc ấy tiên



hoàng lạnh nhạt Tiêu hậu không phải bởi vì nhị hoàng tử?”

Tư Nam Tuyệt dịu dàng ngưng mắt nhìn tiểu nữ nhân đang mang vẻ
mặt hứng thú nọ, gật đầu: “Chỉ cần là người, cũng tránh không khỏi
thất tình lục dục, tiên hoàng là người nắm quyền vương triều Đại Hạ,
nhưng nàng đừng quên, trước hết ông ấy còn là một phụ thân, chẳng
có phụ thân nào mà không thương nhi tử của mình, tiên hoàng có
chín nhi tử, trừ nhị hoàng tử, những hoàng tử khác có người thì
không quan tâm đến chánh sự, chơi bời lêu lổng bất tài vô dụng,
nhưng chỉ bị tiên hoàng dừng lại ở việc quát mắng. Dịp lễ tết tất cả
hoàng tử đều được đối xử như nhau, thậm chí trước khi ông ấy sắp
lâm chung, ban cho mỗi hoàng tử một vùng đất phong màu mỡ. Nếu
khi đó Hạ Hầu Huyền không nghe theo Tiêu Hậu ra lệnh đuổi tận giết
tuyệt, chỉ sợ bọn họ bây giờ còn có thể cẩm y ngọc thực cả đời, thậm
chí còn con cháu vạn đời. . . . . .”

Vân Tuyết Phi không thể tin mở to hai mắt, tay kéo chặt y phục Tư
Nam Tuyệt, bờ môi run rẩy nói: “Huynh nói lúc ấy Hạ Hầu Huyền là
nghe lệnh Tiêu Hậu mới giết mấy vị Vương gia khác?” Nàng vẫn cho
rằng do bọn họ muốn tạo phản, Hạ Hầu Huyền dẹp yên vì vương
triều Đại Hạ, dân chúng an cư lạc nghiệp, nhịn đau mới có thể xuống
tay với huynh đệ của mình, nhổ cỏ tận gốc. Nếu quả thật như Tư
Nam Tuyệt nói, vậy nàng chính là đồng lõa rồi, không thể nghi ngờ
quân Tiết gia mang tác dụng then chốt đối với tình hình chiến sự lúc
đó.

Nhận thấy được thân thể trong ngực hơi run rẩy, Tư Nam Tuyệt cho
rằng nàng bị chuyện ghê rợn này dọa sợ, nhẹ nhàng vỗ về nàng nói:
“Từ xưa người thắng làm vua thua làm giặc, lúc tiên hoàng còn tại vị,
Tiêu Hậu và những Tần phi trong cung cũng cạnh tranh, ngấm ngầm
đả kích lẫn nhau là chuyện thường xảy ra. Sau khi tiên hoàng chết,
Tiêu Hậu chắc chắn sẽ không tha cho nhi tử của những nữ nhân kia
sinh ra, đối với Tiêu hậu mà nói, những nữ nhân kia không phải là tỷ



muội, mà là kẻ thù đã đoạt tướng công của bà ta, sao bà ta có thể
nương tay?”

Tư Nam Tuyệt đỡ đầu Vân Tuyết Phi tựa trên đầu vai, giọng nói có
chút trầm thấp: “Bàn về ác độc, tiên hoàng trên điểm này tuyệt đối
không kém Tiêu hậu!”

Năm đó thời điểm Hạ Hầu Huyền tìm nàng giúp một tay, khuôn mặt
đau đớn khổ sở, vì lê dâ bách tính phải đại nghĩa diệt thân, vẫn còn
nhớ một năm kia khắp nơi đều là máu tươi, tối tăm như địa ngục,
đám bạn thân của ca ca những người từng mua quà nhỏ tặng cho
nàng lần lượt ngã xuống trước mắt nàng. Nếu như hết thảy những gì
Tư Nam Tuyệt nói đều là thật, vậy nàng làm sao mà chịu nổi đây!

Rốt cuộc nàng không nhịn được nghẹn ngào ra tiếng, đôi tay nắm
chặt thành quyền, mặt tràn đầy hối hận hoảng sợ, trợn to hai mắt
nghiêm giọng chất vấn: “Năm đó các vị Vương gia mưu phản, không
phải là vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, mà là biết Hạ Hầu Huyền sẽ
động sát tâm nhổ cỏ tận gốc với bọn họ nên mới phản kháng?”

Tư Nam Tuyệt trông thấy gương mặt tràn đầy đau thương lẫn nước
mắt của nàng, trong lòng co rút đau đớn, sau một lúc yên lặng ngưng
mắt nhìn, gật đầu một cái.

Sau khi lấy được sự chứng thật, Vân Tuyết Phi cảm thấy toàn thân
như bị rút cạn sức lực, cảm giác tội ác mãnh liệt bao vây nàng, cho
dù sống lại trong thân thể Vân Tuyết Phi, nhưng nàng vẫn có thể
ngửi được mùi máu tươi nồng nặc tản mát trên người, bởi vì linh hồn
là bẩn thỉu.

Rốt cuộc phát hiện có điều gì đó không đúng, nhìn này nước mắt
trong suốt từ từ lăn xuống gương mặt trắng bệt, Tư Nam Tuyệt
hoảng sợ đưa tay sờ sờ mặt Vân Tuyết Phi, lau nước mắt cho nàng,



khẩn trương hỏi: “Sao lại đột nhiên khóc thế này?”

“Ta có lỗi, ta giết người tốt, là lỗi của ta, làm sao. . . . . . Làm sao. . . .
. .” Hai mắt Vân Tuyết Phi chìm đắm trong vô hạn bi thương, như
người chết đuối, khát vọng có người chìa tay giúp đỡ cứu nàng.
Nhưng nàng biết, những người vô tội đã chết thảm kia, hóa thành
xương trắng như tuyết chôn ở dưới đất, oan tình của bọn họ không
có người nào biết.

Thân thể lạnh như bang trong ngực khiến hai hàng chân mày Tư
Nam Tuyệt nhíu chặt, trong đôi mắt quan tâm đều là hình bóng nàng,
hắn cầm tay nàng lên, đặt ở bên môi mình hôn hai cái, sau đó đưa
mặt mình dán lên trán nàng, nhẹ nhàng ma sát.

Cảm nhận được nhiệt độ trên người Tư Nam Tuyệt, nàng ngẩng đầu
lên, ánh mắt đầy tràn thù hận và kiên định: “Phong Cực và Phó Hổ là
hai tướng quân phạm tội, lần này Tiêu thái hậu đột nhiên phong hai
người bọn họ làm tướng lãnh tiên phong, vì muốn bọn họ đối phó Hạ
Hầu Cảnh. Dựa theo tình thế hiện nay, Tiêu thái hậu tuyệt đối sẽ
không tha một nhân vật nguy hiểm như vậy, bà ta chắc chắn sẽ ra
tay với với Hạ Hầu Cảnh, chúng ta nhất định phải tìm được Hạ Hầu
Cảnh trước bà ta, bảo vệ hắn an toàn!” Còn có một câu phải giúp hắn
đoạt lại mọi thứ thuộc về hắn, nàng không nói ra, đây là chuyện nàng
nợ hắn, vẫn phải trả lại.

Lần nữa nghe được tên một nam nhân khác từ trong miệng nữ nhân
mình thích, Tư Nam Tuyệt rất ư là bực mình, nhưng khi nhìn thấy
nàng khóc như một con tiểu hoa miêu, hắn chỉ có thể buồn bã nuốt
xuống cơn tức này, khẽ thở dài: “Yên tâm, không cần nàng nói, ta
cũng sẽ phái người đi tìm hắn, bảo vệ tốt cho hắn!”

Lấy được đáp án hài lòng, mắt Vân Tuyết Phi híp thành một đường
cong, kết hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn vương chút nước mắt, quả



thật hơi buồn cười! Khóe miệng nàng khẽ nâng lên, nhỏ giọng nói:
“Cám ơn ~” Còn có thật xin lỗi. . . . . .

Tư Nam Tuyệt không nói nữa, hắn thâm tình ngắm nàng, hào quang
rực rỡ chảy xuôi trong đôi mắt kia, dường như muốn sưởi ấm linh
hồn nàng, bàn tay có quy luật vỗ nhẹ nàng.

Vân Tuyết Phi dưới bầu không khí ấm áp ấy, ngửi mùi thơm quen
thuộc, đầu choáng váng, mắt lim dim, cuối cùng một đường thẳng
chợt đứt đoạn, đầu nàng nghiêng một cái, tiến vào giấc ngủ.

Hắn nhẹ nhàng ôm nàng vào trong ngực, mắt thâm tình nhìn nàng
thật lâu, giống như một thế kỷ vẫn ngắm không đủ, huân hương lan
tỏa khắp phòng, nhưng hắn lại không hề buồn ngủ, cứ như vậy ôm
chặt nàng.

Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, phá vỡ sự yên tĩnh ấm
áp hiếm có này.

Tư Nam Tuyệt nhướng mày, liếc mắt nhìn người trong ngực mắt
nhắm nghiền, sau đó hạ thấp giọng nói: “Vào đi!”

Bạch Phong mặc một bộ đồ màu đen, sắc mặt lạnh lùng đi vào, nhìn
thấy nam nhân ngày thường không cười nói tùy tiện, đột nhiên ôm
một nữ nhân, nữ nhân kia chính là người hắn phải tôn kính gọi là
vương phi, ánh mắt hắn chợt lóe, sau đó cúi người cung kính báo
cáo: “Nghe nói hoàng thượng đã tỉnh rồi, nhưng trước mắt trên danh
nghĩa là Thuần vương gia nắm giữ triều chính, nhưng thực tế chính
là Tiêu thái hậu, Phong Cực và Phó Hổ hai người bọn họ đã có hành
động, theo tin tức xuất hiện bóng dáng Hạ Hầu Cảnh ở vùng Bình
Bắc, chủ tử, bây giờ chúng ta xuất phát chưa?”

Tư Nam Tuyệt gật đầu một cái, ra lệnh: “Ngươi chờ ở bên ngoài...lát



nữa ta ra!”

Sau tiếng đóng cửa khẽ khàng, Tư Nam Tuyệt mắt lần nữa lên người
trước mặt, sau nhẹ nhàng ôm nàng, đứng lên đi đến giường lớn.

Chờ sau khi đặt nàng ngay ngắn lên giường, hắn ấn xuống trán nàng
một nụ hôn thật sâu, tiếp theo xoay người sải bước đi tới cửa.

Khi tiếng đóng cửa vang lên một lần nữa, người trên giường rốt cuộc
cũng mở mắt ra. . . . . .
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Sau khi cảm thấy không còn hơi thở của Tư Nam Tuyệt, Vân Tuyết
Phi mới ngồi dậy, tiếp theo đổi thành nam trang đã chuẩn bị ngay từ
trước, đẩy cửa đi ra ngoài.

Mủi chân chạm xuống đất, nhẹ như mây bay, thanh thoát như chim
Yến, nháy mắt bóng dáng đã biến mất.

Vì Thiều An thành là một trung tâm kinh tế của khu vực Bình Bắc,
nằm phía trên Kinh Thành hơn trăm dặm, sáu con tuấn mã trong đêm
đen bay nhanh, trên lưng ngựa chính là Vân Tuyết Phi, Thiên Tầm và
bốn người Xuân Hạ Thu Đông.

Sáu nữ tử diện mạo xinh đẹp, lúc này đều mặc nam trang, ít đi sự
quyến rũ nữ nhi bình thường, ngược lại nhiều thêm vài phần anh khí
của nam nhân.

Thời điểm chạy tới ngã rẽ, Vân Tuyết Phi lập tức nắm chặt dây
cương, cho ngựa ngừng lại, phía sau năm người thấy thế cũng
ngừng lại theo.

“Chủ tử, hai con đường đều đi đến Thiều An thành, một đường bộ
một đường thủy, chúng ta quẹo trái chính là đường bộ, nhanh hơn
đường thủy, một ngày là có thể tới Thiều An!” Thiên Tầm nghiêm túc
giải thích cho nàng nghe.

Đôi con ngươi Vân Tuyết Phi thâm trầm nhìn về phía trước, làm cho
người ta nhìn không thấu tâm tư của nàng, chỉ chốc lát sau, mắt



nàng lóe lên, lạnh giọng ra lệnh: “Chúng ta rẽ phải!”

Thiên Tầm lão luyện thành thục không tương xứng với số tuổi của
mình, ánh mắt nhìn Vân Tuyết Phi tràn đầy quan tâm và lo lắng:
“Đường thủy gập ghềnh, hơn nữa tốc độ sẽ chậm hơn cưỡi ngựa
trên đất liền, vậy thì chắc chắn chúng ta không đuổi kịp hai đội quân
của Phong Cực và Phó Hổ rồi!”

“Chính vì như vậy chúng ta mới chọn đường thủy!” Vân Tuyết Phi
quay đầu nhìn thẳng vào ánh mắt khó hiểu của Thiên Tầm tiếp tục
nói: “Phong Cực và Phó Hổ hai người họ đã sớm đi trước chúng ta
một bước, đang ở trước mặt, với nhân số nhiều như vậy, nhất định
sẽ chọn đất liền. Bây giờ chúng ta có đuổi theo cũng không kịp, cho
dù đuổi theo vẫn tránh không được bứt dây động rừng chạm mặt bọn
họ. Tuy đường thủy không nhanh bằng đường bộ, nhưng cũng
không chậm hơn bao nhiêu, vả lại rất an toàn.”

Con ngươi Thiên Tầm chợt lóe, sau đó bừng tỉnh hiểu ra nói: “Chủ
tử, người cố ý tách khỏi những người đó!”

Vân Tuyết Phi gật đầu một cái: “Cứng đối cứng với chúng ta không
có kết quả tốt, không khác nào lấy trứng chọi đá, chúng ta phải trong
thời gian ngắn nhất tìm được Hạ Hầu Cảnh, mang hắn về vương
phủ. Đến lúc đó cho dù Tiêu Hậu biết, nhưng vì binh quyền của bộ
tộc hộ quốc, sẽ không dám tùy tiện hành động thiếu suy nghĩ!”

“Nhưng chủ tử, chúng ta đơn độc hành động như vậy có được
không? Nếu Vương gia biết, nhất định sẽ trách tội đấy!” Đông Tuyết
nhíu chặt mày, giọng nói mềm mại lộ vẻ khẩn trương lo lắng.

Nhớ lại Tư Nam Tuyệt, trong lòng Vân Tuyết Phi tràn đầy áy náy,
nàng rõ rang đã đồng ý hắn, phải tin tưởng hắn, từ đây về sau sẽ
không quan tâm đến chuyện Hạ Hầu Cảnh, nhưng hắn chân trước



vừa mới bước đi, nàng chân sau liền vi phạm lời hứa với hắn, cũng
chạy ra, hắn biết nhất định rất thất vọng rất tức giận!

Nhưng việc phải ngồi đợi ở trong phòng nàng làm không được, lần
này phải đi, Hạ Hầu Cảnh có thể sẽ ở chỗ đó, nàng phải mang y đi
trước những người kia. Sau khi trở về, nàng lập tức nhận lỗi với Tư
Nam Tuyệt, nếu huynh ấy bằng lòng chờ nàng, chờ tới lúc nàng trợ
giúp Hạ Hầu Cảnh đoạt được mọi thứ thuộc về y xong xuôi, nàng sẽ
sanh con dưỡng cái cho huynh ấy, chung sống với huynh ấy đến cuối
đời!

Sau một lát im lặng, nàng chợt nhướng mày, vầng trăng in bóng
trong đôi con ngươi sáng ngời, nàng kiên định chấp nhất nói: “Chỉ
một lần này, ta tin hắn sẽ hiểu!”

Vì vậy lần nữa nắm chặt dây cương, giục ngựa vội vã đi về phía bên
phải.

Ánh trăng bị tán cây đại thụ cao ngút trời che khuất, trước mặt con
đường đen như mực nhìn không thấy gì cả, càng tiến lên con đường
càng hẹp. Cuối cùng chỉ có thể vừa đủ cho một người một ngựa đi,
vốn Thiên Tầm định đi trước dò đường, nhưng đã bị Vân Tuyết Phi
vượt lên trước một bước, chỉ có thể đi theo sau nàng.

Thiên Tầm phát hiện Vân Tuyết Phi rất quen thuộc nơi này, không
khỏi hỏi “Chủ tử trước kia từng đi qua đây sao?”

Đêm đen như mực, ánh mắt Vân Tuyết Phi lấp lóe, sau đó lắc lắc
đầu nói: “Chưa đi qua bao giờ, chẳng qua nghe phụ thân ta kể lại
thôi, hàng năm ông ấy đi đây đi đó khắp nơi, làm ăn, chỗ nào gập
gềnh, chỗ nào dễ đi, chỗ nào thuận tiện, chỗ nào gần đường. . . . . .
Ông ấy đều hiểu rất rõ, nơi này ông từng nói với ta, đường núi gập
ghềnh uốn lượn, quả thật không dễ đi, nhưng chỉ cần vượt qua khu



vực khó đi này, chuyển qua đường thủy là chúng ta có thể nghỉ
ngơi!”

Lấy thân phận của Tô Thần Tường, Thiên Tầm không có nửa phần
hoài nghi, thở dài nói: “Tô lão gia thật là lợi hại! Hai đôi nhân mã
Phong Cực và Phó Hổ, bởi vì nhân số quá nhiều, tuyệt đối sẽ không
thể đi đường này, bọn họ chạy trên đất liền, chắc chắn cần phải nghỉ
ngơi ăn uống. Nếu tốc độ chúng ta nhanh, thừa dịp thời gian này
chạy trước!”

Vân Tuyết Phi che giấu sự mất tự nhiên trong giọng nói, mắt nhìn
thẳng phía trước, khẽ đáp: “Ừ, chúng ta phải nhanh đuổi theo, tìm
được Hạ Hầu Cảnh trước họ!”

“Nhưng dù chúng ta tới Thiều An thành trước, cũng không biết cụ thể
Cảnh vương gia ở chỗ nào, tìm một người chẳng khác nào mò kim
đáy biển, có thể gặp được sao?” Hạ Nhật nghi ngờ nói.

“Chỉ cần đến Thiều An thành, ta tự nhiên tìm được hắn!” Vân Tuyết
Phi cũng không quay đầu lại kiên định nói.

Sau hai canh giờ, vốn là đường núi chật hẹp đột nhiên trở nên rộng
rãi, gió lành lạnh thổi tới, hít thở bầu không khí trong lành, mơ hồ còn
có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách.

“Đến phía trước là có thể ra ngoài rồi, chúng ta nhanh lên!” Vân
Tuyết Phi thúc giục, nắm chặt dây cương, kẹp chặt bụng ngựa vội vã
chạy đi.

Cũng vào một buổi tối, trong phong Phủ đèn đuốc sang chưng như
ban ngày.

Lan Phong cư, Tống Thi Linh đoạt lấy thức ăn nha hoàn đưa tới, há



mồm ăn như hổ đói, đợi lúc nuốt xuống, nàng đột nhiên ói toàn bộ đồ
ăn xuống đất, tiếp theo nôn ọe dữ dội, hận không thể khạc ra cả ruột
gan.

Chờ một lát lấy lại sức, nàng ngẩng đầu lên hung tợn trừng mắt nha
hoàn Thanh U người đưa cơm tới đây, cầm cái chén trong tay ném
mạnh vào mặt Thanh U, lạnh giọng chất vấn: “Thức ăn hôm nay đều
bị thiu, cho heo chó cũng không them, các ngươi lại dám đưa bản
phu nhân ăn, không muốn sống nữa!”

Thanh U nhìn sang mảnh vụn chia năm xẻ bảy dưới chân, cười lạnh
một tiếng, vẻ đắc ý hiển thị rõ ràng: “Hừ! Trong Phong phủ tướng
quân chỉ có một phu nhân, đó là chủ tử Hồng Nguyệt của chúng ta,
ngươi chỉ là một thị thiếp không lên được mặt bàn, sau này phải tự
xưng tiện tỳ!” Thanh U là đại nha hoàn Phong Cực ban cho Hồng
Nguyệt, chủ yếu xử lý chuyện ăn uống hàng ngày của Hồng Nguyệt.

Hồng Nguyệt hận Tống thơ Linh đến nghiến răng, nhưng mà đối xử
với nha hoàn trong phủ coi như không tệ, Hiện tại nàng thay thế Tống
Thi Linh trông coi cả Phong phủ, lấy được sự ca ngợi hết lời.

Thanh U hiểu rõ xích mích giữa chủ tử nhà mình và nữ nhân dữ tợn
trước mặt này, tự nhiên cũng biết chuyện chủ tử từng bị nàng ta hủy
hoại, còn bị nàng ta đạp hư đứa bé trong bụng. Ở trong mắt của
Thanh U, nữ nhân trước mắt này chính là một kẻ tội ác tài trời, chết
một ngàn lần một vạn lần cũng không đủ, cho nàng ta ăn cơm thừa
canh cặn đã là tận tình tận nghĩa rồi.

“Ngươi lập tức chuẩn bị thức ăn cho ta, ta muốn ăn sủi cảo phỉ thúy,
giò hầm tương, móng heo kho tàu, còn có gà cay. . . . . .” Tống Thi
Linh nuốt nước miếng một cái, cảm giác trong bụng bụng rỗng, hơn
nữa lại bị ói ra khi nãy, cơn đói bụng kéo đến khiến cả người Tống
Thi Linh khó chịu, toàn thân rã rời, chưa từng nghĩ tới có một ngày,



nàng sẽ rơi vào tình cảnh ăn không đủ no như vậy.

“Muốn ăn thì tự mình đi lấy, bản cô nương ở đây không có!” Thanh U
khinh miệt liếc mắt nhìn Tống Thi Linh, đứng bất động.

Tuy Tống Thi Linh đang rất bực, nhưng cũng biết mình tình cảnh bây
giờ, không thể cứng đối cứng, trước mắt lắp đầy bụng mới là chuyện
quan trọng, nàng đưa tay tháo chiếc khóa vàng màu xanh mắt mèo
khảm hồng bảo thạch, sau đó mỉm cười đi tới trước mặt Thanh U,
nhét vào trong tay nàng ta, lấy lòng cười nói: “Bây giờ bụng ta đói rất
khó chịu, ngươi giúp một tay, sau khi chuyện thành công, cái này sẽ
là của ngươi!”

Thanh U sờ cái khóa vàng trong tay, sau đó nhẹ nhàng cười một
tiếng: “Thành ý đầy đủ, rất tốt, rất tốt. . . . . .”

Trong khoảnh khắc Tống Thi Linh cho rằng nàng ta đã mắc mưu,
nàng ta đột nhiên thả tay, lập tức khóa vàng rớt xuống đất. Tống Thi
Linh kinh ngạc một lúc lâu, lúc chuẩn bị cúi người nhặt lên. Thanh U
bất chợt đạp xuống, sau đó cười nhạo, dùng mũi bàn chân nghiền
nát khóa vàng.

Có bao giờ Tống Thi Linh bị sỉ nhục như thế, nàng cũng nhịn không
được nữa, trực tiếp bực tức đứng lên, chỉ vào nữ nhân không biết
điều trước mặt quát lớn: “Ngươi con tiện tì này, cho ngươi không biết
xấu hổ!” Sau đó vung tay lên muốn dạy dỗ nha hoàn đáng ghét này.

Nhưng mới vừa giơ lên, vì dùng sức quá độ, nàng đau đến nhíu mày
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Trong khoảnh khắc nàng chần chờ, ánh mắt Thanh U lạnh lẽo, đưa
tay cầm lấy cánh tay ác độc kia, xoay một cái, bẻ oặc ra sau lưng
nàng, giữ chặt lại.

Lần này có thể nói Tống Thi Linh thật sự đau đến tột cùng, giọng the
thé vang lên: “Buông ta ra, ngươi làm đau ta. . . . . .”

Thanh U giống như không hề nghe đến, trong mắt lộ ra sự âm lãnh.
Hơn nữa chứng kiến phu nhân thường ngày cao ngạo không ai bì
nổi không bằng một con chó ở trước mặt mình, trong lòng nàng ta
cực kỳ hả giận, thưởng thức sắc mặt trắng bệch của Tống Thi Linh,
mồ hôi lạnh từng giọt rịn ra trên trán. Sau đấy đẩy nàng về phía
trước, đồng thời nhấc chân đạp mạnh một cái, khiến Tống Thi Linh té
nhào xuống đất.

“Muốn ăn cơm, thì liếm sạch sẽ thức ăn dưới đất cho ta, nếu không
ngày mai ngay cả cơm thừa ngươi cũng không có mà ăn!” Thanh U
tặc lưỡi lượn mấy vòng quanh bộ dạng nhếch nhác của Tống Thi
Linh, sau đó âm thanh lạnh lẽo như băng vang lên trong căn phòng
trống trãi.

Tống Thi Linh nằm sấp trên mặt đất, một giọt nước mắt uất ức tức
giận rơi xuống sàn nhà, sớm biết có ngày hôm nay, ban đầu nàng
nên kết liễu tiện tỳ ghê tởm này.



Đột nhiên cửa chính két một tiếng, bị người từ bên ngoài đẩy ra,
Hồng Nguyệt được bốn nha hoàn dìu đi vào, theo đó chính là mùi
thơm của thức ăn xông vào mũi.

“Ơ ~ Thanh U, không phải kêu ngươi đưa cơm cho Tống thị thiếp à?
Sao cơm rơi vãi trên đất, còn Tống thị thiếp thì hình dạng này?” Hồng
Nguyệt ngạc nhiên bụm miệng, sau đó sai người tiến lên phía trước
nói: “Còn không mau đỡ Tống thị thiếp dậy cho bản phu nhân!”

Thanh U sững sờ, sau đó cung kính trả lời: “Dạ!”

Đợi Tống Thi Linh được nâng lên thì trước mắt chỉ một màu đỏ, trong
đôi con ngươi tràn đầy thù hận.

Hồng Nguyệt cũng không để ý tới, ra lệnh cho mấy nha hoàn phía
sau bày thức ăn ra trên bàn. Lúc nắp được mở ra, một trận mùi thơm
bay vào mũi. Trước đây bởi vì Hồng Nguyệt làm nha hoàn cho Tống
Thi Linh rất nhiều năm nên rất rõ sở thích của nàng ta, tự nhiên sẽ
biết nữ nhân này thích ăn gì, đồ ăn đưa đến toàn là món ăn Tống Thi
Linh yêu thích nhất.

“Ngươi muốn làm gì?” Tống Thi Linh nhìn lướt qua trên bàn, sau đó
cảnh giác hỏi, âm thanh còn mang theo nồng nặc giọng mũi, pha chút
khẩn trương lo lắng.

Hồng Nguyệt đi tới trước bàn, liếc mâm thức ăn phong phú một cái,
tiếp theo mỉm cười thân thiết với Tống Thi Linh, chẳng qua nụ cười
kia không chạm tới đáy mắt, khiến người ta cảm thấy không hề ấm
áp chút nào: “Những thứ này đều cho ngươi ăn!”

Vô cùng ngoài ý muốn, tròng mắt Tống Thi Linh lóe sáng, nhìn món
ăn đẹp mắt, mùi thơm xông vào mũi, nàng nuốt nước miếng một cái,
nhưng vẫn tràn đầy hoài nghi nói: “Ngươi có lòng tốt thế sao?” Nàng



cũng không phải là kẻ ngu, cũng không mắc chứng mau quên, nàng
phá hủy mặt nàng ta không nói, còn một cước đạp chết đứa con của
nàng ta. . . . . .

“Đúng là ta không có lòng tốt như vậy, chẳng qua miễn ngươi làm
theo lời ta nói, một bàn đầy thức ăn này sẽ cho ngươi hết!” Hồng
Nguyệt che giấu sự toan tính ở đáy mắt, khẽ cười: “Chỉ cần ngươi
viết một lá thư cho Thái phi, nói với bà trong đoạn thời gian này thân
thể ngươi không khỏe, nên ở lại trong phủ tướng quân tịnh dưỡng,
không thể qua hầu hạ, hết thảy món ăn đó liền là của ngươi!”

Tống Thi Linh ngẩng đầu, tràn đầy ánh sáng chờ mong, gấp giọng
nói: “Thái phi phái người tới tìm ta à?”

“Rốt cuộc ngươi viết hay không viết?” Hồng Nguyệt không diễn nữa
lạnh giọng trả lời, sự kiên nhẫn của nàng có hạn.

Nhìn vẻ mặt khẩn thiết nàu, ánh sáng hy vọng thiêu đốt trong mắt,
Hồng Nguyệt hết sức chán ghét, hừ lạnh ra tiếng, nhắc nhở: “Thái
phi thì thế nào? Ta chính là nghĩa nữ của Thái hậu, cho dù ngươi có
bản lãnh lớn hơn nữa, cũng chạy không thoát khỏi bàn tay ta, ngươi
vẫn nên nghe lời viết đi, viết xong thức ăn trên bàn đều là của ngươi.
Nếu như ngươi không viết, ta cũng sẽ không để ngươi đi ra Lan
Phong cư nửa bước. Hiện tại ngươi có hai phút suy nghĩ kỹ càng,
sau hai phút ngươi không cho ta đáp án hài lòng, ta sẽ lập tức vứt
sạch đống thức ăn này, rồi sau đó ngươi vẫn phải ngoan ngoãn liếm
sạch thức ăn thừa trên đất, ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ, đừng trách ta
chưa cho ngươi thời gian suy nghĩ!”

Sau một lúc Tống Thi Linh cúi đầu trầm mặc, bây giờ thân nàng bị vùi
lắp ở chỗ này, một mình cô độc bất lực, làm gì cũng không trốn thoát
được, lần nữa liếc mắt nhìn món ngon trên bàn, nhắm mắt lại lạnh
lùng nói: “Giấy và bút mực!”



Hồng Nguyệt hài lòng cười một tiếng, ra hiệu nha hoàn xung quanh
chuẩn bị: “Tống Thi Linh, ngươi quả nhiên rất biết thức thời!”

Một lát sau, đợi giấy trắng mực đen được đưa lên, Hồng Nguyệt nhìn
qua một lần từ đầu đến cuối, cực kỳ hài lòng gật đầu một cái: “Thức
ăn này thưởng cho ngươi, về sau phải biết nghe lời, Tướng quân
vắng mặt ít ngày, bản phu nhân sẽ thường xuyên ghé thăm ngươi
một chút!”

Sau đó dẫn bọn nha hoàn bước nhẹ nhàng bỏ đi ra ngoài, kèm theo
một cơn gió lạnh, trong phòng chỉ còn sót lại một Tống Thi Linh nắm
chặt thành quyền, đứng ở nơi đó không nhúc nhích rất lâu.

Khi mặt trời đỏ rực từ từ nhô lên ở phía Đông, Vân Tuyết Phi, Thiên
Tầm sáu người ngồi thuyền đã đi tới một hòn đảo thuộc Thiều An
thành, vừa lên bờ, đã có thôn dân nhiệt tình tiếp đãi họ.

Từng hàng từng hàng hoa tươi nở rộ dọc đường, những ngôi nhà
bằng gỗ cũ kỹ vô cùng quen thuộc, thôn dân nở nụ cười đôn hậu gật
đầu chào hỏi này. . . . . . Tất cả trùng khít lên cảnh tượng trong trí
nhớ, nơi đây không một chút có thay đổi, nếu cảm giác của nàng
không sai, Hạ Hầu Cảnh nhất định ở chỗ này!



Chương 106-1: Sao ngươi tìm
được chỗ này? (1)

Một nhóm sáu người họ lập tức tìm khách điếm đâu vào đấy, sau đó
Vân Tuyết Phi một mình dựa theo trí nhớ đi đến một căn nhà xung
quanh trồng đầy hoa thơm.

Năm đó tiên hoàng tính toán truyền ngôi vị hoàng đế cho Cửu hoàng
tử Hạ Hầu Cảnh, vì để cho Hạ Hầu Huyền thuận lợi ngồi lên ghế
rồng. Nàng hạ quyết tâm, tìm được Hạ Hầu Cảnh báo cho hắn biết.
Nếu hắn nguyện ý buông tha ngôi vị hoàng đế, mang nàng ra bên
ngoài ẩn cư, nàng gả cho hắn. Vốn cho rằng sẽ bị hắn chế nhạo, thế
mà hắn lại không hề nghĩ ngợi lặp tức đồng ý. Sau đó vào cung tìm
hoàng thượng thương lượng, nàng không biết hắn đã nói những gì,
nhưng nghe nói hắn chọc hoàng thượng giận gần chết, thậm chí ném
vỡ ly ngọc trong tay.

Ngày thứ hai hắn một bộ áo xanh, bộ dạng tài tử nho nhã phong lưu
xuất hiện trước mặt nàng, phe phẩy chiếc quạt nhếch miệng cười nói
muốn dẫn nàng bỏ trốn, cho nên bọn họ đã tới chỗ này.

Bất tri bất giác đã đến nơi từng chứa đầy niềm vui và hạnh phúc của
nàng và hắn, đây là một kiểu nhà gỗ nhỏ hai tầng, bốn phía là hàng
rào tre, chính giữa dẫn đến cửa nhà, có một lối đi quanh co, hai bên
hoa tươi khoe sắc, đón gió nhẹ, mùi thơm phảng phất thấm vào lòng
người.

Nàng đi tới trước cửa, nhẹ nhàng đưa tay gõ mấy cái, phát hiện cửa
dĩ nhiên không có cài then, nàng chờ một hồi không thấy ai đáp lại,
trực tiếp đẩy cửa vào.



Nhà này rất đơn giản, liếc mắt một cái có thể nhìn tới chóp, đại sảnh
và nhà bếp liền nhau, trên lầu có hai căn phòng.

Quan sát căn nhà được dọn dẹp chỉnh tề, sạch sẽ, trực giác đầu tiên
của Vân Tuyết Phi chính là nơi này có người ở, nhưng nàng nhìn
xung quanh, không nhìn thấy nửa bóng người, nhưng có thể ở phía
trên không?

Nàng đóng cửa, bước vào bên trong, lúc định nhấc chân lên lầu, thì
tiếng kẽo kẹt vang lên, ngay sau đó là một giọng nữ thanh thúy dễ
nghe kinh ngạc nói: “Ngươi là ai? Sao tùy tiện lén xông vào trong nhà
người ta?”

Vân Tuyết Phi cũng ngẩn ra, sao ở đây lại có tiếng nữ nhân? Nàng
xoay người, men theo âm thanh nhìn đến, một cô nương mười lăm
mười sáu tuổi mặc quần áo màu hồng đứng ở cửa vẻ mặt đề phòng
nhìn nàng chằm chằm.

“Đây là nhà của ngươi?” Vân Tuyết Phi một lần nữa nhìn cách bày trí
xung quanh trong phòng, rõ ràng giống như lúc trước. Hơn nữa
đường đi đâu có sai, thế nào đột nhiên đổi chủ? Chẳng lẽ Hạ Hầu
Cảnh bán ngôi nhà này rồi? Cũng không đúng, hắn đã từng nói đây
là căn nhà khác của hắn, khi tâm trí mờ mịt hắn sẽ tới nơi này!

“Đây có phải là nhà của ta hay không chẳng cần ngươi trông nom,
nhưng đây chắc chắn không phải là nhà của ngươi, ngươi tự tiện
xông vào nhà người ta rốt cuộc có ý đồ gì?” Gương mặt kiều diễm
dưới ánh mặt trời như nụ hoa chớm nở, nhưng lời nói ra lại sắc bén,
hung hổ dọa người!

Ánh mắt Vân Tuyết Phi chợt lóe, nhìn về giỏ trúc trên tay cô nương
kia, trong lòng thoáng qua sự sáng tỏ, nàng khẽ chau mày hỏi “Nơi



này cũng không phải là nhà của ngươi, tại sao ngươi lại dám chất
vấn ta?”

“Đây không phải nhà ta, nhưng là nhà của Hạ đại ca, ngươi vào nhà
Hạ đại ca trộm đồ thì đó là chuyện của ta!” Nữ tử áo tím tức giận mắt
đẹp trừng Vân Tuyết Phi, trong mắt hàm chứa mãnh liệt chỉ trích.

Tự tiện xông vào nhà dân và trộm đồ, Vân Tuyết Phi mở hai tay ra
nhìn, sau đó không tự chủ sờ sờ gò má của mình, nhìn lại một chút
quần áo mình mặc, nhìn lại bộ dáng tức giận của cô nương nhà
người ta, chẳng lẽ dáng vẻ mình giống người xấu lắm sao?

“Ngươi là một đại cô nương, giờ này mang cơm cho Hạ đại ca, có
thể thấy được quan hệ không tầm thường, ngươi có thể nói cho ta
hắn ở đâu không?” Vân Tuyết Phi định bụng muốn làm quen, nàng
dám khẳng định cô nương này biết Hạ Hầu Cảnh ở đâu, không ngờ.
. . . . .

“Ngươi đồ lưu manh lại còn muốn biết Hạ đại ca ở đâu, quả nhiên là
không có ý tốt, coi ta đánh ngươi không!” Nữ tử áo tím tức giận đến
đỏ mặt, làm sao không nghe ra được tên nam tử trước mắt này đang
giễu cợt mình không liêm sỉ!

Ánh mắt nàng quét bốn phía, nhìn thấy vách tường có một cây chổi,
để giỏ trúc cẩn thận dưới đất, tiếp theo nhặt cây chổi giơ lên, lao tới
Vân Tuyết Phi: “Mau cút ra khỏi nhà Hạ đại ca cho ta!”

Vân Tuyết Phi giật nảy mình, sao cũng không ngờ cô nương này
phản ứng lớn như vậy, đợi kịp nhớ lại hình như trong lời nói vừa nãy
mang ý nghĩa khác, nàng nhanh chóng nhảy xuống khỏi cầu thang.
Sau đó đưa một tay nắm cánh tay nàng ta, vội vàng giải thích nói:
“Ngươi hiểu lầm, ta không có ý đó, ta chỉ muốn biết Hạ Hầu Cảnh ở
đâu thôi?”



Đang tức giận nên cô nương kia không nghe rõ Vân Tuyết Phi hô lên
tên Hạ Hầu Cảnh, đôi con ngươi nàng nhìn vào bàn tay trắng nõn
của Vân Tuyết Phi cầm thật chặt mình, nàng ngay cả tay Hạ đại ca
cũng không chưa chạm qua, lại bị nam nhân đáng chết trước mặt
này. . . . . .

Lần đầu bị nam nhân bắt nạt, nhất thời cảm thấy nhục nhã, hốc mắt
nàng ửng đỏ, càng thêm điên cuồng phẫn nộ quát: “Tên lưu manh
không biết xấu hổ kia, dám chiếm tiện nghi của ta, xem ta có đánh
chết ngươi không!”

Vân Tuyết Phi có thể hiểu rõ, tiểu cô nương trước mắt này hoàn toàn
coi nàng xem là một tên nam nhân háo sắc, sớm biết như vậy, nàng
đã mặc nữ trang tới đây!

Có lẽ do âm thanh lầu dưới vô cùng ồn ào, Hạ Hầu Cảnh trên lầu
nhắm mắt dưỡng thần nhíu mày lại, đợi nghe được tiếng gào quen
thuộc, lặp tức cả kinh, đây là tiếng của Đóa Nhi, hắn vội vàng từ trên
giường bò dậy, chỉnh đốn qua loa liền chạy xuống lầu.

Nghe thấy tiếng động, ánh mắt Vân Tuyết Phi tập trung trên người
nam nhân tuấn tú nọ, vẫn là tác phong nhanh nhẹn như vậy, thân
như ngọc thụ. Chẳng qua thường ngày dùng kim quan buộc tóc tóc
lên, giờ phút này như thác nước tùy ý khoác lên sau ót, mang một vẻ
đẹp lười nhát, đôi con ngươi dưới hang lông mày kiếm như sao băng
bắn vào trên người nàng.

Lúc vừa mới xuống lầu, Hạ Hầu Cảnh đã nhìn thấy một người mặc
nam trang, cho là tên hóa hoa tặc nào đó ban ngày ban mặt tới đây
hái hoa, nhưng khi hắn ngẩng đầu lên, lại chạm tới một tầm mắt tràn
đầy vui mừng quen thuộc.



“Vân Tuyết Phi. . . . . .” Sự tàn bạo trong mắt Hạ Hầu Cảnh nhanh
chóng tiêu tán, sững sờ đứng tại chỗ, không nháy mắt nhìn chằm
chằm nữ nhân từ đâu nhô ra này.

Đóa Nhi nghe giọng nói, quay đầu nhìn thấy nam nhân mình ngưỡi
mộ trong lòng, ngay lập tức nàng uất ức tố cáo nói: “Hạ đại ca, giết
tên lưu manh này cho muội!”

Vân Tuyết Phi bất đắc dĩ thở dài, nhìn về Hạ Hầu Cảnh buồn bã nói:
“Đều là ngươi gây ra họa, còn đứng ở đó làm gì? Còn không mau
giải thích cho vị tiểu mỹ nhân này gia ta là nữ nhân, không phải tên
phong lưu!”

Lần nữa nghe lại giọng nói ấy, nhìn dáng vẻ nhíu mày quen thuộc,
còn có bóng hình nhiều lần xuất hiện trong mộng. . . . . . Hạ Hầu
Cảnh rốt cuộc xác định mình không phải là đang nằm mơ, khóe
miệng khẽ gợi lên thành một đường cong, mặt mày vốn lạnh lẽo đột
nhiên trở nên nhu hòa, dịu dàng nói: “Nha đầu sao lại đến đây?”

Hai chữ nha đầu chạy vào lỗ tai, Đóa Nhi không thể tin nghiêm túc
xem xét từ trên xuống dưới người nam tử mặc thanh y này, đợi nhìn
đến trên cái cổ trắng nõn không có hầu kết tượng trưng chon am
nhân bình thường, một mảnh bóng loáng, nàng vô lực rũ tay xuống,
lẩm bẩm nói: “Ngươi...ngươi thật sự là nữ nhân?”



Chương 106-2: Sao ngươi tìm
được chỗ này? (phần cuối)

Vân Tuyết Phi nặng nề gật đầu một cái, trịnh trọng nghiêm túc nói:
“Ta là không thể giả được, nữ nhân chính thống, cho nên xin cô
nương yên tâm, ta tuyệt đối không có ý nghĩ không phải khép với
ngươi, kính xin cô nương buông cây chổi trong tay!”

“Ha ha ~” Hạ Hầu Cảnh không nhịn được cười to lên, đi đến trước
mặt Vân Tuyết Phi, nhìn qua Đóa Nhi nói: “Đóa Nhi, để xuống đi, hắn
thật sự là nữ, không có ác ý với ngươi đâu!” diễn&đàn%lê$quý&đôn

Đóa Nhi nghe vậy lập tức để cây chổi trong tay xuống, tầm mắt băn
khoăn đảo giữa Vân Tuyết Phi và Hạ Hầu Cảnh, nàng rũ mắt, khẩn
trương xoắn ngón tay, lo lắng nhỏ giọng lắp bắp nói: “Hạ đại ca,
nàng, nàng là nữ nhân huynh thích sao?” Nàng thích Hạ đại ca,
chung đụng mấy ngày nay, lần đầu tiên nhìn thấy trên mặt Hạ đại ca
lộ ra sự dịu dàng xuất phát từ tận đáy lòng, còn có này vui sướng
cười lớn tiếng, nàng biết mình không xứng với Hạ đại ca, càng không
có nghĩ muốn độc chiếm, chỉ cần Hạ đại ca vui vẻ là được rồi. Nếu
như nữ nhân trước mắt này thật sự có thể đem lại hạnh phúc cho Hạ
đại ca, nàng sẽ chôn giấu tình cảm đó ở trong lòng.

Sắc mặt Hạ Hầu Cảnh lập tức đỏ lên vì ngượng ngùng, sau đó khẩn
trương nhìn Vân Tuyết Phi, trông thấy đối phương hoàn toàn bình
thường, trong lòng hắn nhụt chí đồng thời, tự nói với mình, người
hắn thích là Phỉ nhi, đối với Vân Tuyết Phi chỉ là quan hệ bạn bè.
diễn,đàn^lê&quý@đôn

“Vị cô nương này, ngươi hiểu lầm, ta và Hạ Hầu Cảnh là bạn rất



thân!” Vân Tuyết Phi dừng một chút, liếc thấy người đứng đằng kia
mang vẻ khổ sở, nàng nhấn mạnh lại lần nữa: “Chỉ là bạn bè!”

Đóa Nhi nghe xong thì vui mừng ngẩng đầu lên, con ngươi như
nước đột nhiên sáng ngời, giống như vô số vì sao rơi xuống, rực rỡ
muôn màu, nàng vội vàng hỏi lại: “Có thật không?”

Nữ tử này thật thú vị, một đôi mắt trong suốt, liếc một cái có thể nhìn
thấu tận đáy lòng, biết nàng ấy đang suy nghĩ gì? Vân Tuyết Phi
nháy mắt với Đóa Nhi nói: “Ta đã có phu quân rồi, trước mắt cũng
không muốn hồng hạnh xuất tường!”

Vốn khẩn trương vì tính nửa thật nửa giả trong lời nói Vân Tuyết Phi,
giờ đây mới từ từ thả lỏng, gò má Đóa Nhi bởi xấu hổ mà đỏ ửng
nhàn nhạt, như hoa đào tháng ba xinh đẹp rực rỡ, nàng ngượng
ngùng liếc mắt nhìn Hạ Hầu Cảnh, tiếp theo dịu dàng nói: “Vị tỷ tỷ này
chắc có chuyện cần tìm Hạ đại ca huynh, muội không quấy rầy nữa,
hai người cứ trò chuyện thoải mái, đợi một lát cùng qua nhà muội ăn
cơm!”

Sau đó xoay người chạy ra ngoài, không quên đóng cửa lại.

Khi trong nhà chỉ còn lại hai người, Vân Tuyết Phi nhìn ra phía sau
lưng Hạ Hầu Cảnh, đột nhiên bật cười với vẻ mặt mất tự nhiên của
tên nam tử nào đó nói: “Ta còn tưởng rằng đi theo bên cạnh ngươi
chính là Bạch Nhiễm, trước khi dến ta đã chuẩn bị đánh với nàng ta
một trận, làm sao cũng không ngờ tới là gặp được một tiểu mỹ nhân
ngây thơ như vậy, ngươi thật là diễm phúc đấy chứ!”

Hai bên vành tai Hạ Hầu Cảnh hơi ửng hồng, ho khan hai tiếng, nói
sang chuyện khác: “Không phải có chuyện tới tìm ta sao?”

Vân Tuyết Phi sửng sốt một chút, im lặng nhìn chăm chú ngũ quan



nam tử như điêu khắc hồi lâu, kế tiếp trầm trầm gật đầu nói: “Ta tới
dẫn ngươi về Hộ Quốc vương phủ, ngươi phải lập tức đi theo ta!”

Hạ Hầu Cảnh nghe vậy cười nhạt, lướt qua Vân Tuyết Phi, đi tới
trước bệ cửa sổ sáng rực, nhìn ra cảnh sắc bên ngoài phố, hắn khó
khăn thở dài: “Nhưng ta không muốn trở về thì làm sao bây giờ?”

“Là bởi vì nữ tử kia sao?” Vân Tuyết Phi cất bước đến bên cạnh Hạ
Hầu Cảnh, thật sâu nhìn chằm chằm vào hắn, kế đó ngừng một chút
nói: “Nếu ngươi thật sự thích nàng ấy, có thể mang nàng ấy cùng đi,
ta sẽ bảo vệ tốt nàng ấy!”

Hạ Hầu Cảnh xoay đầu lại, nhẹ nhàng cười một tiếng, lắc lắc đầu nói:
“Không phải, ta chẳng qua thích sự an bình ở đây, chuyện và người
bên ngoài vô cùng phức tạp, dần dà làm cho người ta cảm thấy mệt
mỏi!”

“Nhưng mà ta lại biết Hạ Hầu Cảnh không phải người như thế!” Vân
Tuyết Phi cao giọng phản bác: “Hắn gặp chuyện càng khó khăn càng
khó giải quyết thì càng tiến về phía trước, yên ổn với an bình, đều là
chuyện hoang đường, ta tuyệt đối không tin đây mới thực là ngươi!”

“Người là sẽ thay đổi. . . . . .” Hạ Hầu Cảnh mở miệng lần nữa, giọng
nói nhẹ như mây khói, chứa đựng một ít sự không nắm chắc.

“Hạ Hầu Cảnh, ta tới nơi đây không phải nghe ngươi than vãn!
Ngươi cho ta một câu trả lời chắc chắn, ngươi rốt cuộc có bằng lòng
đi theo ta không?” Vân Tuyết Phi lười phải cùng tên nam nhân này
nói nhảm, nghiêm giọng hỏi.

“Ngươi nữ nhân này quả nhiên không đủ dịu dàng!” Hạ Hầu Cảnh
cười khẽ, cả người ấm áp, hạ mắt cưng chìu nhìn Vân Tuyết Phi nói:
“Thật không biết sao Tư Nam Tuyệt chịu đựng được ngươi?”



Vân Tuyết Phi liếc mắt, thì ra nãy giờ cố ý trêu chọc mình, nàng
không vui bĩu môi nói: “Này, này, hiện tại nghiêm chỉnh mà nói, Tiêu
thái hậu đã phái người khắp nơi lùng bắt ngươi, chúng ta phải rời đi
trước khi bọn hắn tìm đến, nhanh trở lại Hộ Quốc vương phủ!”

“Bà ta quả nhiên không nhịn được nữa!” Hạ Hầu Cảnh châm chọc
cười một tiếng, nắm chặt thành quyền, trong đầu lần nữa thoáng hiện
cái đêm lạnh lẽo mười năm trước, mẫu phi chết không nhắm mắt. . . .
. .

“Kể từ sau khi Hạ Hầu Huyền bị Thẩm Lưu Nhiễm đâm, đã bị trọng
thương nằm trên giường. Hiện tại triều đình mặt ngoài là Thuần
vương chủ trì, thực tế bên trong là Tiêu thái hậu nắm giữ, cộng thêm
chân tướng Tiết Phỉ chết trận được đưa ra ánh sáng, các nơi liên
tiếp lên tiếng ủng hộ ngươi lên ngôi hoàng đế. Tiêu thái hậu chắc
chắn sẽ không để bất luận kẻ nào uy hiếp ngai vàng của con trai bà
ta, cho nên bà ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp diệt trừ ngươi!” Vân
Tuyết Phi lo lắng nhìn hắn: “Ngươi phải cẩn thận!”

“Sao không đâm cho Hạ Hầu Huyền chết luôn?” Hạ Hầu Cảnh cười
lạnh, ông trời quá không công bằng, vẫn cho cái tai hoạ này còn
sống.

“Nếu bây giờ Hạ Hầu Huyền chết, nhất định Hạ Hầu Thuần sẽ lên
ngôi, vậy Tiêu thái hậu sẽ càng thêm táo tợn hại ngươi, cho nên dựa
vào tình thế trước mắt mà nói, vẫn hi vọng Hạ Hầu Huyền không cần
nhanh chết, chờ đến sau khi ngươi thoát khỏi nguy hiểm chết là
được!” Vân Tuyết Phi cau mày, bỉu môi nói.

Hai tay Hạ Hầu Cảnh nắm chặt, sâu trong đáy lòng dâng lên một
dòng lửa nóng, chảy xuôi khắp tứ chi bách hài, ấm áp, vô cùng thoải
mái, lo lắng vừa rồi lập tức hóa thành hư không, mặt mày vui vẻ, trêu



ghẹo nói: “Xem ra ngươi thật sự rất quan tâm ta, không sợ nam nhân
Tư Nam Tuyệt của ngươi ghen sao?”

Tiếp theo giả vờ lo lắng quan sát xung quanh, nhìn Vân Tuyết Phi
cười trêu nói: “Sao không nhìn thấy hắn đi theo ngươi? Ta nói
chuyện với ngươi lâu như vậy mà hắn không có xuất hiện, thật là kỳ
tích!”

Lông tơ Vân Tuyết Phi run lên, ánh mắt lấp lánh, hé miệng cười nói:
“Hắn vẫn còn ở trên đường, ta mang theo bọn người Thiên Tầm đến
trước!”

Nụ cười nơi khóe miệng Hạ Hầu Cảnh cứng ngắt, sau một lúc im
lặng, giọng nói lạnh lùng vang lên: “Đây là nơi chứa đầy hồi ức đẹp
của ta và Phi Nhi, sao ngươi tìm được chỗ này?”



Chương 107: Hạ Hầu Cảnh,
ngươi muốn gì?

Trong lòng Vân Tuyết Phi hơi hồi hộp một chút, ép buộc mình tỉnh
táo lại, nặn ra một nụ cười nói: “Ta vì tìm ngươi mà bỏ ra không ít
công sức!”

Hạ Hầu Cảnh không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn Vân Tuyết Phi.

Hạ Hầu Cảnh người thì ấm áp nhưng gương mặt lại lạnh như băng
khiến tim nàng nhảy dựng một cái, Vân Tuyết Phi hừ Hạ Hầu Cảnh:
“Ta thật xa xôi tới tìm ngươi, ngươi thì cho ta vẻ mặt như vậy?”
diễn,^đàn*lê%quý,,đôn

Hạ Hầu Cảnh nhìn Vân Tuyết Phi, ánh mắt dán chặt vào mặt của
nàng, trong mắt một mảnh tĩnh mịch, mím môi một cái nói: “Ta không
có lạnh nhạt với ngươi, chẳng qua muốn biết sao ngươi biết ta ở
đây, chỗ này chỉ có ta và Phỉ nhi biết, ngay cả Tư Nam Tuyệt cũng
không biết, ngươi nói hắn đang trên đường, đó chẳng phải là còn
chưa tìm tới nơi này, vậy ngươi thế nào tìm được?”

Ánh mắt nóng rực khiến trán Vân Tuyết Phi đổ mồ hôi lạnh, nàng che
giấu sự chột dạ, cụp mí nhỏ giọng nói: “Ngươi một người lớn sống
sờ sờ như vậy, chỉ cần dùng tâm tìm, sao không tìm được? Huống
chi. . . . . .”

“Huống chi cái gì?” Tròng mắt Hạ Hầu Cảnh sắc bén lẫn đe dọa bắn
thẳng tới nữ nhân cúi đầu không biết đang nghĩ gì, ở nơi Vân Tuyết
Phi không nhìn thấy, ánh sáng trong mắt hắn như bị vỡ vụn, vô cùng
rực rỡ. diễn&%$đàn&lê,quý..đôn



Đột nhiên có dự cảm xấu, lông mi dài của Vân Tuyết Phi rung động
nhè nhẹ, che giấu sự do dự trong mắt, ngước mắt chống lại con
ngươi sắc bén nói: “Ẩn vệ Nam Tuyệt chưa đến mức tìm một người
cũng không tìm được!”

Tròng mắt Hạ Hầu Cảnh lóe sáng, cau mày hoài nghi nói: “Vậy Nam
Tuyệt đâu? Không phải ngươi nói hắn vẫn còn ở trên đường?”
diễn@@đàn%lê*quý&đôn

“Ngươi rốt cuộc muốn đi theo ta hay không?” Vân Tuyết Phi không
nhịn được trừng mắt tên nam nhân nhất quyết không bỏ qua kia, nói
nhiều sai nhiều, nếu cứ nói tiếp, sớm muộn cũng lòi đuôi! Nàng nghĩ
nếu nàng nói mình tự tìm được hắn, hắn có thể sẽ hoài nghi, đến lúc
đó mình nói qua loa thì xong rồi, không ngờ hắn còn khó dây dưa
hơn cả nữ nhân!

“Ngươi không cho ta câu trả lời rõ ràng, ta sẽ không đi!” Ánh mắt Hạ
Hầu Cảnh lấp lánh, có chút tính trẻ con nói.

Vân Tuyết Phi tức thì nổi giận, thiên tân vạn khổ tới đây cứu hắn, kết
quả hắn còn cùng làm bộ làm tịch nói điều kiện với mình, nhìn ánh
mắt phách lối cố chấp kia, nàng thật muốn phất tay mặc kệ

Nhưng mà, thật sự có thể mặc kệ sao? Nàng bất đắc dĩ thở dài nói:
“Nếu ta nói cho ngươi biết, có phải ngươi sẽ theo ta trở về?”

Hạ Hầu Cảnh nghe vậy ánh mắt sáng lên, vội vàng gật đầu.

“Được rồi, đã nói trước, ngươi cũng đừng trách ta!” Vân Tuyết Phi
nâng cao giọng nói, ho khan hai tiếng, sau đó chăm chú nhìn vào
gương mặt tràn đầy tràn đầy khao khát của hắn.



“Chắc chắn không trách ngươi, nói mau đi!” Hạ Hầu Cảnh khẩn
trương kích động thúc giục, ngắm người trước mặt, lòng bàn tay hắn
đều là mồ hôi.

“Thật ra thì vừa rồi là ta lừa ngươi, chỉ có ẩn vệ của Nam Tuyệt theo
ta tới, nhưng ngươi là ta tìm được!” Vân Tuyết Phi lại nhìn Hạ Hầu
Cảnh hồi lâu, hít một hơi thật sâu, thốt ra những lời này.

“Nói tiếp!” Hạ Hầu Cảnh cảm giác đột nhiên máu huyết toàn thân sôi
trào, không nháy mắt nhìn chằm chằm người trước mặt, càng xem
càng cảm thấy điệu bộ kia giống như trùng khít lên hình ảnh nữ tử đã
khắc sâu vào xương tủy của mình.

Vân Tuyết Phi chợt run lên vì lạnh, bị ánh mắt như thiêu người nhìn
chăm chú khiến tim nàng đập chậm nửa nhịp, sao nàng không biết
hắn đang mong đợi cái gì? Nàng chuyển mắt, đi tới trước cửa sổ
ngắm ánh nắng vàng rực rỡ trên đường phố, thật ra thì không có Tiết
Phỉ, hắn sẽ sống tốt hơn!

“Ta có thể tìm được ngươi là bởi vì ngày ấy lúc ngươi trói ta, ta đã
hạ trên người ngươi một loại hương vô sắc vô vị, Tầm Điệt hương,
đây là thuốc dùng để theo dõi người, chỉ cần người đó còn sống,
theo huyết dịch lưu động, nó sẽ hòa nhập vào trong cơ thể, mặc kệ
ngươi trốn đến chân trời góc biển, chỉ cần ta muốn, là có thể tìm
được ngươi!” Vân Tuyết Phi một hơi nói trôi chảy lý do mình đã nghĩ
kỹ, cũng không quản nam nhân trước mặt có tin hay không, nàng tiếp
tiếp tục nói: “Bây giờ ngươi có thể đi theo ta rồi !”

Vốn là tràn đầy mong đợi, giờ phút này một chút ánh sáng cũng từ từ
bị dập tắt, nóng rực biến mất, thay vào đó là sự lạnh lẽo, giọng điệu
Hạ Hầu Cảnh hơi trầm xuống: “Vân Tuyết Phi, ta không phải đứa trẻ
ba tuổi, ngươi cho rằng ta sẽ tin những lời vớ vẫn này sao?”



“Mặc kệ ngươi tin hay không, đây là sự thật!” Vân Tuyết Phi không
tránh né ánh mắt hoài nghi của Hạ Hầu Cảnh, nhìn thẳng vào mắt
hắn, kiên trì nói: “Ta không cần thiết phải lừa ngươi, trên thế giới này
cũng có thuốc làm cho người ta chết đi sống lại, một loại Tầm Điệt
hương nho nhỏ như vậy sao không có chứ?”

“Ta mặc kệ có hay không, ta chỉ biết ngươi đang gạt ta!” Cả người
Hạ Hầu Cảnh lộ ra hơi thở trong trẻo lạnh lùng, giọng nói đầy giận
dữ.

“Ta lừa ngươi cái gì?” Vân Tuyết Phi có chút tức giận, giọng nói hơi
nặng, mắt hung hăng trừng nam nhân đang gây sự này: “Là ngươi
kiên quyết muốn hỏi ta, ta nói thật, ngươi lại không tin, ngươi rốt
cuộc muốn ta thế nào?”

“Ha ha ~ Vân Tuyết Phi, nếu ngươi thật sự quen thuộc với mê
hương, lúc trước cũng sẽ không bị ta dễ dàng bỏ thuốc như vậy, trói
đến Hổ Đầu bang!” Trong mắt Hạ Hầu Cảnh có một ít sự đùa cợt, ý vị
sâu xa nhìn nàng một cái nói: “Ngươi rốt cuộc đang sợ cái gì?”

Không nói đến chuyện này thì thôi, vừa nhắc tới liền tức. Uổng công
nàng tin tưởng hắn như vậy, kết quả hắn có chuyện cũng không
thương lượng với mình trước, mà hạ thuốc mê trói nàng lại!

Nghĩ tới đây, Vân Tuyết Phi trút hết bực tức trong lòng, trên mặt tức
giận càng sâu, nàng lớn tiếng nói: “Vì ta tin ngươi sẽ không tổn
thương ta, mới theo ngươi rời vương phủ, tin ngươi có nỗi khổ tâm,
biết rõ bên trong có thuốc mê vẫn ngoan ngoãn nuốt vào, vì để cho
ngươi không phát giác được sự khác thường, còn làm bộ như ăn rất
ngon. . . . . . Đó hết thảy đều là bởi vì ta coi ngươi như bằng hữu,
nhưng ngươi thì sao? Ngoài mặt thì hòa nhã, trên thực tế hoàn toàn
không có coi ta ra gì, đầu tiên là trói lại ta, hiện tại lại ở đây hùng hổ
dọa người, ngươi rốt cuộc muốn gì?”



Vân Tuyết Phi dùng hết sức quát xong thì uất ức đỏ mắt, âm thanh
nồng nặc giọng mũi nói: “Ngươi có đi hay không, ta không muốn lãng
phí thời gian với ngươi ở đây nữa, ta đi trước, sau này ta cũng sẽ
không quan tâm đến ngươi!”

Không hề lưu luyến xoay người, nhấc chân đi tới cửa lớn, nhịp bước
chậm chạp, giống như đang đợi cái gì.

Ánh mắt Hạ Hầu Cảnh chợt lóe, nhận thấy được mình vì chuyện của
Tiết Phỉ mà thần trí mê muội, buộc nàng thừa nhận cách nghĩ không
thiết thực của mình, thế nhưng trên đời tại sao có thể xảy ra kỳ tích
như thế?

Sải bước tiến lên, vội vàng đưa tay kéo lấy cánh tay Vân Tuyết Phi,
vẻ mặt thành thật nhìn nàng, giọng khàn khàn nói: “Thật xin lỗi, là ta
sai rồi!” Nhìn Vân Tuyết Phi không chút cử động, hắn mím môi một
cái tiếp tục mở miệng nói: “Ta tin ngươi, còn có cám ơn ngươi đã
quan tâm ta như vậy!”

Vân Tuyết Phi nghẹn ngào, mềm mại nói: “Ta có thể tiếp nhận lời xin
lỗi và cám ơn của ngươi, nhưng ta không cho phép ngươi còn như
vậy!”

Hạ Hầu Cảnh đáp một tiếng: “Được, ta đồng ý với ngươi!” Tuy cảm
xúc trong mắt giấu rất kỹ, nhưng vẫn tràn ra một ít chua chát.

Thấy chuyện đã chuyển biến tốt, Vân Tuyết Phi lấy khăn tay ra, lau
nước mắt ở khóe mắt, sau đó mỉm cười với Hạ Hầu Cảnh: “Vậy lần
này tha thứ cho ngươi! Bây giờ chúng ta phải xuất phát trở về vương
phủ, không thể đợi nữa, Tiêu thái hậu phái người sớm muộn sẽ tìm
được nơi này, không thể liên lụy tới dân chúng ở đây!”



Hạ Hầu Cảnh gật đầu, cẩn thận nhìn Vân Tuyết Phi một cái, nghiêm
mặt nói: “Bây giờ chưa thể lập tức đi được, ngươi và ta đến nhà Đóa
Nhi từ giã đã!”

Vân Tuyết Phi nháy mắt một cái, lát sau bừng tỉnh hiểu ra, đưa tay
chỉ Hạ Hầu Cảnh, nháy mắt ra hiệu nói: “Ồ, thì ra là ngươi thích tiểu
mỹ nhân ngây thơ đó!”

Đón nhận tầm mắt Vân Tuyết Phi, Hạ Hầu Cảnh im lặng, sao nữ
nhân này lại vui mừng như vậy nhỉ? Hắn buông cánh tay nàng ra,
khẽ thở dài một cái, vô lực nói: “Ngươi hiểu lầm, ta đến là để cáo biệt
phụ mẫu của nàng ấy, những ngày qua đã làm phiền bọn họ chăm
sóc ta!”

Hoá ra là như vậy, Vân Tuyết Phi nhìn về Hạ Hầu Cảnh mỉm cười
gật đầu: “Chúng ta đi thôi!”



Chương 107-2: Hạ Hầu Cảnh,
ngươi muốn gì? (2)

Còn Đóa Nhi sau khi từ nhà Hạ Hầu Cảnh về, cầm bạc mua một ít
thức ăn, chuẩn bị xong xuôi, nàng thẩn thờ nhìn ra cửa. Không biết
Hạ đại ca có nghe thấy câu nói kia hay không, trong lòng nàng vô
cùng sốt ruột, có nên qua đó một chuyến không đây, mời bọn họ đến
nhà. Nhưng mà nếu nói như vậy, có thể bị cho là nữ tử không biết dè
dặt không, nghĩ tới nghĩ lui, thôi thì đợi ở nhà vậy.

“Đóa Nhi, con đừng đi tới đi lui nữa, mắt cha loạn cả rồi!” Y Xuyên từ
trong bức tranh ngẩng đầu lên, xao xoa cái trán mệt mỏi, bất đắc dĩ
nhìn nữ nhi duy nhất của ông.

Ông rất hiểu nó, bình thường được cưng chiều như bảo bối, hôm
nay trong long nó nghĩ gì, ông há có thể không biết? Chẳng qua, Hạ
Hầu Cảnh đứa bé kia ông đã từng nhìn thấy, cả người ẩn giấu quý
khí, tuyệt đối không đơn giản chỉ là một công tử giang hồ như vậy,
Đóa Nhi vô cùng đơn thuần, cùng nam nhân như vậy không thích
hợp, bên nhau sẽ rất mệt mỏi!

“Phụ thân, người nói Hạ đại ca sao còn chưa tới? Đã rất lâu rồi đấy!”
Y Đóa Nhi vừa nói vừa không quên nhìn ra ngoài cửa, kể từ lúc nữ
nhân gọi là Vân Tuyết Phi đó tới đây, tim nàng cứ đập nhanh, trong
lòng có cảm giác an, Hạ đại ca sẽ rời khói nơi này!

Y Xuyên lắc đầu một cái: “Đóa Nhi, nghe phụ thân nói một câu,
buông bỏ chấp nhất, không nên cưỡng cầu thứ không thuộc về con,
Hạ Hầu Cảnh hắn không thuộc về nơi này!”



Khi lo lắng trong lòng mình bị phụ thân nói ra rõ ràng, Y Đóa Nhi rất
khó chịu, lắc đầu một cái, lại gật đầu một cái: “Phụ thân, con thích Hạ
đại ca thật lòng, nhưng mà con lại chỉ biết dấu nó tận đáy lòng, nếu
Hạ đại ca thật sự đi, con...con sẽ không ngăn cản. . . . . .” Nói xong
lời cuối cùng trong lòng nàng cảm thấy oặn thắt đau đớn.

Y Xuyên gật đầu, từ ái liếc mắt nhìn bảo bối của mình: “Con có thể
nghĩ như vậy, ta rất yên tâm, Đóa Nhi, phụ thân sẽ vì con mà chọn
một người thích hợp nhất, một phu quân có thể mang đến hạnh phúc
cho con!”

Y Đóa Nhi khó chịu gật đầu một cái, cố nén cảm giác muốn khóc,
nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định đưa mắt nhìn ra hướng cửa.

Thời điểm vạt áo quen thuộc chạm vào mi mắt, mắt Y Đóa Nhi mở
thật to, không thể tin nhìn kỹ từ dưới lên trên, đợi đến khi nhìn thấy
gương mặt tuấn tú như sớm mai kia, còn có đôi con ngươi ôn hòa
ấy, nàng vui mừng kêu thành tiếng, chạy nhanh ra ngoài đón: “Hạ đại
ca, huynh đã đến rồi!”

Y Xuyên nghe giọng nói, cũng đi theo ra cửa, đón nhận ánh mắt Hạ
Hầu Cảnh gật đầu một cái. Sau đó đưa mắt nhìn sang tiểu công tử
bên cạnh hắn, không, phải nói là vì cô nương.

“Hạ đại ca, Vân tỷ tỷ, các người nhanh vào đây, ta đã chuẩn bị một
bữa tiệc lớn phong phú cho các người. . . . . .” Y Đóa Nhi ném sự khó
chịu khi nãy qua một bên, trong mắt tràn ngập vui mừng và hạnh
phúc.

Đúng là một cô nương đơn thuần thiện lương, tình cảm đối với Hạ
Hầu Cảnh cũng rất sâu đậm, điều này làm cho nàng sao có thể nói ra
chuyện muốn dẫn Hạ Hầu Cảnh đi đây? Nàng lấy ánh mắt cầu cứu
nhìn Hạ Hầu Cảnh, ra hiệu ý bảo hắn nhanh cáo biệt, bọn họ phải lập



tức rời đi!

Y Xuyên dĩ nhiên nhận ra sự khó xử của cô gái này, quan hệ giữa
nàng ấy và Hạ Hầu Cảnh không giống quan hệ tầm thường, nhất là
ánh mắt Hạ Hầu Cảnh khi nhìn nàng ấy đầy ắp sự dịu dàng, đây là
điều mà Đóa Nhi kém hơn.

“Đóa Nhi, tới đây!” Tròng mắt Y Xuyên ngưng trọng, lạnh giọng ra
lệnh.

Y Đóa Nhi đang vui mừng, đột nhiên bị phụ thân gọi, không vui quay
đầu chu môi nói: “Phụ thân, Hạ đại ca mang bằng hữu tới, nữ nhi
phải chiêu đãi tốt ạ.”

“Y bá phụ khỏe, hôm nay cháu đến là để từ giả người, cám ơn người
trong khoảng thời gian qua đã chăm sóc cháu, bây giờ cháu có việc
phải rời khỏi đây!” Hạ Hầu Cảnh ngước mắt, nhìn Y Xuyên đầy tôn
kính.

Tiếp theo nhìn sang nữ tử đang giữ nụ cười cứng ngắt ở khóe môi
dịu dàng nói: “Đóa Nhi, thật xin lỗi, không thể vào ăn cơm, giờ ta phải
lập tức rời đi!”

Không ngờ thật vất vả trông được người đến, lại nhận được một kết
quả như thế, nếu như sớm biết, nàng cũng không cần hắn tới đây,
phải chăng sẽ giữ được chân hắn hay không?

“Có thể, có thể không đi được không, ở lại đây?” Đôi môi Y Đóa Nhi
run rẩy, nhỏ giọng dò hỏi, mang theo sự van xin hi vọng.

Hạ Hầu Cảnh ngẩn ra, mắt nhấp nháy, hắn biết nữ tử nàng ấy thích
mình, nhưng hắn chỉ coi nàng ấy như muội muội, cả đời này Hạ Hầu
Cảnh hắn chỉ thích một người là Phỉ nhi. Tuy Phỉ nhi không còn ở



đây, hắn cũng không có ý định để một người khác thay thế vị trí của
Phỉ nhi ở trong mắt hắn.

“Thật xin lỗi ~” Hạ Hầu Cảnh nhẹ giọng nói, còn có rất nhiều chuyện
chờ hắn làm, thật ra thì lần này hắn chưa nói cho Vân Tuyết Phi biết.
Cho dù nàng không tới tìm hắn, hai ngày nữa hắn cũng sẽ rời đi, đây
có thể là lần cuối cùng hắn đến nơi này.

“Muội không cần huynh xin lỗi, nếu huynh nhất quyết muốn đi, có thể
mang theo muội không? Muội chắc chắn sẽ không gây phiền phức
cho huynh!” Y Đóa Nhi đưa tay kéo ống tay áo Hạ Hầu Cảnh khẩn
cầu: “Muội lớn như vậy nhưng chưa từng nhìn thấy thế giới bên
ngoài, huynh dẫn muội đi chung với, để muội có cơ hội cọ xát ạ ~”

Y Xuyên lặp tức nhíu chặt mày, lúc này nghe được nữ nhi duy nhất
của mình lại muốn đi theo một nam nhân khác, hoàn toàn không coi
phụ mẫu ra gì, trong lòng có chút ghen tỵ đồng thời cộng thêm tức
giận, ông trầm giọng nói: “Đóa Nhi, không được vô lễ, mau về phòng
cho ta!”

“Con không đi! Con muốn đi theo Hạ đại ca!” Y Đóa Nhi lặp tức cãi
lại, liếc mắt nhìn Hạ Hầu Cảnh, sau đó chuyển mắt lên người Vân
Tuyết Phi: “Vân tỷ tỷ, tỷ cho ta đi cùng mọi người đi, van tỷ, ta sẽ thật
biết điều!”

“Nhưng ở chung với chúng ta, tính mạng sẽ bị uy hiếp, thậm chí có
thể mất mạng, ngươi còn muốn đi theo không?” Nhìn vào đôi con
ngươi cố chấp kia, lòng Vân Tuyết Phi mềm nhũn ra, mím môi một
cái nói.

Thấy có hi vọng rồi, Y Đóa Nhi như gà con mổ thóc, vội vàng gật đầu:
“Ta không sợ!” Chỉ cần đi cùng Hạ đại ca, dù kêu nàng lập tức chết,
nàng cũng bằng lòng.



“Được, ngươi đã không sợ, vậy đi theo chúng ta!” Vân Tuyết Phi
không cần bất luận người nào đồng ý, trực tiếp giải quyết dứt khoát.



Chương 108-1: Tiết Phỉ còn
sống! (1)

Một câu nói tựa như sét đánh ngang tai, Y Đóa Nhi mở to hai mắt
nhìn vẻ mặt Vân Tuyết Phi hoàn toàn nghiêm túc, không hề có ý tứ
đùa giỡn, lập tức một trận kích động kéo đến, cười rộ lên gật đầu
một cái.

Sao Hạ Hầu Cảnh không biết ý nghĩ trong lòng của nữ nhân trước
mắt này, rõ ràng nàng không phải Phỉ Nhi. Nhưng vì sao lúc nghe
nàng nói muốn tác hợp hắn với một nữ nhân khác, trong lòng của
hắn lại có cảm giác không rõ, đã vậy còn có chút tức giận nữa, hung
hăng nhìn chằm chằm Vân Tuyết Phi một cái, giọng nói âm trầm vang
lên: “Chúng ta đi chuyến này đường xá nguy hiểm, ngươi tùy tiện
dẫn nữ nhi nhà người ta đi, đã hỏi qua phụ mẫu người ta chưa?”
Hắn biết Y Xuyên dù lớn tuổi nhưng lại chỉ có duy nhất một nữ nhi,
nên hết sức cưng chiều như bảo bối, chắc chắn sẽ không để nàng ấy
đi theo.

Vân Tuyết Phi ngẩn ra, quả thật cảm thấy mình đã vượt qua khuôn
phép rồi, đưa mắt áy náy nhìn sang đại thúc trung niên đang cau
mày.

“Phụ thân ta ông ấy sẽ đồng ý!” Y Đóa Nhi vội vàng nói, mắt nhìn
chăm chú Vân Tuyết Phi, chỉ sợ nàng đột nhiên đổi ý.
diễn^đàn%%lê**quý&&đôn

Y Xuyên nghe vậy, liền đứng không vững, trong mắt nữ nhi chỉ có Hạ
Hầu Cảnh, ông gắt giọng, nhưng không khó để nghe ra một ít uất ức
trong đó: “Đóa Nhi, con quên vừa rồi ta đã nói gì với con sao? Ta



tuyệt đối sẽ không đồng ý cho con đi cùng bọn họ!”

Y Đóa Nhi xoay người, hai mắt sưng đỏ đối diện Y Xuyên, giọng nói
mang theo sự khẩn cầu: “Phụ thân, người để cho con đi cùng với Hạ
đại ca và Vân tỷ tỷ ra ngoài va chạm xã hội ~ Đóa Nhi nhất định sẽ
thường xuyên về thăm người và mẫu thân!”
diễn%đàn@@@@lê%%%%%quý,,,,,đôn

“Nữ nhi tốt của ta ~ nói sao để con hiểu đây? Bên ngoài không hề tốt
đẹp giống như con nghĩ đâu, ta và mẫu thân con già rồi, tâm nguyện
duy nhất chính là tìm cho con một phu quân tốt có thể làm bạn chăm
sóc con cả đời. Để sau trăm tuổi, chúng ta cũng có thể an tâm nhắm
mắt xuôi tay, nhưng bây giờ nếu con đi theo bọn họ ra ngoài, tương
lai con sẽ chịu rất nhiều khổ sở, ta và mẫu thân con cũng sẽ thường
xuyên nhớ nhung. . . . . .” Y Xuyên tận tình khuyên bảo nữ nhi, đời
này ông không cầu gì khác, hy vọng duy nhất đó là khiến nữ nhi sống
thật vui vẻ. Nếu Hạ Hầu Cảnh yêu nữ nhi của ông, ông còn có thể
suy nghĩ một chút, nhưng người ta hoàn toàn không có ý gì với nó,
làm sao khi ông biết rõ là sai, còn để nữ nhi đi theo đây?

“Con không sợ khổ, con chỉ muốn ở chung một chỗ với Hạ đại ca!” Y
Đóa Nhi vẫn chấp nhất như cũ, ánh mắt kiên định.
diễn%%%%Đàn,lê.....quý!!!đôn

“Nhưng ta và mẫu thân con sẽ lo lắng, con là nữ nhi duy nhất của
chúng ta, có phụ mẫu nào không muốn nữ nhi của mình sống tốt
hơn, con muốn ở cùng Hạ Hầu Cảnh, nhưng con đã hỏi hắn xem hắn
có đồng ý hay không?” Ngữ điệu Y Xuyên trầm thấp lạnh lùng nhưng
không khó nhìn ra tình thương vô tận mà ông giành cho nữ nhi của
mình.

Y Đóa Nhi giật mình, đôi mắt sáng như nước ngước lên, khao khát
nhìn Hạ Hầu Cảnh, hi vọng hắn có thể vì mình nói chuyện, như vậy



phụ thân cũng sẽ không phản đối nữa!

Trông thấy ánh mắt nữ nhi si mê, sao Y Xuyên không biết ý nghĩ
trong lòng nó chứ, nhưng ông cũng biết Hạ Hầu Cảnh đối với nữ nhi
của mình một chút ý tứ cũng không có, vì vậy ông chuyển mắt sang
Hạ Hầu Cảnh, trịnh trọng nghiêm túc nói: “Hạ Hầu Cảnh, ngươi nói
đi!”

Trong lòng Y Đóa Nhi khẽ run lên, bỗng chốc trên mặt phủ lên một
tầng màu đỏ như ánh bình minh, tay nắm chặt chiếc khăn. . . . . .

Hạ Hầu Cảnh trầm mặc hồi lâu, hắn biết Y Đóa Nhi thích mình,
nhưng vẫn cho rằng chỉ là nhất thời cảm nắng, tuyệt nhiên không
ngờ nàng sẽ vì mình mà đấu tranh với phụ thân lâu như vậy. Nhưng
thứ lỗi cho hắn, yêu chính là yêu, đời này hắn chỉ yêu một mình Tiết
Phỉ, bất kỳ nữ nhân nào cũng không thay thế được địa vị của Tiết Phỉ
ở trong lòng hắn, hắn cũng không muốn cả nể!

“Đóa Nhi, bá phụ là vì tốt cho muội!” Hạ Hầu Cảnh mấp máy môi,
dừng một chút, nhìn gương mặt Y Đóa Nhi đã trở nên trắng bệt, hắn
tiếp tục ném ra một câu nói: “Ta thích nữ hài tử!”

Thẳng thừng từ chối như vậy, Y Đóa Nhi há có thể không hiểu, nàng
lần này buông xuống sự dè dặt của nữ nhi, dũng cảm một lần, nhưng
lại lấy được kết quả như thế.

Vân Tuyết Phi không khỏi cảm động, thương thay cho tấm lòng cha
mẹ trong thiên hạ, vừa nãy nàng đã ích kỉ rồi. Không quan tâm đến
cảm thụ của phụ mẫu người ta, lúc này nhìn bộ dạng Hạ Hầu Cảnh bị
làm khó, trong lòng trống rỗng. Nàng có lòng tốt, hi vọng có một nữ
nhân xứng đáng có thể bầu bạn với Hạ Hầu Cảnh, để hắn không còn
cô đơn nữa, tuy nhiên lại bỏ quên Hạ Hầu Cảnh có thích hay không.



“Ta hiểu, thật xin lỗi, Hạ đại ca, thêm phiền toái cho huynh rồi!” Y Đóa
Nhi rũ mắt, cố nén nước mắt, nói khẽ, sau đó xoay người chạy thẳng
vào trong phòng.

Hạ Hầu Cảnh thấy vậy khe khẽ thở dài, đưa mắt nhìn sang Y Xuyên:
“Bá phụ, thời gian không còn sớm, chúng ta phải đi rồi!”

Đây là một hài tử ưu tú, đáng tiếc cùng Đóa Nhi hữu duyên vô phận,
Y Xuyên gật đầu một cái, chân thành nói: “Lên đường thuận đường
xuôi gió!”

Trong hoàng cung xanh vàng rực rỡ, khi một tia sáng cuối cùng ở
trên trời dần dần biến mất, ban đêm kéo đến lần nữa.

Trường Môn cung là nơi vắng vẻ nhất ở hoàng cung, lúc này từng
đợt tiếng nữ tử rên rỉ xen lẫn tiếng thở gấp của nam tử truyền ra
dưới ngọn đèn mờ ảo.

“Bá Luân, nhẹ một chút, chàng làm ta đau ~” Gò má Mộ Dung Thanh
Y đỏ ửng tràn đầy thẹn thùng, trên ngọc thể trắng nõn khắp nơi rải
rác dấu đỏ, giọng nói kiều mỵ lúc này càng thêm kích tình.

“Tiểu Y, Tiểu Y, ta yêu nàng. . . . . .” Tròng mắt Quan Bá Luân chứa
đầy dục hỏa, ngắm thân thể xinh đẹp phía dưới, đây là nữ nhân mình
ngày nhớ đêm mong, giờ phút này rốt cuộc hoàn toàn thuộc về mình
rồi.

Nghe tình nhân nỉ non, Mộ Dung Thanh Y tạm thời quên mất khoảng
thời gian không vui này, hai tay ôm lấy cổ Quan Bá Luân, rướng
người đưa đôi môi đỏ mọng lên, hai người say mê quấn quit nhau,
trong không khí tràn ngập mùi vị tình dục.

Đang lúc hai người quên hết tất cả, tới đoạn cao trào. Đùng một



tiếng, cửa chính bị người từ bên ngoài đá văng, một đội Ngự Lâm
quân mặc quân phục theo thứ tự chạy vào, cầm đầu chính là người
đã chiếm đoạt Mộ Dung Thanh Y rất nhiều lần, Vương Nhị.

Lúc âm thanh vang lên, Quan Bá Luân nhanh tay kéo chiếc chăn bên
cạnh, phủ lên cơ thể mê người của Mộ Dung Thanh Y.

“Mộ Dung quý phi, ngươi thật to gan, hoàng thượng bị thương nặng
nằm liệt giường, vậy mà ngươi lại dám cùng nam nhân thô lỗ khác ở
đây hô mưa gọi gió, dâm loạn hậu cung!” Vương Nhị tức giận chỉ
trích.

Mộ Dung Thanh Y không ngờ tên nam nhân ghê tởm này thế nhưng
mang theo cấm vệ quân đi vào bắt gian, rõ ràng hôm qua nàng đã
phục vụ cho hắn, hôm nay dĩ nhiên nói nàng như vậy, thật đáng ghét
mà!

“Người đâu, bắt tên nam nhân lỗ mãng đó lại ta, chờ ta bẩm rõ hoàng
thượng, xử lý hắn sau!” Vương Nhị nghiêm giọng ra lệnh, ánh mắt
nhìn Quan Bá Luân tràn ngập khiêu khích và chán ghét.

Thời điểm Quan Bá Luân còn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra,
hai binh lính cường tráng đã nhấc hắn lên, cơ thể trần trụi cứ như
vậy bày ra trước mặt đám lính. Quen sống trong nhung lụa có bao
giờ hắn bị vũ nhục như vậy, nhất thời sắc mặt xanh mét, nhìn vào vẻ
mặt vênh váo của Vương Nhị nói: “Ngươi biết ta là ai không, lại dám
vô lễ với ta như thế!”

“Ngươi là Thiên tử cũng vô dụng, gian díu với nữ nhân của hoàng
thượng, có mười đầu cũng không đủ chém. Bây đâu, giải hắn vào đại
lao trước cho ta!” Vương Nhị liếc mắt xuống phía dưới, nhìn thấy vật
bẩn thỉu kia, ánh sáng ghen tỵ thoáng qua trong mắt, hắn vỗ vỗ
gương mặt trắng trẻo của Quan Bá Luân, hung dữ nói: “Tên tiểu



bạch kiểm này, các ngươi chăm sóc thật tốt cho ta!”

Quan Bá Luân tức giận, muốn giãy giụa, nhưng bọn họ đều là cấm
vệ quân hoàng cung, đã trải qua huấn luyện, công phu không thể so
sánh với người thường, chỉ có thể bị cưỡng chế lôi ra ngoài.

Vương Nhị liếc mắt nữ nhân đang run rẩy trên giường kia, trong mắt
hiện lên vẻ hưng phấn, hắn ho khan hai tiếng khoát khoát tay: “Các
ngươi đi về trước, ta ở đây coi chừng!”

Một tiếng bước chân chỉnh tề vang lên, không lâu sau, trong phòng
yên tĩnh trở lại.

“Ngươi con dâm phụ này, hôm qua ta mới hầu hạ ngươi, không ngờ
còn chưa khiến ngươi thỏa mãn, hôm nay ngươi lại dám quyến rũ
thêm một tên tiểu bạch kiểm!” Lúc này trong phòng cũng chỉ có hai
người bọn họ, Vương Nhị không nhịn được nữa, tức giận nói.

Mộ Dung Thanh Y trần trụi nằm trên giường, trên người nhớp nhúa,
may mà lúc đi Bá Luân đã đắp chăn lên cho nàng, nếu không nàng
thật không mặt mũi gặp người rồi.

Nghe tiếng bước chân càng ngày càng đến gần, cả trái tim nàng
cũng treo lên, cơ thể càng thêm run rẩy lợi hại.

Đột nhiên tiếng bước chân dừng ở trước giường, một đôi tay mạnh
mẽ nhấc chăn lên.

“A. . . . . .” Mất đi chăn che giấu, Mộ Dung Thanh Y vọt một cái lật
người ngồi dậy, đưa tay vội vàng che kín nơi tư mật của mình.

Vương Nhị ném chăn qua một bên, thưởng thức vẻ mặt hoảng sợ
kia, tiếp theo châm chọc cười một tiếng: “Hiện tại mới biết xấu hổ



sao, vừa rồi ta thấy ngươi vô cùng dâm đãng mà!”

“Ngươi...ngươi muốn làm gì?” Mộ Dung Thanh Y biết hôm nay chạy
không thoát, Bá Luân bị hắn bắt, bây giờ nàng như cá nằm trên thớt,
chỉ có thể mặc cho hắn xâu xé.

“Ta muốn làm gì, ngươi không biết?” Vương Nhị nhếch miệng cười
nói: “Ta muốn ngươi lấy kĩ năng vừa rồi với tên tiểu bạch kiểm kia
phục vụ ta, nói không chừng ta vui, sẽ tha cho ngươi!”

Mộ Dung Thanh Y chợt lóe, ngước mắt vội hỏi: “Vậy ngươi có thả Bá
Luân ra không?”

Sắc mặt Vương Nhị tối sầm lại, dĩ nhiên là không muốn rồi, nhưng
khi nhìn đến thân thể trắng nõn kia, hắn gật đầu một cái: “Dĩ nhiên,
chỉ cần ngươi phục vụ tốt, tất cả đều dễ nói chuyện!”

Sau khi Mộ Dung Thanh Y lấy được đáp áp, trầm mặc hồi lâu, sau đó
từ từ thả bàn tay đang che cơ thể ra, chậm rãi di chuyển đến Vương
Nhị.

“Nhanh lên, ta không có nhiều kiên nhẫn với ngươi đâu, nếu như
ngươi không muốn, ta đi đây!” Vương Nhị cau mày thúc giục, trong
mắt hơi sốt ruột, tên tiểu bạch kiểm kia sao so được với hắn chứ. Nữ
nhân này mới vừa rồi vui sướng như vậy, giờ phút này nhìn thấy
nàng ta dùng thái độ bất đắc dĩ với mình, hắn không khỏi căm tức
trong lòng.

Mộ Dung Thanh Y run một cái, hai mắt nhắm lại, vội vàng đưa tay cởi
quần áo Vương Nhị ra.

Nhưng Vương Nhị không chờ được nữa, nhào lên cơ thể trắng muốt
trước mặt, đây là lần cuối cùng, hắn phải nắm bắt thời gian. . . . . .



Thời gian trôi qua từng phút từng giây, khi Vương Nhị từ trên người
Mộ Dung Thanh Y lật người xuống, nhặt quần áo dưới đất lên mặc
vào, Mộ Dung Thanh Y nhịn đau, giọng nói khàn khàn vang lên: “Khi
nào thì ngài thả Bá Luân?”

Tay Vương Nhị mặc quần áo dừng lại, vẻ âm u chợt hiện trong mắt,
cười một tiếng: “Bây giờ ngươi mặc quần áo vào đi cùng ta, ta sẽ thả
hắn ngay trước mặt ngươi, cũng tránh cho ngươi lo lắng.”

Mộ Dung Thanh Y không nghi ngờ gì, chịu đựng đau đớn từ trên
giường ngồi dậy, nhặt quần áo dưới đất lên tròng vào người.

Đợi sau khi mặc xong, Vương Nhị dẫn Mộ Dung Thanh Y đi ra ngoài.

Một trước một sau, Mộ Dung Thanh Y tùy Vương Nhị dẫn đường,
mặc dù là buổi tối, nhưng trong hoàng cung vẫn sáng như ban ngày,
nhìn cảnh vật xung quanh quen thuộc, nàng dừng bước cau mày:
“Đây không phải đường đến nhà lao, ngươi rốt cuộc muốn dẫn ta đi
đâu?”

“Đã đến nơi này, ta không gạt ngươi nữa, hoàng thượng muốn gặp
ngươi!” Vương Nhị gọn gàng dứt khoát nói.

Mộ Dung Thanh Y ngẩn ra, mặc dù nàng rất muốn gặp Hạ Hầu
Huyền, nhưng không phải là hiện tại, vừa nãy mình mới xảy ra quan
hệ với hai nam nhân. Nếu bị Hạ Hầu Huyền biết, nàng cắm sừng
hắn. Cho dù có Vân Tuyết Phi là pháp bảo, hắn cũng sẽ không để
mình tiếp tục làm quý phi, không làm quý phi, vậy bao nhiêu sỉ nhục
và khổ sở trong mấy ngày nay có tính là gì?

Nàng không chút nghĩ ngợi, lập tức xoay người đi trở về.



Vương Nhị vội vàng ngăn lại, kéo lấy cánh tay Mộ Dung Thanh Y,
cảnh cáo nói: “Hôm nay bất luận thế nào ngươi cũng phải theo ta đi
gặp hoàng thượng, nếu không ta sẽ không khách sáo với tên tiểu
bạch kiểm kia!”

Tuy Mộ Dung Thanh Y thích Quan Bá Luân, nhưng so với tiền đồ của
mình, nàng càng thêm coi trọng mình hơn.

“Tùy ngươi!” Mộ Dung Thanh Y thẳng thừng ném ra ba chữ, sau đó
bắt đầu giãy giụa.

Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, sắc mặt Vương Nhị
lạnh lẽo, kẹp chặc hai tay Mộ Dung Thanh Y ra sau lưng, ép nàng đi
về phía trước.



Chương 108-2: Tiết Phỉ còn
sống! (2)

Đi qua một quãng đường khá xa, thái giám cung nữ trên đường dùng
ánh mắt khác thường nhìn bọn họ, khiến Mộ Dung Thanh Y hận
không thể kiếm một cái lỗ chui vào.

Lúc đến trước cửa Càn Thanh điện, có thái giám vào trong thông
báo, rất nhanh đã đi ra. 

Vương Nhị nghe hoàng thượng chỉ muốn gặp một mình Mộ Dung
Thanh Y, hung hăng trợn mắt nhìn một cái cảnh cáo nói: “Quý phi
nương nương nói chuyện nên suy nghĩ cẩn thận về sau!”

Mộ Dung Thanh Y cười khẽ một tiếng, nam nhân ghê tỏm này rốt
cuộc cũng biết sợ! diễn&&đàn,,,lê$$quý,đôn

Khi nàng bước vào bên trong cung điện, càng đến gần càng ngửi
thấy hơi thở quen thuộc kia. Cách đây không lâu, ngay tại Càn Thanh
cung này hắn cầm tay nàng dạy nàng viết chữ, nhưng hôm nay. . . . .
.

Sắc mặt Hạ Hầu Huyền tái nhợt nằm trên giường, nhìn ánh trăng mờ
ảo ngoài cửa sổ suy nghĩ mất hồn.

Tiếng bước chân quen thuộc đột nhiên truyền đến, trong mắt Hạ Hầu
Huyền thoáng qua sự châm chọc, giọng nói lạnh lùng vang lên:
“Ngươi đã đến rồi?”

Mộ Dung Thanh Y đứng cách hắn một đoạn, sững sờ nhìn dáng vẻ



chán chường của nam nhân, trong lòng bỗng chốc đau nhói, tự biết
đuối lý, giọng nói mang theo sự cẩn thận: “Thân thể người thế nào?”

“Không chết được, để ngươi thất vọng rồi!” Hạ Hầu Huyền cười lạnh,
trong mắt càng thêm lạnh lẽo.

“Ta rất lo cho người!” Mộ Dung Thanh Y không ngờ hắn lại nghĩ
nàng như vậy. Tuy hắn đã làm nàng tổn thương rất nhiều lần, nàng
cũng chưa có từng nghĩ muốn hắn chết, suy cho cùng nam nhân này
là người duy nhất mà nàng yêu.

“Ha ha ~ lo lắng cho ta? Nhung ta nghe nói trong khoảng thời gian ta
hôn mê, ngươi rất là thoải mái!” Hạ Hầu Huyền nghiêng đầu qua, ánh
mắt trong trẻo lạnh lùng khóa chặt Mộ Dung Thanh Y, đợi nhìn thấy
vết đỏ trên cổ không kịp che lại, trong lòng hắn không khỏi chán ghét.

Cả người Mộ Dung Thanh Y run lên, hơi sợ hỏi: “Người...người biết
hết tất cả?”

“Nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, Mộ Dung Thanh
Y, ngươi coi trẫm là người ngu sao? Chuyện của ngươi và Quan Bá
Luân, trẫm chẳng qua là lười quan tâm đến, không ngờ ngươi nữ
nhân này lại ngày càng táo tợn hơn, dám vụng trộm trong hoàng
cung!” Hạ Hầu Huyền cất giọng âm trầm.

Đã sớm biết? Nếu nói Mộ Dung Thanh Y lúc trước còn ôm một ít hi
vọng, vậy thì sau khi nghe đến câu này, một cơn lạnh lẽo kéo qua.
Nam nhân này ngay cả khi mình vụng trộm cũng không đếm xỉa, có
lẽ không có chút tình cảm nào đối với mình rồi. . . . . .

“Hôm nay Hoàng thượng gọi nô tì tới đây, e là không phải đơn thuần
chỉ để hỏi tội!” Khóe miệng Mộ Dung Thanh Y hơi nâng lên, trên
gương mặt như ngọc khó nén sự khổ sở.



“Mộ Dung Thanh Y, ngươi còn giả bộ?” Con ngươi thâm thúy Hạ Hầu
Huyền thoáng qua sự lạnh lẽo, lời nói giống như từ giữa kẽ răng nặn
ra: “Nếu trăm phương ngàn kế muốn gặp trẫm, ngươi sẽ phải có đầy
đủ tư cách, nếu không đừng trách trẫm trở mặt vô tình!”

Mộ Dung Thanh Y hoảng hốt, nhưng trên mặt vẫn trấn định tự nhiên,
đây là cơ hội duy nhất của nàng!

“Hoàng thượng chẳng lẽ người không muốn biết Phỉ nhi bây giờ
đang ở đâu sao?” Mộ Dung Thanh Y cũng không giả bộ nữa, trực
tiếp đi vào chủ đề, trong mắt lóe lên ánh sáng nhất định phải có.

Trên gường, đôi tay đang rũ xuống siết thật chặt, trong mắt Hạ Hầu
Huyền lóe ra hận ý mãnh liệt, mỗi lần nhìn thấy nữ nhân này hắn liền
nghĩ đến mình đã phản bội Phỉ nhi. . . . . .

“Mộ Dung Thanh Y, ngươi không phải xứng nhắc đến nàng!” Hạ Hầu
Huyền căm tức nhìn nàng ta chằm chằm, sự phẫn nộ mà không lời
nào có thể miêu tả được.

Không khí quanh thân bất chợt trở nên loãng hơn, Mộ Dung Thanh Y
cũng không để ý tới, tiếp tục nói: “Nếu ta nói cho người biết đến bây
giờ Tiết Phỉ có thể còn sống, ngươi tin hay không?”

Hạ Hầu Huyền cứng đờ, sau đó nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ, hô
hấp có chút vẩn đục, ánh mắt bén nhọn đâm tới: “Ngươi đừng mong
giở trò với trẫm!”

“Không dám! Người đời đều nói Tiết hoàng hậu bị chết trận trên sa
trường, nhưng không ai tận mắt nhìn thấy di thể của nàng?” Mộ
Dung Thanh Y tự tin cười một tiếng: “Người khác có thể không biết,
nhưng hoàng thượng người biết, trong quan tài chỉ có quần áo tùy



thân của Tiết Phỉ, hoàn toàn không có di thể!”

Hạ Hầu Huyền cau mày, trong lòng có chút mong đợi, vẫn không tin
nói: “Vậy thì như thế nào?” Hắn đã từng tặng cho Phỉ nhi một miếng
linh ngọc, nhưng ngày đó Phỉ nhi ra chiến trường, miếng ngọc trong
cung đột nhiên bể nát, lúc ấy hắn lập tức mơ hồ có cảm giác bất an
trong lòng.

“Ta biết một người có thể biết tung tích của Tiết Phỉ!” Mộ Dung
Thanh Y nói năng rất khí phách.

“Ngươi nói là Thẩm Lưu Ly sao, chuyện này ta cũng biết rõ, bọn họ
đều nói nàng ấy mang di thể Phỉ nhi đi!” Hạ Hầu Huyền khẽ mím đôi
môi mỏng, vẻ mặt rối rắm dưới ánh đèn lờ mờ.

“Không phải!” Mộ Dung Thanh Y chợt cười một tiếng: “Người mà ta
nói, tám đời không dính một chút quan với Tiết Phỉ hệ, hoàng thượng
người nhất định sẽ không ngờ tới!”

Chẳng lẽ Phỉ nhi thật sự còn sống? Nghĩ đến đây, Hạ Hầu Huyền
cảm giác cả người như rót được rót cam lộ, vội vàng thúc giục: “Vậy
ngươi còn không mau nói!”

“Đừng nóng vội, hoàng thượng người phải đồng ý với ta hai điều
kiện, nếu không, chuyện này cho dù vào quan tài ta cũng sẽ không
nói ra!” Mộ Dung Thanh Y kì kèo, có chút thờ ơ nói.

“Ngươi muốn gì cứ nói thẳng!” Hạ Hầu Huyền hiện tại trong lòng tràn
đấy vui sướng vì Phỉ nhi còn sống, lời nói ra hơi ấm áp một chút.

“Ta muốn hoàng thượng lập tức đón ta về Triêu Phượng điện, về sau
không cho phép dao động địa vị và quyền lợi Hoàng quý phi của ta.
Cho dù Tiết Phỉ hồi cung, cũng không được!” Mộ Dung Thanh Y hít



một hơi thật sâu nói.

“Không thành vấn đề!” Phỉ nhi vốn là hoàng hậu của hắn, ngôi vị Quý
phi nàng ta muốn thì cho nàng ta, dù sao đi nữa sau này hắn chắc
chắn sẽ không liếc tới nàng ta dù chỉ một cái.

“Thứ hai. . . . . .” Mộ Dung Thanh Y phịch một tiếng quỳ trên mặt đất,
dập đầu mạnh xuống thềm, giọng nói cung kính vang lên: “Xin hoàng
thượng vi thần thiếp làm chủ! Trong lúc hoàng thượng bệnh nặng,
Vương Nhị nhiều lần bất kính với nô tì, xin hoàng thượng ra lệnh xử
tử hắn!”

“Bất kính? Bất kính thế nào?!” Hạ Hầu Huyền cười nhạo một tiếng,
một nam nhân bất kính với một nữ nhân, hắn nghĩ cũng có thể nghĩ
ra.

“Hắn, hắn thừa dịp hoàng thượng hôn mê, cường bạo nô tì, sau đó
còn năm lần bảy lượt uy hiếp nô tì quan hệ với hắn. . . . . .” Mộ Dung
Thanh Y nói tới chỗ này, đôi tay nắm chặt thành quyền, mặt tràn đầy
hận ý và tức giận. Nàng đã từng nói chỉ cần cho nàng cơ hội trở
mình, nàng sẽ lập tức giết tên nam nhân kia trước. Cùng lúc, nàng
cũng biết Hạ Hầu Huyền không hề có tình cảm với mình, như vậy
nàng cũng không cần lo lắng hình tượng ở trong mắt hắn. Dù sao
bây giờ nàng chỉ cần quyền lợi, thay vì lo lắng chuyện này ngày sau
trở thành nhược điểm bị người ta uy hiếp, còn không bằng mình mở
miệng nói ra ngoài.

Mặc dù đã đoán được, nhưng khi chính tai nghe, Hạ Hầu Huyền khó
chịu giống như ăn phải con ruồi. Suy cho cùng nữ nhân này đã từng
là của hắn hắn. Đúng là lúc trước hắn bị mù mà, mới giữ một dâm
phụ bên người, làm thương tổn Phỉ nhi yêu hắn nhất!

“Nô tì không nghe theo, hắn liền dùng sức mạnh với nô tì, nô tì chỉ là



một nữ tử yếu đuối, chỉ có thể. . . . . .” Nói xong lời cuối cùng, Mộ
Dung Thanh Y đỏ mắt, nhớ lại những uất ức không chỗ kể trong mấy
ngày nay, nàng lập tức cảm thấy vô cùng khó chịu. Từ lúc nàng gặp
chuyện không may phụ mẫu chưa từng đến thăm nàng, người duy
nhất quan tâm nàng là Bá Luân, nàng cũng không dám nói, lo lắng
hắn sẽ ghét bỏ xem thường nàng.

“Ngươi và Quan Bá Luân phóng đãng lâu như vậy, còn để ý chi việc
nhiều thêm một người đàn ông, Mộ Dung Thanh Y, đến tột cùng là ta
trước kia quá ngu bị ngươi lừa gạt, hay vì ngươi diễn quá giỏi?” Trên
mặt Hạ Hầu Huyền tràn đầy chán ghét, vừa nghĩ tới sự ngu ngốc của
mình hắn liền hận không được giết người!

Sớm biết người nam nhân này đối với mình không có bất kỳ thương
tiếc rồi, nhưng chân chính nghe được lời lẽ độc địa của hắn, trong
lòng nàng đau nhói như bị dao đâm. Mộ Dung Thanh Y, ngươi sớm
nên nhìn rõ sự thật, nàng khẽ cười, lau khô nước mắt, ánh mắt nhìn
thẳng vào nam nhân đang phát ra hơi lạnh kia, tự giễu nói: “Cũng
đúng, dù sao ở trong lòng người ta một câu ai cũng có thể làm chồng
rồi, ta thật sự ngốc mà, lại còn ôm hi vọng!”

“Ngươi không cần khóc kể với ta, chuyện này ta giúp ngươi là được,
ngươi mau nói người đó là ai vậy?” Hạ Hầu Huyền không nhịn được
phất tay một cái.

“Hoàng thượng đưa cho ta một đạo thánh chỉ, ta muốn lấy được bảo
đảm mới nói!” Mộ Dung Thanh Y không để ý tới ánh mắt giết người
kia, tiếp tục yêu cầu nói.

Hiện tại Hạ Hầu Huyền thật hận không thể bóp chết nữ nhân này,
hắn hung hăng trừng Mộ Dung Thanh Y hồi lâu, cuối cùng không thể
không thỏa hiệp.



Đại khái khoảng nửa nén hương, Hạ Hầu Huyền ném thánh chỉ màu
vàng trên tay Mộ Dung Thanh Y, lạnh lùng nói: “Đừng giở trò, kiên
nhẫn của trẫm có hạn, mau nói cho trẫm!”

Mộ Dung Thanh Y hài lòng nhìn thánh chỉ trên tay, sau đó gấp lại,
nhàn nhạt cười một tiếng: “Tạ hoàng thượng ban ân!”

Chứng kiến sắc mặt Hạ Hầu Huyền không vui, nàng cũng biết không
thể kéo dài nữa, từ từ mở miệng nói: “Thật ra người này hoàng
thượng đã từng gặp rồi, nàng chính là vương phi của Hộ quốc
vương gia Tư Nam Tuyệt, Vân Tuyết Phi!”



Chương 109-1: Chỉ mành treo
chuông (1)

Màn đêm đen nhánh lan tỏa một sự u ám, lạnh lẽo đến đáng sợ, vài
con ngựa chạy băng băng trên con đường tối om. Hạ Hầu Cảnh vẫn
mím chặt môi mỏng, vẻ mặt nghiêm túc, con ngươi thâm trầm nhìn
về phía trước.

Vân Tuyết Phi thỉnh thoảng liếc nhìn gương mặt lạnh nhạt của tên
nam nhân kia, kể từ lúc ra khỏi Y gia. Tuy hắn đi theo nàng, nhưng
một câu cũng chẳng nói với nàng, không phải là đang giận đấy chứ.

Đám người đi ngựa không ngừng vó, thời khắc sắp thấy lối ra khỏi
rừng cây, đột nhiên không khí xung quanh như có một sự quỷ dị nào
đó đang di chuyển, dựa vào khứu giác bén nhạy, lập tức đã phát giác
được sự khác thường.

Bảy người vẫn giữ nguyên sắc mặt bình tĩnh, chỉ nắm chặt dây
cương, kiềm ngựa dừng lại!

Tròng mắt Thiên Tầm hơi căng, hạ giọng nói: “Chủ tử, có sát khí!”

“Dựa theo tình hình này xem ra, phía trước có rất nhiều sát thủ mai
phục, chúng ta vẫn tiếp tục đi hay là trở lại. . . . . .” Xuân Thủy nói
nhỏ, trong mắt mơ hồ toát ra sự lo lắng.

“Nhất định là người của Tiêu thái hậu!” Hạ Nhật cũng không khỏi rối
rắm nói: “Trở lại cũng không khả quan lắm, nếu như cũng gặp phải
mai phục thì sao? Trước mắt sợ là chúng ta chỉ có thể kiên trì đi về
phía trước rồi. . . . . .”



Thu Thực tán đồng gật đầu một cái: “Không thể trở lại, chúng ta chỉ
cần về vương phủ thì sẽ được an toàn, trước mặt vượt qua cái cửa
ra này là có thể vào thành!”

Ánh mắt Đông Tuyết hiện lên sự tự tin nói: “Chúng ta nhất định sẽ
bảo vệ tốt chủ tử và Cảnh vương gia!”

Vân Tuyết Phi gật đầu, trên môi nở rộ nụ cười, hai mắt như ánh sao
lấp lánh, giống như ngọn lửa trong đêm tối: “A Cảnh, nếu mọi người
đã nói như vậy, chúng ta liền xông ra ngoài!”

Hạ Hầu Cảnh nhíu chặt lông mày, nhìn vào đôi con ngươi long lanh
của Vân Tuyết Phi, sự khó chịu vấn vương trong lòng khi nãy dần
dần tiêu tán, hắn gật đầu nhẹ, giọng nói trong trẻo mang theo sự
hùng hậu: “Chúng ta xông ra!”

Đám người nhìn nhau gật đầu một cái, sau đó nắm chặt dây cương,
kẹp chặt bụng ngựa, lao nhanh về phía trước.

Ngoài rừng cây, Phong Cực mang theo hơn ngàn người áo đen chờ
đợi đoàn người Vân Tuyết Phi xuất hiện.

Theo tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, đợi nhìn thấy bóng dáng
người đầu tiên phi ra, Phong Cục lớn giọng ra lệnh: “Cung tiễn thủ
chuẩn bị!”

Một hàng người áo đen lập tức tiến lên, giương cung nhắm ngay lối
ra.

Sau khi tất cả mục tiêu đã xuất hiện đầy đủ, Phong Cực lạnh lùng
cười một tiếng, ánh lạnh lưu chuyển trong mắt, phất tay ra lệnh:
“Bắn!”



Cả bầu trời tên rơi như mưa, bắn tới đám người Vân Tuyết Phi.

Ánh mắt Vân Tuyết Phi lạnh lẽo, lập tức rút kiếm ngăn trở, đánh gãy
những mũi tên bén nhọn hết đợt này đến khác.

Đã một lúc lâu mà cũng không nhìn thấy một người bị thương, sắc
mặt Phong Cực hơi trầm xuống, chợt giương môi cười một tiếng:
“Bắn ngựa của bọn họ cho bản tướng quân!”

Con ngựa bị kinh sợ nổi điện chạy loạn xạ, phát ra tiếng hí thật dài,
một luồng ánh sáng sắc bén lóe lên, kèm theo tiếng kêu đau đớn cao
vút, bỗng chốc vó ngựa nghiêng một cái, nằm rạp trên mặt đất. Vân
Tuyết Phi kinh hãi, vội vàng bay người lên, đón lấy công kích càng
thêm mãnh liệt.

Mấy người kia cũng rời khỏi ngựa, bay lên không trung rồi rơi xuống
đất, gian nan tiến về phía trước.

“Các ngươi cùng lên cho bản tướng quân, nếu ai lấy được thủ cấp
của Hạ Hầu Cảnh, tiền thưởng ngàn lượng!” Phong Cực rống một
tiếng, trong mắt lóe ánh sáng khát máu, lần này hắn nhất định phải
hoàn thành nhiệm vụ Tiêu thái hậu giao cho trước Phó Hổ, chứng
minh hắn là người mạnh nhất!

Sau mệnh lệnh của Phong Cực, một toán người áo đen liền tấn công
Hạ Hầu Cảnh, thi thể ngang dọc trên đất ngày càng nhiều, mùi máu
tươi trôi nổi trong không khí lạnh như băng.

Hạ Hầu Cảnh múa kiếm trong tay, như du long dạo chơi trong công
kích của người áo đen, không chút nương tay, nhiều lần chém trúng
chỗ hiểm của bọn họ, một kiếm bị mất mạng. Từng người áo đen ngã
xuống dưới chân hắn, nhưng, hắn lại không biết, sau lưng có một



mũi tên đang nhắm ngay hắn.

Vân Tuyết Phi mệt mỏi ứng phó từng cơn sóng công kích liên tiếp
kéo đến, thỉnh thoảng phân thần nhìn Hạ Hầu Cảnh một chút, chân
mày vẫn khóa chặt, nhìn người áo đen như tre già măng mọc thi
nhau tấn công hắn, trong lòng nàng bắt đầu trỗi dậy sự nóng nảy
cùng lo lắng.

Một ánh sáng lạnh bay vụt tới, Vân Tuyết Phi giật mình, quay đầu thì
bắt gặp một mũi tên lao đi kèm theo tiếng rít gió có thể nghe thấy rõ
trong đêm tối yên tĩnh hướng đến sau lưng Hạ Hầu Cảnh. Nàng mở
to hai mắt, nhìn nam nhân không hề cảm giác được nguy hiểm kia,
khẽ cắn răng, vận khí từ dưới đan điền bay đến chỗ Hạ Hầu Cảnh.

“A Cảnh, cẩn thận!” Vân Tuyết Phi vung mạnh kiếm, ngưng tụ nội
lực, chém đứt mũi tên bắn lén.

Nhưng đột nhiên một trận đau đớn từ bả vai lan ra, Vân Tuyết Phi
nghiêng người một cái, cúi thấp xuống thoát hiểm, nàng đưa tay lưu
loát rút mũi tên dính máu ra, lúc lưỡi đao sắp chém xuống, hung
hang đâm vào trái tim của kẻ địch. Sau đó tiếp tục nghênh đón công
kích xung quanh.

“Chủ tử!” Thiên Tầm cả kinh, vội vàng dồn hết khí lực, một đao cắt
đứt cổ kẻ địch, chạy vội tới Vân Tuyết Phi.

Bên tai truyền tới giọng nói quen thuộc, gọi tên của hắn, lo lắng thân
thiết như vậy. Hạ Hầu Cảnh bất chợt giật mình, người trong lòng
đang ở trước mắt, chẳng qua sắc mặt dưới ánh trăng bàn bạc đã
chuyển thành màu trắng. Vân Tuyết Phi bận đối phó xung quanh,
trông nàng chói mắt làm sao, nhất thời cảm thấy trong lòng cũng
đang run rẩy.



“Phi Nhi!” Tròng mắt Hạ Hầu Cảnh đột nhiên hiện đầy tơ máu, tăng
nhanh động tác trong tay, giải quyết xong một ít người áo đen xung
quanh, vội vàng đến gần Vân Tuyết Phi.

Xung quanh người áo đen còn dư lại không có bao nhiêu, đám người
chứng kiến Vân Tuyết Phi bị thương, mặt tràn đầy khẩn trương.
Thiên Tầm đưa Vân Tuyết Phi và Hạ Hầu Cảnh vào giữa vòng vây,
lúc này Vân Tuyết Phi che bả vai dừng lại thở dốc một hơi, suy yếu
nhìn vẻ mặt sốt ruột của nam nhân, khẽ cười nói: “Ngươi rốt cuộc
không giận ta nữa rồi!”

“Ngươi nữ nhân này sao lúc nào cũng không để người ta bớt lo!”
Trong giọng nói Hạ Hầu Cảnh ẩn chứa nhè nhẹ sự run rẩy, hắn khẽ
quát, nhìn từng giọt máu tươi nhiễu xuống mặt đất, trái tim hắn muốn
nhày ra khỏi lồng ngực.

Trông thấy vẻ mặt một người thì sợ hãi, một người thì đau lòng. . . . .
. Vân Tuyết Phi cũng cảm thấy khó chịu trong lòng, nàng hé đôi môi
khô khốc nói: “Thật xin lỗi. . . . . .”

“Cô nương ngốc!” Hạ Hầu Cảnh tiến lên ôm Vân Tuyết Phi vào trong
ngực, tay còn lại cầm chặt kiếm, ánh mắt hắn rét lạnh, lửa giận cháy
hừng hực trong đôi mắt, giọng nói trầm thấp ở phía trên đỉnh đầu
vang lên: “Nghỉ ngơi thật tốt, ôm chặt ta!”

Phong Cực trông thấy thời cơ đã tới, hành động của đám người họ
đều đã chậm lại, khóe miệng hắn nâng lên một nụ cười lạnh lẽo: Cao
thủ có võ công cao cường thì sao chứ? Hơn một ngàn binh sĩ này
đều từng được tôi luyện trên chiến trường, sử dụng chiến thuật làm
suy yếu đối phương, đó chính là không ngừng công kích, chết nhiều
người hơn nữa cũng không sao, khiến cho những cao thủ này hoàn
toàn tiêu hao hết thể lực. Sau đó hắn liền tự ra tay, giết chết từng
người một bọn họ!



Hắn rút bội kiếm bên hông ra, khóe miệng nâng lên một độ cong điên
cuồng, đã rất lâu không được xuất hiện trên chiến trường, không ngờ
mới vừa cầm lại binh quyền, người đầu tiên phải giết lại là nữ nhân
của Tư Nam Tuyệt. Nhớ lại nữ nhân này nhét Tống Thi Linh điên
khùng kia cho mình, làm gia sự hắn luôn không yên, đứa bé biến
thành một vũng máu, trong lòng hắn liền bừng bùng tức giận: “Toàn
bộ lên cho ta, không chừa một người!” Lần này hắn có Tiêu thái hậu
làm chỗ dựa, cho nên hắn không coi Tư Nam Tuyệt ra gì!

Nhìn người áo đen tuôn ra như thủy triều, Xuân Thủy lau vết máu
trên mặt, phun ra một ngụm nước bọt, gấp giọng nói: “Nữa cứ tiếp
tục như vậy không phải là biện pháp, nhân số quá nhiều!”

“Phải mau chóng xông ra, chủ tử bị thương, kéo không được. . . . . .”
Hạ Nhật nhắc nhở.

Ánh mắt Thiên Tầm run lên, bay thẳng đến tấn công Phong Cực, bắt
giặc phải bắt vua trước. . . . . .

Nhiều lần chuyển nguy thành an, người áo đen ra tay ác độc, dồn đủ
toàn lực, liều mạng tấn công, nhất là bên cạnh Hạ Hầu Cảnh!

. . . . . .

Đêm tối lạnh như băng, Thiên Tầm nỗ lực cả buổi, vẫn không có
cách bắt được Phong Cực. Sức nữ nhân dù sao cũng có hạn, tốc độ
tấn công của nàng từ từ yếu dần, lúc bắt đầu còn công kích giờ biến
thành phòng bị, mấy người kia cũng không khá hơn, ai cũng đều bị
thương.

Hai mắt Vân Tuyết Phi như bị sương mù che khuất, nhìn vầng trăng
trên trời, nàng không thể chết ở chỗ này, nàng phải đưa Hạ Hầu



Cảnh an toàn trở về! Còn có phu quân của nàng Tư Nam Tuyệt chắc
chắn đang chờ nàng ở nhà. . . . . .

Nghĩ tới đây, nàng cắn răng, ánh mắt ngưng tụ, lợi dụng chút sức
lực còn sót lại thoát khỏi lồng ngực Hạ Hầu Cảnh. Nàng chưa bao
giờ là kẻ yếu đuôi, không muốn làm nữ nhân núp sau lưng nam
nhân, có khó khăn phải cùng nhau đối mặt!

Ngay lúc bọn họ cho rằng hôm nay sẽ rất khó khăn qua cửa ải này,
đột nhiên một trận tiếng vó ngựa ầm ầm vang lên trong màn đêm yên
tĩnh.



Chương 109-2: Chỉ mành treo
chuông (2)

Phong Cực ngẩn ra, xoay người không thể tin cảnh tượng trước mắt,
không phải hắn đã đi Thiều An rồi sao? Sao nhanh như vậy đã xuất
hiện ở nơi này, chẳng lẽ Phó Hổ vô dụng đó đã thất bại?

Một bộ bạch y, trong đêm đen vẫn không che giấu được hào quang
trên người hắn, thật giống như một ngôi sao trên bầu trời đêm, chẳng
qua lông mày hắn nhíu chặt, vẻ mặt nghiêm túc, để lộ ra hắn dang
tức giận.

Đông Tuyết vui mừng kêu lên một tiếng: “Là vương gia, vương gia
đến cứu chúng ta rồi!”

Nhóm người nhìn theo phương hướng Đông Tuyết chỉ, quả nhiên
nhìn thấy Tư Nam Tuyệt suất lĩnh một đám người mặc áo giáp bạc
cưỡi ngựa lao nhanh tới đây.

Thần kinh Vân Tuyết Phi vốn đang căng thẳng nhưng khi chạm được
bóng dáng khiến người ta an tâm kia, rốt cuộc tỉnh táo lại, tiếp theo
liền lâm vào hôn mê. Lúc ngã xuống, một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy
eo của nàng, sau đó nhẹ nhàng bao bọc, kéo nàng vào trong lòng.

“Huynh đã đến rồi ~” Vân Tuyết Phi đưa tay ôm hông nam nhân
trước mắt, tựa đầu nhẹ vào vòm ngực bền chắc của hắn, gương mặt
tràn đầy tin cậy.

“Vân Tuyết Phi, nàng là một tên lường gạt!” Trong con ngươi thâm
thúy của Tư Nam Tuyệt lửa giận ngập trời, trên người tản ra hơi thở



âm trầm, khiến cho đêm khuya càng thêm âm u lạnh lẽo!

Vân Tuyết Phi vội vàng nắm chặt vạt áo trước ngực Tư Nam Tuyệt,
ngẩng đầu lên khẩn trương giải thích: “Ta không phải cố ý phải gạt
huynh, ta chỉ phải . . . . .”

“Đủ rồi! Ta tạm thời không muốn nghe, về nhà sẽ tính sổ với nàng!”
Tư Nam Tuyệt lạnh lùng cắt đứt, đem tức giận hóa thành tàn bạo,
trong phạm vi mười thước không một ai dám đến gần.

Hạ Hầu Cảnh nhìn thấy Vân Tuyết Phi ôm Tư Nam Tuyệt thân mật
như vậy, biết rõ bọn họ là phu thê, cũng dễ hiểu thôi, nhưng trong
lòng hắn lại lan tỏa nỗi khổ khó hiểu.

Không ngoài ý muốn, lấy ưu thế áp đảo, nhóm ẩn vệ rất nhanh giải
quyết hơn ngàn tinh nhuệ, Phong Cực thấy tình thế không ổn, đã
sớm nảy sinh ý định chạy trốn. Ánh mắt Tư Nam Tuyệt run lên, cánh
tay vung lên, một cây chủy thủ lóe sáng từ ống tay áo bay ra, đâm
thẳng vào chân trái Phong Cực, kèm theo tiếng kêu đau đớn, trên
trán Phong Cực rịn ra mồ hôi lạnh, hắn sợ hãi quay đầu lại nhìn Tư
Nam Tuyệt, sau đó kéo cái chân bị thương chạy khập khiễng về phía
trước!

Thiên Tầm muốn đuổi theo, nhưng bị Tư Nam Tuyệt ngăn lại: “Để
cho hắn đi!”

Toàn bộ người áo đen cũng đã giải quyết xong, đoàn người được ẩn
vệ hộ tống, rốt cuộc an toàn trở về Hộ quốc vương phủ.

Mộc Thanh Lan dĩ nhiên nghe được một chút tin tức, mấy ngày nay
bà ăn không ngon ngủ không yên luôn trong trạng thái lo lắng. Lúc
này nghe Thư Đới nói Cảnh nhi đã trở về rồi, bà liền đứng chờ từ rất
sớm ở đây.



Một trận âm thanh huyên náo vang lên, bà bỗng dưng ngẩng đầu,
quả nhiên nhìn thấy Hạ Hầu Cảnh đi theo Tư Nam Tuyệt vào, chứng
kiến khắp người hắn đầy máu tươi, trong lòng bà lập tức căng thẳng,
vội vàng đi lên trước khẩn trương kiểm tra: “Cảnh nhi, con có bị
thương không? Để cho ta xem kỹ nào!”

Tư Nam Tuyệt ôm Vân Tuyết Phi, bước chân ngừng lại một chút,
trong mắt thoáng qua một chút mất mác, nhưng rất nhanh đã che
giấu, nhấc chân đi về hướng Lâm Phượng viên!

Vân Tuyết Phi mê mang được Tư Nam Tuyệt ôm vào trong ngực,
nhưng giọng nói kia nàng vẫn nghe thấy cả. Sau khi thấy Mộc Thanh
Lan, lại ngẩng đầu nhìn lên Tư Nam Tuyệt, bắt gặp khóe miệng hắn
ẩn chứa khổ sở, nàng không khỏi đau lòng, đưa tay ôm cổ hắn, vùi
đầu vào trong ngực hắn nhẹ nhàng cọ xát.

Bên trong Lâm Phượng viên, sau khi Ngũ Trà và Đào Thất đi chuẩn
bị một ít nước nóng xong thì khép cửa lại đi ra ngoài, trong phòng chỉ
còn hai người Tư Nam Tuyệt và Vân Tuyết Phi, bầu không khí im
lặng bao trùm cả căn phòng.

Tư Nam Tuyệt cởi quần áo Vân Tuyết Phi ra, cầm khăn lông nhẹ
nhàng lau người cho nàng, tròng mắt sạch sẽ, không hề có bất kỳ sự
ham muốn nào.

Vân Tuyết Phi có chút ngượng ngùng, nàng hơi chần chừ, nhưng
vẫn mở miệng hỏi: “Tại sao mẫu thân huynh lại quan tâm Hạ Hầu
Cảnh như vậy?” Vị Thái phi đó luôn cao cao tại thượng, thậm chí đối
với đứa con ruột là Tư Nam Tuyệt cũng không biểu lộ sự quan tâm
quá mức như vậy. Vốn nàng còn tưởng rằng bà ấy chính là dạng
người lạnh nhạt, không ngờ với Hạ Hầu Cảnh lại thể hiện tình mẫu
tử. . . . . .



Ánh mắt Tư Nam Tuyệt chợt lóe, để bàn tay đầy máu vào trong nước
rửa sạch, sau đó lấy thuốc hắn đã chuẩn bị tốt, nhẹ nhàng thoa lên
vết thương.

“Nàng còn thiếu ta một lời giải thích!” Tư Nam Tuyệt cũng không
ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói, trong con ngươi không thấy bất kỳ dao
động gì.

Nhưng nàng rõ ràng đã nhìn thấy sự khổ sở đó mà, Vân Tuyết Phi
cắn chặt môi, đối diện đôi mắt trong trẻo lạnh lừng của Nam Tuyệt,
khoảnh khắc hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, Vân Tuyết Phi liền
bật cười nói: “Nguyên nhân của ta rất dài, huynh kể chuyện của
huynh trước đi, sau đó ta sẽ nói!” Hạ Hầu Cảnh được an toàn mang
về vương phủ, nàng tạm thời không còn lo lắng nữa. Nam nhân
trước mắt này là người nàng quyết định tay nắm tay cả đời, như vậy
chuyện nàng là Tiết Phỉ nhất định phải nói rõ ràng với hắn.

Tròng mắt Tư Nam Tuyệt căng thẳng, như có điều suy nghĩ nhìn Vân
Tuyết Phi, chốc lát sau nói: “Ta và Hạ Hầu Cảnh là biểu huynh đệ!



Chương 110-1: Nàng quyết
định! (1)

Vân Tuyết Phi sững sờ, sau đó mở to hai mắt nhìn Tư Nam Tuyệt,
trong mắt đầy tràn kinh ngạc: “Huynh và Hạ Hầu Cảnh thế nhưng là
biểu huynh đệ!”

Tư Nam Tuyệt gật đầu một cái, thật sâu nhìn Vân Tuyết Phi, một đôi
mắt phượng thanh tịnh đẹp đẽ, mím môi một cái nói: “Mẫu thân của
ta Mộc Thanh Lan và mẫu thân của hắn Mộc Thanh Dao là tỷ muội
ruột thịt cùng một mẹ, trên danh nghĩa ta là biểu huynh Hạ Hầu
Cảnh.”

“Huynh bảo vệ Hạ Hầu Cảnh, cũng không phải vì ta, mà bởi vì coi
hắn như người thân của huynh?” Vân Tuyết Phi đột nhiên có chút rầu
rĩ, uất ức nói.

Tư Nam Tuyệt nhìn Vân Tuyết Phi, ánh mắt chăm chú vào mặt nàng,
một lúc sau gật đầu lần nữa.

Chân chính lấy được chứng thực từ Tư Nam Tuyệt, Vân Tuyết Phi
vẫn có chút giật mình, không trách được Hạ Hầu Cảnh có thể đi lại tự
do trong vương phủ, thì ra là có một tầng quan hệ thân mật này.

Mộc thanh Dao, mẫu phi Hạ Hầu Cảnh, nghe nói có khuôn mặt đẹp
nghiêng nước nghiêng thành, cụ thể dáng vẻ gì, Vân Tuyết Phi chưa
từng thấy qua. Nhưng sau khi chứng kiến dung mạo tuyệt thế của
mẫu phi Tư Nam Tuyệt, Mộc Thanh Lan, nàng có thể tưởng tượng ra
nữ nhân kia chói mắt như thế nào.



Chính là một nữ nhân được sủng ái rất lâu trong hậu cung, chẳng
qua cuối cùng lại hồng nhan bạc mệnh!

Mộc Thanh Lan thay thế muội muội mình chăm sóc Hạ Hầu Cảnh,
điểm này nàng có thể hiểu, chỉ là vừa nãy bà ấy lo lắng chạy tới
trước mặt Hạ Hầu Cảnh, không hề ghé mắt lên trên người nhi tử của
mình, sau đó cũng không hỏi thăm một tiếng, vậy không khỏi có chút
kỳ quái rồi!

Kể từ sau khi Mộc Thanh Lan trở lại, vẫn luôn giữ dáng vẻ lạnh nhạt,
cao cao tại thượng của mình. Lúc gặp phải nàng thì thỉnh thoảng
biểu lộ ra một chút chán ghét, nhưng hôm nay lại lo lắng sốt ruột như
vậy. . . . . . Nàng cũng là lần đầu nhìn thấy trên mặt vị Thái phi này!

“Mẫu phi. . . . . .” Tuy Vân Tuyết Phi cực kỳ không thích Mộc Thanh
Lan, nhưng dù sao phu quân của nàng vẫn là nhi tử của bà ấy, nàng
ngừng một lát có lẽ nên xưng hô như thế: “Hình như mẫu phi người
rất thương Hạ Hầu Cảnh, huynh. . . . . .” Vừa nãy người này chợt lóe
lên sự bị thương, nàng đã thấy rõ ràng mà.

Tư Nam Tuyệt chống lại tầm mắt Vân Tuyết Phi, con ngươi thâm
thúy thật giống như phủ lên một tầng voan mỏng, che khuất ánh sáng
ở trong đó, đó là một loại thâm trầm khiến cho người ta nhìn không
thấu.

Không biết sao, Vân Tuyết Phi cực kỳ ghét loại cảm giác này, rõ ràng
gần ngay trước mắt, thế nhưng cảm giác hắn cách nàng vô cùng xa!

Tư Nam Tuyệt cúi đầu dùng băng gạc màu trắng cẩn thận băng bó
vết thương. Sau một lát yên lặng, giọng nói dịu dàng hùng hậu chậm
rãi cất lên: “Mộc phủ, Thừa Tướng năm đó có hai nữ nhi quốc sắc
thiên hương, lại thông tuệ hơn người, nổi tiếng gần xa, hai người này
chính là mẫu phi ta Mộc Thanh Lan, người còn lại là mẫu phi Hạ Hầu



Cảnh, Mộc Thanh Dao.”

Vân Tuyết Phi hơi ngớ, hai nữ nhi, một gả cho đương kim thiên tử,
một gả cho người sóng vai cùng thiên tử Hộ quốc Vương Gia. Gia
thế như vậy nhà nào có thể hơn được chứ, nàng nhớ mẫu thân đã
từng nói, Dao phi bị kết tội thông dâm, bị Tiêu Hậu cho ban cho cái
chết bằng một thước lụa trắng. . . . . .

Chẳng qua sinh ra ở một gia tộc có bối cảnh khổng lồ như vậy, phẩm
hạnh hiền đức hẳn phải là tốt nhất, nhất là còn có một nhi tử xuất
chúng đến thế. Vân Tuyết Phi rất khó tin nữ nhân ấy sẽ bỏ quên nhi
tử cùng lợi ích của gia tộc, tư thông với người khác!

“Hai nữ nhi của Mộc gia đã định bất phàm, nhất là mẫu thân của ta
Mộc Thanh Lan còn là trưởng nữ, vốn định đưa vào trong cung, chỉ
là. . . . . .” Tư Nam Tuyệt nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thu hồi vẻ mặt
mơ hồ nói: “Chỉ là trước khi bà vào cung đã gặp phải phụ thân của ta
Tư Nam Tầm, là mối tình đầu tiên, mà bà lại là một nữ nhân rất có
chủ kiến, không muốn nghe theo sự sắp đặt của gia tộc, thậm chí lấy
chết uy hiếp không muốn vào cung!”

“Vì vậy Mộc phủ đã đưa nhị nữ nhi vào cung?” Vân Tuyết Phi không
ngờ còn có một khúc mắt như vậy, không trách được Mộc Thanh Lan
lo lắng quan tâm Hạ Hầu Cảnh, nghĩ đến cũng đúng hổ thẹn.

“Đúng là đã đưa nhị nữ nhi Mộc Thanh Dao vào cung, chỉ có điều là
do Mộc Thanh Dao chủ động yêu cầu!” Ánh mắt Tư Nam Tuyệt lóe
lên một cái, giọng nói dịu dàng trước sau như một.

Nói tới chỗ này, Vân Tuyết Phi ước chừng cũng có thể nghĩ tới, nàng
rũ mắt, trong lòng vẫn là có chút rung động, không trách được Mộc
Thanh Lan lo cho Hạ Hầu Cảnh như thế.



Nếu như nói lúc nãy chỉ là tin tưởng, vậy thì bây giờ đã biến thành
chắc chắn, một nữ tử tốt đẹp như thế, sao có thể làm ra những
chuyện hạ tiện kia chứ?

“Vậy chuyện năm đó Dao phi tư thông cùng người khác chắc chắc bị
hãm hại rôi!” Vân Tuyết Phi to gan nói ra suy đoán trong lòng mình,
nhìn chằm chằm Tư Nam Tuyệt, mắt cũng không nháy mắt: “Là Tiêu
Hậu sắp đặt?” Lúc đấy người được lợi lớn nhất chính là Tiêu Nhược
Vũ, Dao phi vừa chết, nữ nhân này liền độc chiếm hậu cung rất lâu.

Tư Nam Tuyệt nhìn Vân Tuyết Phi chăm chú, hồi lâu hé miệng nói:
“Nàng rất thông minh. . . . . .”

Vân Tuyết Phi nghe vậy lập tức ngậm miệng lại, bị tầm mắt mãnh liệt
như thế nhìn trúng, trên mặt của nàng thoáng qua sự mất tự nhiên.
Dù sao kiếp trước của nàng là Tiết Phỉ, chuyện trong hoàng cung tất
nhiên nàng cũng có nghe qua.

Hạ Hầu Cảnh khi đó cũng là cô độc không chỗ nương tựa, hoàng
thượng tuyệt nhiên không chào đón hắn, đối xử tốt với hắn cũng là
sau một thời gian ngắn. Nhớ lại thời điểm hoàng thượng giống như
đã nhận ra điều gì đó, thẹn trong lòng! Thậm chí khi cơ thể chỉ mắc
bệnh nhẹ, ông ấy định truyền ngôi để bù đắp, chỉ là trước một tối
chiếu thư truyền ngôi được ban bố, bị Tiêu Hậu phát giác.Sau đó đi
tìm nàng, hi vọng nàng có thể thuyết phục Hạ Hầu Cảnh, buông tha
việc tranh giành ngôi vị hoàng đế với Hạ Hầu Huyền.

Lúc ấy nàng ít nhiều có chút lòng riêng, Hạ Hầu Huyền, Hạ Hầu
Cảnh, hai người này là bằng hữu tốt nhất của nàng. Nàng không hy
vọng họ bởi vì ngôi vị hoàng đế mà trở mặt thành thù. Cho đén bây
giờ nàng cũng chỉ muốn sống một sống bình thản, chẳng qua nàng
biết thủ đoạn của Tiêu Hậu. Dù mình không đồng ý với bà ta, bà ta
vẫn sẽ nghĩ biện pháp trừ khử Hạ Hầu Cảnh. Khi đó Tiêu phủ đang ở



thời kỳ cường thịnh nhất, thu mua rất nhiều binh mã, huống chi lúc ấy
nàng không biết quan hệ giữa Hạ Hầu Cảnh và Tư Nam Tuyệt. Vì
vậy nàng và Tiêu Hậu làm giao dịch, nàng thuyết phục Hạ Hầu Cảnh
buông tha ngôi vị hoàng đế, nhưng Tiêu Hậu phải bảo đảm Hạ Hầu
Cảnh làm vương gia nhàn hạ tự do đến hết đời.

“Vết thương đã được xử lý ổn thỏa rồi, hành trình dài như vậy, nàng
hãy nghỉ ngơi thật tốt!” Tư Nam Tuyệt nắm lấy bàn tay lạnh giá của
Vân Tuyết Phi, hơi nghiêm túc nói: “Tối nay ta tới đây thẩm vấn
nàng!”

Vân Tuyết Phi thấy hắn tính rút tay ra đứng dậy rời đi, vội vàng giơ
cái tay khác níu hắn lại, nhanh nhảo nói: “Huynh còn chưa nói rõ mà,
không thể đi như vậy!”

Tư Nam Tuyệt cúi đầu nhìn Vân Tuyết Phi, sau khi tỉ mỉ quan sát mặt
mũi của nàng, giọng nói dịu dàng vang lên: “Quan hệ giữa ta và Hạ
Hầu Cảnh đã nói rõ ràng với nàng rồi đó!”

“Hiện tại Tiêu thái hậu hung hăn như vậy, chúng ta nên làm gì?” Vân
Tuyết Phi nhìn Tư Nam Tuyệt, nghiêm nghị nói: “Lấy tình cảm của
mẫu phi đối với Dao phi, ta tin bà nhất định sẽ có hành động, vì báo
thù cho muội muội mình, huynh là con trai ruột của bà, dám chắc
không có quan hệ sao, hoặc nói huynh cũng đang ngấm ngầm mưu
tính?” Mặc kệ trước đây nàng cố kỵ cái gì, Hạ Hầu Cảnh vì nàng mà
vứt bỏ ngôi vị hoàng đế là sự thật, nàng không thể cứ ngồi chờ đợi
kết quả như vậy, nàng cũng muốn giúp đỡ!



Chương 110-2: Nàng quyết
định! (2)

Nhìn sự nôn nóng và lo lắng trong mắt nàng, sắc mặt hắn trầm
xuống, trong lòng có chút khó chịu: “Vân Tuyết Phi, nàng đối với Hạ
Hầu Cảnh thật sự chỉ là tình bằng hữu?”

Vân Tuyết Phi nghe vậy, cắn chặt môi, chống lại tầm mắt Tư Nam
Tuyệt, đột nhiên tay chân có chút luống cuống: “Ta...ta không phải,
không phải như huynh nghĩ......”

“Đó là thứ gi?” Con ngươi Tư Nam Tuyệt ngưng tụ âm u, bén nhọn
nhìn Vân Tuyết Phi, như một thanh bảo kiếm phát ra ánh sáng lạnh.

Vân Tuyết Phi bị con ngươi khóa chặt như vậy, nhất thời bất an nuốt
nước miếng một cái, lông mi nàng khẽ run rẩy, hồi lâu cũng không
nói một câu.

Con ngươi thâm thúy của Tư Nam Tuyệt lạnh đi, nhìn Vân Tuyết Phi
mang theo sự lạnh lẽo cùng thất vọng, trong khoảnh khắc hắn chuẩn
bị lần nữa thoát khỏi sự kiềm chế.

Vân Tuyết Phi thật giống như đã quyết định, hít sâu một hơi, trịnh
trọng nghiêm túc mở miệng nói: “Thật ra thì ta không phải Vân Tuyết
Phi chân chính, chỉ có thể nói thân thể, nhưng linh hồn......”

“Vương gia, vương phi, hoàng, hoàng thượng giá lâm vương phủ!”
Giọng Đào Thất lo lắng vang lên ở ngoài cửa, cắt đứt lời muốn nói
của Vân Tuyết Phi.



Tới Lâm Phượng viên? Ánh mắt Vân Tuyết Phi căng thẳng, nhìn Tư
Nam Tuyệt hỏi: “Không phải hắn bị trọng thương nằm liệt giường
sao? Trước mắt quyền nắm giữ triều chính ở trong tay Tiêu thái hậu,
sao hắn còn thời gian đến đây, không sợ chúng ta gây bất lợi cho
hắn ư?”

“Bây giờ hắn đang ở đâu?” Tư Nam Tuyệt lạnh giọng hỏi, tròng mắt
ngưng trọng.

“Giờ đã tới trước Lâm Phượng viên, còn, còn chỉ rõ muốn gặp
vương phi!” Đào Thất khẽ thở hổn hển tiếp tục nói.

Tư Nam Tuyệt mím môi một cái, liếc mắt nhìn nữ nhân cũng khó chịu
giống mình, ngữ điệu hơi trầm xuống: “Ta đi ra trước coi một chút,
nàng nhanh thay quần áo cho tươm tất!”

Dứt lời, rút cánh tay đang bị Vân Tuyết Phi nắm chặt, sải bước ra
cửa.

Hạ Hầu Huyền đi theo người dẫn đường, lúc tới Lâm Phượng viên,
bị Tư Nam Tuyệt cản lại.

“Hạ Hầu Huyền, ngươi tới đây làm gì?” Con ngươi Tư Nam Tuyệt tiết
lộ rõ ràng sự không vui của chủ nhân nó, trong mắt thoáng qua sự
đen tối.

“Ta muốn gặp Vân Tuyết Phi!” Hạ Hầu Huyền cũng không che giấu,
không chút nào tránh né tầm mắt bén nhọn kia, nhìn trực diện vào
ánh mắt của Tư Nam Tuyệt.

“Đó là nữ nhân của ta!” Vốn một Hạ Hầu Cảnh dã đủ làm hắn đau
đầu, hiện tại còn thêm một Hạ Hầu Huyền, nữ nhân đáng ghét kia chỉ
toàn rước lấy phiền toái cho hắn!



Hạ Hầu Huyền đơ người trong chốc lát, sắc mặt đang nhợt nhạt nay
lại càng thêm khó chịu, rõ ràng chỉ là suy đoán, tại sao lại đau lòng
đến thế? Nghe câu nói nữ nhân của ta, trong lòng của hắn thật sự rất
không thoải mái, rất bài xích, chẳng lẽ nữ nhân kia thật sự là Phỉ nhi
của hắn?

“Ta có chút chuyện muốn hỏi nàng!” Giọng Hạ Hầu Huyền hơi khàn,
cánh môi mở ra gian nan nói.

“Có chuyện gì nói với ta, ta chuyển lời cho nàng là được!” Tư Nam
Tuyệt không chừa bất kỳ đường sống gì, ngữ điệu hơi có phần thâm
trầm, cả người tản ra hơi thở lạnh giá.

“Ta nhất định phải gặp được nàng!” Từ lúc trong miệng Mộ Dung
Thanh Y biết Phỉ nhi có thể còn sống trên thế giới này. Hắn cảm thấy
cuộc sống đột nhiên có màu sắc cùng hi vọng, vừa đúng dịp nghe
thuộc hạ hồi báo Vân Tuyết Phi trở về phủ, hắn liền ngựa không
ngừng vó chạy tới, dù đã khiến vết thương bị động, hắn cũng không
dám nửa phần dừng lại.

Hôm nay vô luận như thế nào, hắn nhất định phải gặp được Vân
Tuyết Phi. Hạ quyết tâm, Hạ Hầu Huyền lập tức ngưng tụ nội lực,
mủi chân chỉa xuống đất, muốn dùng khinh công bay thẳng qua.

Tư Nam Tuyệt vừa thấy, ánh mắt phát lạnh, tức khắc nhảy vọt lên,
hai người không nhượng bộ chút nào, đánh nhau trên không trung.

Bởi vì Hạ Hầu Huyền bị thương, vốn vận dụng khinh công đã rất
miễn cưỡng, bây giờ còn đối chiến với Tư Nam Tuyệt, không bao lâu
liền ở vào yếu thế. Sau mấy hiệp, hắn gắng gượng thở hổn hển,
trong mắt toát ra ngọn lửa tức giận: “Tư Nam Tuyệt, ngươi cút ngay
cho trẫm!”



“Hoàng thượng tìm ta có chuyện gì?”

Một giọng nói nữ tử non nớt kèm theo sự lạnh lùng vang lên, từ sau
lưng Tư Nam Tuyệt truyền tới, phá vỡ hai nam nhân lạnh như băng
đang nhìn thẳng vào mắt nhau.

“Phỉ nhi!” Hạ Hầu Huyền nghe thấy giọng nói quen thuộc, vui mừng
gọi.

Con ngươi Vân Tuyết Phi khẽ đảo, bước đến bên cạnh Tư Nam
Tuyệt, đưa tay nắm lấy bàn tay như ngọc của hắn, nhìn Hạ Hầu
Huyền hừ lạnh một tiếng: “Xin hoàng thượng tự trọng!” Một câu Phỉ
nhi kia khiến trong lòng nàng phút chốc hoảng sợ, tiếp theo chính là
sự chán ghét, nam nhân này không xứng kêu tên nàng!

Nam tuấn dật, nữ xinh đẹp tuyệt trần, đứng chung một chỗ, cũng coi
là một đôi bích nhân, chết tiệt lại hài hòa, chết tiệt lại chói mắt như
vậy. Vốn là kỳ vọng kỳ tích thật sự sẽ xảy ra, thế nhưng khoảnh khắc
này trong lòng hắn đau qua. Nếu như, nếu như Vân Tuyết Phi thật sự
là Phỉ nhi của hắn, vậy hắn nên làm thế nào cho phải? Đôi con ngươi
sáng ngời như sao kia, đã lấp đầy bóng dáng của một nam nhân
khác!

Một cơn gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, mang theo một chút lạnh lẽo,
Hạ Hầu Huyền không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn Vân Tuyết Phi.

Tư Nam Tuyệt dĩ nhiên đã nhận ra tầm mắt nóng rực của Hạ Hầu
Huyền, hắn nhíu mày lại, kéo Vân Tuyết Phi ra phía sau, mình tiến
lên phía trước một bước, chặn lại cái nhìn đầy chăm chú kia.

Tròng mắt Hạ Hầu Huyền sáng rực, phản chiếu nồng đậm sự vấn
vương, hắn ngước mắt nhìn Tư Nam Tuyệt, giọng khàn khàn khẩn



cầu: “Nam Tuyệt, nể tình chúng ta là bằng hữu, cho ta thời gian một
nén nhang, để ta nói chuyện với nàng một chút. Ta hứa với ngươi,
sau khi làm rõ mọi chuyện sau này ta sẽ không quấy rầy nữa!”

Tư Nam Tuyệt quay đầu thật sâu nhìn Vân Tuyết Phi, mắt phượng
thâm thúy, nhỏ giọng nói: “Nàng quyết định!”



Chương 111-1: Nên gọi ngươi
là Vân Tuyết Phi hay Tiết Phỉ?

(1)

Hạ Hầu Huyền nghe vậy, ánh sáng trong mắt tức khắc vỡ vụn, không
nhúc nhích nhìn chằm chằm sau lưng Tư Nam Tuyệt, rõ ràng không
thấy được vẻ mặt nàng giờ phút này, nhưng trong lòng hắn cũng vô
cùng mong đợi và khẩn trương.

Vân Tuyết Phi rũ mắt, im lặng không lên tiếng. Bây giờ nàng không
còn một chút tình cảm nào với Hạ Hầu Huyền, có chăng chỉ còn lại
sự chán ghét, để nàng ở chung với hắn trong một nén nhang, nàng
khó có thể chấp nhận, cộng thêm mấy ngày này mệt mỏi và vết
thương trên bả vai......

“Phỉ nhi, chỉ cần thời gian một nén nhang thôi!” Hạ Hầu Huyền giống
như thấy được sự do dự của Vân Tuyết Phi, hắn vội vàng nhấn
mạnh nói.

Ánh mắt Vân Tuyết Phi căng thẳng, trong mắt nhanh chóng ngưng tụ
sự âm trầm: “Ta và hoàng thượng không có gì đáng nói, còn nữa, xin
đừng gọi ta là Phỉ nhi!”

Tiếng nói vừa dứt, kéo tay Tư Nam Tuyệt, xoay người định rời đi.

Sắc mặt Hạ Hầu Huyền hơi trầm xuống, chợt giương môi cười một
tiếng: “Có một số việc ta nhất định phải biết rõ ràng, hôm nay nàng
không chịu nói với ta, vậy ta sẽ dây dưa mãi, đến ngày nàng đồng ý
thì thôi!”



Giọng nói trong trẻo lạnh lùng mang theo sự cương quyết từng chữ
từng chữ rõ ràng đến tột cùng của lõi trái đất rơi xuống, đập vào
màng nhĩ Vân Tuyết Phi, khiến nàng ngừng bước, một lần nữa nắm
chặt bàn tay ấm áp trong tay.

Vân Tuyết Phi do dự, Hạ Hầu Huyền chứng kiến hết thảy, trong long
có phần hơi bực bội, hắn ép mình tỉnh táo lại, hôm nay hắn nhất định
phải hỏi rõ!

“Ta không ngại ở lại đây!” Khóe miệng Hạ Hầu Huyền hơi nâng lên,
mở miệng lần nữa.

Ánh mắt Tư Nam Tuyệt ngưng trọng, tràn đầy sự u ám, hắn trầm
giọng cảnh cáo nói: “Hạ Hầu Huyền, ta nói để Phi Nhi tự mình quyết
định, nếu ngươi còn như vậy, thì cút ra khỏi vương phủ cho ta, nơi
này không hoan nghênh ngươi!”

Hạ Hầu Huyền vẫn dán chặt mắt trên người Vân Tuyết Phi, chợt
cười một tiếng, lầm bầm nói: “Vân Tuyết Phi, rốt cuộc nàng đang sợ
cái gì? Hoặc là......” Hắn chuyển một cái, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc:
“Nàng đang giấu diếm điều gì?”

Bỗng chốc lá cây xung quanh lay động, một cơn gió mạnh đánh trực
diện về phía hắn. Ánh mắt Hạ Hầu Huyền lạnh đi, vội vàng né tránh,
bởi vì động tác quá lớn, động tới vết thương trên ngực, hắn khó chịu
cau mày lại, cũng coi là miễn cưỡng tránh khỏi một kiếp này.

Chưởng lực rơi vào thân cây sau lưng hắn, cạch một tiếng, cây khô
bị chém làm hai, ngã trên mặt đất. Hạ Hầu Huyền ổn định tâm thần
một chút, con ngươi sắc bén bắn về phía nam nhân hờ hững kia.
Mặc dù không thấy rõ động tác Tư Nam Tuyệt, nhưng hơi thở quen
thuộc đó, hắn và Tư Nam Tuyệt quen nhau lâu như vậy, dĩ nhiên biết



công kích vừa nãy đến từ người nam nhân này!

Vân Tuyết Phi mấp máy môi, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Hạ Hầu
Huyền: “Thời gian nửa nén hương, ta chỉ cho ngươi được như vậy,
thời gian vừa đến, ta lập tức rời đi!”

Nghe vậy, Hạ Hầu Huyền vui vẻ hẳn ra, sự lạnh lẽo từ từ tản đi, hóa
thành nụ cười dịu dàng, giọng nói mơ hồ có chút run rẩy, hình như là
cực kỳ kích động: “Được, chỉ cần nửa nén hương là đủ rồi!”

Vân Tuyết Phi hít một hơi thật sâu, sớm muộn cũng phải đối mặt,
nàng nhìn Tư Nam Tuyệt đang trầm mặt, nở một nụ cười dịu dàng
nói: “Huynh trước trở về phòng nghỉ ngơi, chỉ trong chốc lát ta sẽ trở
lại ~”

Đôi con ngươi long lanh, xinh đẹp như đá quý, hai người nhìn nhau,
Tư Nam Tuyệt đột nhiên cúi người nhẹ nhàng ấn xuống một hôn trên
trán Vân Tuyết Phi, dịu dàng biết bao, kiều diễm lưu luyến.

Mặt Vân Tuyết Phi đỏ lên, trái tim nhẹ nhàng run lên một cái, nảy sinh
một loại cảm giác gọi là ngọt ngào, ánh mắt nhìn Tư Nam Tuyệt càng
thêm dịu dáng như nước.

Cảnh tượng này không khỏi làm gai mắt Hạ Hầu Huyền, hắn cố nén
xúc động muốn tiến lên tách bọn họ ra, ngón tay nắm chặt thành
quyền, cơn đau buốt chỗ vết thương còn kém rất xa sự nhức nhối
của trái tim. Đây là sao chứ? Rõ ràng còn chưa lấy được chứng thật,
sao hắn lại không thể chịu được như thế?

“Chỉ nửa giờ thôi đó, ta chờ nàng trở lại nghỉ ngơi cùng ta!” Giọng
nói Tư Nam Tuyệt trầm thấp lạnh lùng vang lên, nhưng vẫn có thể
nghe ra sự dịu dàng bên trong.



Gò má Vân Tuyết Phi đỏ như rặng mây, vốn bởi vì Hạ Hầu Huyền
đến mà không vui, giờ phút này dần dần tiêu tán, trong mắt chỉ có
người nam nhân trước mắt này, cả trái tim giống như ngâm trong lọ
mật ngọt ngào.

Nàng quyến luyến thả tay Tư Nam Tuyệt ra, mặc dù bóng dáng ấy
ngày càng xa, nàng vẫn nhìn chằm chằm vào nó, cho đến khi hoàn
toàn biến mất, nàng mới xoay người lạnh lùng liếc vẻ mặt u ám của
nam nhân bên cạnh.

“Rốt cuộc chịu xoay người rồi à!” Hạ Hầu Huyền giễu cợt cười một
tiếng, tim kiềm nén sự tức giận không nói nên lời, thật giống như bắt
được quả tang thê tử lén lút vụng trộm với người khác.

“Có lời gì cứ việc nói thẳng là được~” Đương nhiên Vân Tuyết Phi
nghe ra sự khó chịu trong lời nói của hắn, nhưng nàng không cần
thiết phải truy đến cùng, hắn đối với nàng mà nói chính là một kẻ qua
đường, nàng cần gì để ý cảm thụ của hắn!

Hạ Hầu Huyền dĩ nhiên nhớ mục đích hôm nay mình đến, sau khi
điều chỉnh tâm trạng của mình xong, cất bước đi về phía Vân Tuyết
Phi, còn nàng ba bước xa thì dừng lại, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm
chằm nàng, giọng nói trầm lắng, lại lộ ra một chút khẩn trương:
“Nàng biết Tiết Phỉ?”

Từ lúc nghe thấy một tiếng kia Phỉ nhi kia, Vân Tuyết Phi cũng đã
đoán được mục đích hắn tới đây. Xem ra rốt cuộc Mộ Dung Thanh Y
tới bước đường cùng rồi, mang chuyện của nàng nói cho Hạ Hầu
Huyền biết. Chẳng qua dáng vẻ thâm tình của tên nam nhân này khi
nãy. Nếu không phải nàng đã trải qua rất nhiều đau thương, nàng sẽ
cho rằng hắn còn yêu Tiết Phỉ!

“Không biết!” Vân Tuyết Phi bất chấp ánh mắt mong chờ kia, không



chút nghĩ ngợi phủ nhận, nàng không muốn có bất kỳ dây dưa nào
với tên này!

Sắc mặt Hạ Hầu Huyền chợt biến đổi, lớn tiếng chỉ trích nói: “Nàng
nói dối!” Hắn vẫn nhớ cảm giác quen thuộc lần đầu tiên gặp mặt, cái
nhìn đầy phức tạp của nàng, lúc ấy không chú ý, bây giờ nghĩ lại,
nàng có quen hắn. Mỗi lúc đứng gần nàng, hắn đều có một loại cảm
giác Phỉ nhi đang ở bên cạnh. Lúc trước đã từng phỏng đoán, nhưng
vừa nghĩ đến khả năng đó hắn lập tức bác bỏ ngay. Dù sao chuyện
ma quỷ hoang đường như thế, hắn đường đường là cửu ngũ chí tôn
há có thể tin tưởng? Nhưng sau khi nghe Mộ Dung Thanh Y nói
xong, vấn đề vốn đã bị hắn ném qua sau đầu lại xuất hiện, hắn dám
chắc nữ nhân trước mắt này tuy hình dáng thay đổi, nhưng nàng
chính là Phỉ nhi của hắn!

“Ta nói dối sao? Tiết Phỉ đã sớm chết ở trên chiến trường rồi, ta đây
là một người sống sờ sờ, sao có thể biến thành một người chết hả?”
Trong mắt Vân Tuyết Phi lóe ánh sáng dữ tợn, cúi đầu cười nói: “Nói
không chừng bây giờ đã biến thành đống xương trắng ở chỗ nào rồi!”

“Không, không phải như vậy, ta không cho phép nàng nói như vậy!”
Người Hạ Hầu Huyền hơi run một chút, trong mắt thoáng qua sự tàn
bạo, bất ngờ vươn tay lôi kéo cánh tay Vân Tuyết Phi, ánh mắt hàm
chứa phẫn nộ phong ba mãnh liệt: “Nàng ấy không có chết, không có
chết!”

Bả vai Vân Tuyết Phi vốn đã băng bó kỹ, bây giờ lại bị kéo mạnh như
thế, lập tức vết thương vừa mới được cầm máu bị vỡ, máu tươi từ
từ thấm ra ngoài, nhuộm đỏ quần áo, mồ hôi cũng theo đó rịn trên
trán nàng, trong lòng thầm mắng câu: lão tử cmn (con mẹ nó) thiếu
nợ ngươi sao, kiếp trước bị hại thê thảm như vậy, bây giờ còn phải
chịu đau vì hắn.



“Buông ta ra!” Gương mặt Vân Tuyết Phi tràn đầy tức giận, trừng mắt
tên nam nhân đang điên dại này, không để ý vết máu càng lúc càng
nhiều trên quần áo, nàng ra sức giãy giụa.



Chương 111-2: Nên gọi ngươi
là Vân Tuyết Phi hay Tiết Phỉ?

(2)

“Ta muốn nàng thu hồi lời nói vừa rồi, nói Tiết Phỉ không có chết, nói
nàng chính là Phỉ nhi!” Hạ Hầu Huyền thở dồn dập, sắc mặt hiện ra
màu trắng bất thường, hai mắt nhìn chòng chọc vào mặt Vân Tuyết
Phi, tay càng thêm bấu chặt không buông.

“Không, ta không phải Tiết Phỉ, Tiết Phỉ đã sớm chết, nàng bị ngươi
và Mộ Dung Thanh Y hại chết!” Đôi tròng mắt đen Vân Tuyết Phi như
ẩn giấu tên độc bắn thẳng về phía Hạ Hầu Huyền: “Nếu ngươi hối
hận, lặp tức cầm đao cắt cổ đi, xuống dưới lòng đất gặp nàng mà
sám hối, đừng ở đây giả bộ si tình, như vậy chỉ làm cho người khác
càng thêm xem thường thôi!”

Máu nhuộm đỏ hơn phân nửa bả vai như hoa mai nở rộ, kèm theo
động tác kịch liệt của Vân Tuyết Phi, từng giọt từng giọt rơi xuống
mặt đất, nhưng nàng lại không cảm thấy chút đau đớn nào, vẫn tiếp
tục chống cự.

Đôi mắt trong trẻo lương thiện ấy xuất hiện rất nhiều lần trong giấc
mơ của hắn, thâm tình nhìn hắn dịu dàng gọi: “Huyền ca ca!” Nhưng
ngay lúc hắn đang chìm đắm trong niềm vui sướng tại thời gian nàng
còn sống, tư thế hào hùng, máu chảy thành song. Bất chợt xung
quanh trở nên xám xịt, cả người đầy máu cừu hận nhìn hắn, cô đơn
lạnh lẽo nằm ở nơi đó...... Cuối cùng trời đất biến thành một vùng
tăm tối, hắn như bước vào địa ngục sâu không thấy đáy, không tìm
được đường ra!



“Ta luôn cho rằng ta yêu Mộ Dung Thanh Y, nàng ta và nàng hai tính
cách bất đồng, nàng ta yếu đuối cần bảo vệ, mà nàng lại kiên cường
độc lập, sự giả dối đó vẫn duy trì cho đến lúc ta thành thân với nàng
ta, nhưng thời khắc xốc khăn voan lên ta mới biết người ta thật sự
yêu là ai!” Hạ Hầu Huyền nói lầm bầm một mình, sau đó tự giễu cười
một tiếng: “Uổng ta là cửu ngũ chí tôn, nhưng ngay cả nữ nhân mình
yêu ta cũng không xác định được, ta thật đáng chết!”

Vân Tuyết Phi bỗng nhiên cứng đờ, ngưng giãy giụa, rũ mắt, miệng
nhếch lên độ cong bi thương, nàng cho rằng hắn chưa từng yêu Tiết
Phỉ, cho nên mới vì mình nữ nhân yêu mến, nhẫn tâm gạt nàng ra
biên thùy, trong lòng nàng rất hận, hận hắn lừa nàng, hận hắn bạc
tình...... Nhưng bây giờ lại để cho nàng biết, thì ra không phải hắn
không yêu, chẳng qua là vì phát hiện chậm thôi, đau lòng người biết
bao bao nhiêu, châm chọc biết bao nhiêu!

“Ngươi nói những điều này là hy vọng nhận được sự giúp đỡ sao?”
Vân Tuyết Phi trầm mặc trong chốc lát, xì một tiếng cười nói: “Nhưng
ta không phải Tiết Phỉ, càng không phải là đại từ đại bi Quan Thế
Âm, không thể cứu giúp ngươi!”

“Phỉ nhi, xa cách thời gian dài như vậy, nàng lại học đượng tính khẩu
thị tâm phi (*) rồi!” Ánh mắt Hạ Hầu Huyền dần dần bình tĩnh, liếc
thấy màu đỏ chướng mắt kia, nhẹ nhàng buông lỏng tay nàng ra,
nhìn nàng mang theo sự thương tiếc lẫn cưng chiều: “Nếu nàng
không phải là Tiết Phỉ, vì sao phải mạo hiểm tính mạng đi cứu Hạ
Hầu Cảnh?”

(*) Miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo

Tròng mắt Vân Tuyết Phi căng thẳng, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, con
ngươi thoáng hiện sự tàn khốc, giọng nói giống như nặn từ trong cổ



họng ra: “Hắn là đệ đệ ngươi, ngươi biết rõ mẫu thân ngươi muốn
giết hắn, thế nhưng không đi ngăn cản!”

Hạ Hầu Huyền không phủ nhận mà nhìn thẳng vào đôi con ngươi
sáng bóng như hắc bảo thạch kia, ánh mắt chứa đầy sự lưu luyến,
phối hợp nói: “Ta thật sự hâm mộ A Cảnh, cho dù nàng đã sống lại
thành Vân Tuyết Phi, nhưng vẫn không bỏ được hắn!”

“Hạ Hầu Cảnh chưa bao giờ phản bội Tiết Phỉ, càng thêm sẽ không
tổn thương nàng, ngươi không xứng so với hắn!” Vân Tuyết Phi cười
lạnh, mặc kệ trước nguyên nhân là vì sao, phản bội chính là phản
bội. Tiết Phỉ đã chết, đến bây giờ hắn mới hiểu rõ, có thể khiến thi
thể lạnh lẽo của Tiết Phỉ lần nữa ấm lại, nhưng làm nàng sống lại
được sao?

“Rốt cuộc nàng đã thừa nhận rồi!” Ánh mắt Hạ Hầu Huyền sáng lên,
nhìn vào đôi mắt đầy oán hận kia, nhịp tim đột nhiên gia tốc, thì ra
ông trời thật sự không có vứt bỏ hắn!

Vân Tuyết Phi không muốn tiếp tục dây dưa với hắn, xoay người
định rời đi, sau khi bước được vài bước, tiếng Hạ Hầu Huyền lần
nữa vang lên: “Nàng thật sự yêu Tư Nam Tuyệt?”

Bước chân dừng lại, Vân Tuyết Phi cau mày: “Đây là chuyện riêng
của ta, không nhọc hoàng thượng quan tâm, thời gian nửa nén
hương đã đến kính xin hoàng thượng tuân thủ ước định, đừng nên
níu kéo nữa, ta còn phải về phòng với phu quân của ta!”

“Trả lời ta!” Hạ Hầu Huyền lớn tiếng chất vấn, một câu phu quân kia
càng thêm khơi dậy ghen tỵ mãnh liệt trong lòng hắn, như lửa nóng
thiêu đốt trái tim hắn.

“Bây giờ ngay cả việc đứng cạnh ta nàng cũng không thể sao?” Hạ



Hầu Huyền ảm đạm cười, cả người lộ ra hơi thở lạnh lẽo, nhiệt độ
xung quanh bởi vì hắn mà thoáng chốc lạnh đi.

“Tiết Phỉ đã chết, hiện tại còn sống là Vân Tuyết Phi, nương tử Hộ
quốc Vương gia Tư Nam Tuyệt, trước kia ta và ngươi chưng từng
qua lại, sau này càng thêm không thể!” Vân Tuyết Phi giống như
nghĩ tới điều gì, dừng một chút, mím môi một cái: “Ngươi đã có lỗi
rất nhiều với Tiết Phỉ, đừng để cho nàng hận ngươi hơn, nhớ kỹ
những gì ngươi từng đồng ý với nàng, chỉ cần ngươi một ngày còn
tại vị, sẽ bảo vệ Hạ Hầu Cảnh bình an vô sự sống hết một đời!”

“Bây giờ ta ở trong lòng nàng chỉ tính là một người qua đường thôi
sao?” Hạ Hầu Huyền tự giễu nhếch miệng một cái, rũ mắt xuống:
“Nếu như không phải là vì Hạ Hầu Cảnh, có phải nàng sẽ giết ta hay
không!” Hắn hiểu tính nàng, dám yêu dám hận, hận nhất là lừa gạt.

Không tránh né ánh mắt Hạ Hầu Huyền, nhìn thẳng vào mắt mắt, Vân
Tuyết Phi kiên định gật đầu một cái: “Nếu hoàng thượng tới đây chỉ
để hỏi chuyện này, vậy câu trả lời của ta chính là như vậy!”

Rõ ràng đã đoán được đáp án, nhưng khi chân chính nghe từ trong
miệng nàng. Hạ Hầu Huyền vẫn không khỏi đau đớn trong lòng, mặt
mũi vốn đã tái nhợt nay lại càng thêm xám xịt, sự khổ sở trong con
ngươi như thủy triều cũng che mất đi ánh sao cuối cùng của hắn.

Vân Tuyết Phi lạnh lùng đối diện hết thảy, hai mắt bình tĩnh, không
một chút gợn sóng, một lát sau mở miệng nói: “Nếu hoàng thượng
không còn chuyện gì nữa, ta cáo lui trước!”

“Nàng còn chưa trả lời vấn đề của ta, có phải nàng yêu Tư Nam
Tuyệt không?” Hạ Hầu Huyền vẫn chưa từ bỏ ý định, chỉ cần có một
chút hi vọng, hắn đều không bỏ qua, càng không muốn buông tha!
Nữ nhân này là của hắn, chỉ có điều hắn không cẩn thận làm mất rồi,



hiện tại hắn muốn tìm về!

“Trên đời này không có thuốc hối hận, cũng không quy định ai đó
phải ở nguyên chỗ chờ ngươi, Tiết Phỉ đã chết, đời này nàng sẽ
không thể nào tha thứ cho ngươi! Về phần ta......” Vân Tuyết Phi
không quay đầu lại, bình tĩnh mở miệng: “Nếu như điều này có thể
để cho ngươi chết tâm, không dây dưa nữa, vậy ta nói cho ngươi
biết, ta yêu Tư......”

“Đủ rồi! Đừng nói nữa, ta không muốn nghe!” Hạ Hầu Huyền gấp
giọng ngăn cản, sau đó mủi chân chỉa xuống đất, chịu đựng đau đớn,
bay ra bên ngoài, gấp rút như có người đang đuổi theo phía sau.

Một cơn gió phất qua, nháy mắt không khí trở nên thông thoáng hơn,
sự dồn nén trong lòng cuối cùng cũng được giải tỏa, nàng lấy từ
trong ống tay áo ra một thanh chủy thủ tinh xảo, thở dài nói: “Mang ra
vô ích rồi!”

“Ngươi nói ta nên gọi ngươi Vân Tuyết Phi, hay......” Sắc mặt Hạ Hầu
Cảnh âm lãnh, từ chỗ khuất vọt ra, con ngươi đầy tràn tức giận: “Hay
là gọi ngươi là Tiết Phỉ!”



Chương 112-1: Nên thành thân
rồi (1)

Vân Tuyết Phi có chút ngây ngẩn nhìn Hạ Hầu Cảnh bước tới trước
mặt, há miệng, không nói nên lời.

“Vân Tuyết Phi, không, phải nói là Tiết Phỉ, ngươi lừa ta thật là khổ!”
Ánh mắt Hạ Hầu Cảnh lạnh lẽo bén nhọn bắn về phía Vân Tuyết Phi:
“Ngươi biết rõ tình cảm của ta đối với ngươi, biết rõ ta bởi vì Tiết Phỉ
chết đi mà khổ sở không thôi, nhưng ngươi lại có thể làm bộ như cái
gì cũng không biết, cái gì cũng không nói. Ngươi giỏi, thật sự rất
giỏi!” Lời cuối cùng kia giống như được nặn từ trong kẽ răng.

Vân Tuyết Phi cả kinh, đảo mắt chống lại ánh mắt tức giận của Hạ
Hầu Cảnh, giật giật khóe miệng, nở một nụ cười vô cùng cứng ngắc:
“Ngươi tới đây lúc nào vậy?”

“Nếu như hôm nay ta không tới, có phải ngươi định vĩnh viễn lừa gạt
ta không?” Hạ Hầu Cảnh hừ lạnh một tiếng, trừng Vân Tuyết Phi, lửa
giận cháy hừng hực trong đôi con ngươi âm trầm.

“Ta...ta không phải, ta vì muốn tốt cho ngươi ~” Vân Tuyết Phi cắn
chặt môi, nhìn Hạ Hầu Cảnh, trong mắt nàng toát ra vẻ sốt ruột lẫn lo
lắng, thậm chí tay chân cũng luống cuống theo.

“Không phải gì hả? Ngươi còn muốn phủ nhận ngươi không phải là
Tiết Phỉ?” Hạ Hầu Cảnh nghe vậy giọng nói hơi trầm xuống, nhưng
không khó nghe ra một ít uất ức trong đó: “Tiết Phỉ, ta thật sự muốn
biết rốt cuộc ngươi có tim hay không?”



Vân Tuyết Phi ngớ ra, bị ánh mắt như vậy nhìn đến toàn thân phát
lạnh, nàng yên lặng cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Thật xin lỗi ~” Mặc kệ
giải thích ra sao, cũng không thay đổi được sự thật nàng đã lừa hắn.

Hạ Hầu Cảnh nhìn Vân Tuyết Phi, mấp máy môi, giọng nói trong trẻo
sâu lắng chậm rãi vang lên: “Một năm kia khoảnh khắc ta nghe nói
ngươi chết trận sa trường, ta thật sự rất đau, nhưng ta phần nhiều là
không tin. Vì vậy cả đêm cởi ngựa chạy về kinh thành, sau khi chạy
chết hai con ngựa, cuối cùng cũng trở lại hoàng cung, nhưng thứ ta
gặp được không phải là vẻ mặt tươi cười như hoa của ngươi, mà là
một hàng người mặc đồ tang trắng, một câu nói hãy nén bi thương
kia...... Nhưng ta vẫn không tin sự thật ngươi đã chết, mãi, mãi cho
đến khi ta tìm được Thẩm Lưu Ly, chứng kiến di thể của ngươi, nhìn
ngươi lẳng lặng nằm ở nơi đó, rốt cuộc ta mới chấp nhận được sự
thật rằng ngươi đã đi rồi, thế giới của ta cũng biến mất theo ngươi,
ngươi có biết tâm trạng của ta trong giờ phút đó ra sao không?”

“Ta nghĩ ngươi sẽ không biết ~” Hạ Hầu Cảnh tự giễu cười một
tiếng: “Nếu như ngươi biết, sao vẫn giấu ta lâu như vậy? Nếu như
ngươi biết, làm sao còn có thể cho rằng là vì tốt cho ta?”

Với ánh mắt thê lương tố cáo ấy, khoét sâu vào trái tim Vân Tuyết
Phi, không dám nhìn thẳng, nàng chuyển mắt, nhìn về phía cành liễu
đang đung đưa theo chiều gió ở đằng xa, nhẹ giọng nói: “A Cảnh,
thật xin lỗi ~ Tiết Phỉ đúng là đã chết, tên gọi của chủ nhân thân thể
này là Vân Tuyết Phi. Mặc dù ta nhớ được ngươi, nhớ hết thảy thuộc
về Tiết Phỉ, nhưng cũng không thay đổi được quỹ đạo của thân thể
này. Ngươi không nên bị Tiết Phỉ trói buộc, ngươi nên có một cuộc
sống hoàn toàn mới, tìm được nữ tử mình yêu, sống hạnh phúc đến
hết đời!”

Hạ Hầu Cảnh cất giọng lạnh lẽo, bén nhọn nói: “Cuộc sống mới? Ha
ha ~ Vân Tuyết Phi, ngươi có từng hỏi ta muốn có cuộc sống như thế



nào không? Ngươi nói phải theo quỹ tích gì đó, chẳng qua muốn
sống chung với Tư Nam Tuyệt đến hết đời, để ta không đi quấy rầy
các ngươi, cần gì nói chuyện dễ nghe như vậy, giống như là vì ta.
Nói cho cùng, Vân Tuyết Phi, ngươi rất ích kỷ, ngươi lo lắng ta tiếp
tục quấy nhiễu ngươi, nên ngươi không dám nói cho ta biết sự thật
ngươi là Tiết Phỉ, ngươi sợ lựa chọn sợ tổn thương, đó là lí do vì sao
ngươi phủ nhận tất cả, vì để mình được thảnh thơi, liền muốn đẩy ta
ra xa...... Vân Tuyết Phi, ta cho ngươi biết, ta không lạ gì, không lạ gì
những thứ ngươi đã an bày cho ta!”

Rõ ràng không phải như vậy, nàng chưa từng nghĩ sẽ đẩy hắn ra xa,
vẻ mặt Vân Tuyết Phi hốt hoảng hi vọng nhìn nam nhân đang bi phẫn
trước mặt, đủ loại cảm xúc quanh quẩn ở trái tim, còn có một loại đau
đớn không rõ tên.

Rõ ràng hai người đứng rất gần nhau, nhưng lại cách xa như vậy.

Sự bi thống cuồn cuộn trong tròng mắt đen nhánh của Vân Tuyết Phi
khó mà diễn tả bằng lời, một lát sau thì khôi phục lại bình tĩnh, sau
đó chán nản liếc Hạ Hầu Cảnh, thất vọng nói: “A Cảnh, chúng ta từ
nhỏ lớn lên cùng nhau, ta cho rằng ngươi là người hiểu ta nhất!”

Ánh mắt Hạ Hầu Cảnh dao động mạnh, cuối cùng một câu cũng nói
không nói.

Kế tiếp toàn bộ thế giới giống như yên tĩnh trở lại, hai người lẳng
lặng nhìn nhau, nhưng vẫn không nói gì.

Cơn đau buốt từ bả vai truyền đến, cộng thêm thời gian dài bôn ba
vất vả, còn có do mất máu quá nhiều. Vân Tuyết Phi cảm thấy đầu óc
hơi choáng váng, cơ thể sắp không trụ nỗi, nàng xoa xoa cái trán mệt
mỏi, phá vỡ không khí trầm mặc hiện tại: “Thân thể ta có chút không
thoải mái, ta về phòng trước, có chuyện gì ngày mai chúng ta sẽ nói



tiếp!”

Dứt lời, nàng nhìn Hạ Hầu Cảnh một cái, thấy hắn sắc mặt vẫn còn
nặng nề, nhưng đã tốt hơn nhiều so với ban đầu, nàng mới an tâm
xoay người rời đi.

Trong khoảnh khắc Vân Tuyết Phi xoay người đi, sắc mặt Hạ Hầu
Cảnh rốt cuộc cũng nhu trở lại, nhìn bóng dáng nàng đi ngày càng
xa, nói lầm bầm một câu: “Thật tốt, còn sống là tốt rồi ~”

Hắn ngắm nghía cảnh sắc rực rỡ trước Lâm Phượng viên, tiếp theo
đưa mắt nhìn những đóa hồng mai nổi bật trên mặt đất, cau mày.
Nàng không biết rằng sau khi hắn mở miệng nói xong đã sớm hối
hận, nhất là lúc nhìn thấy màu đỏ chói mắt thấm ra trên bả vai nàng,
hắn cảm thấy đau nhói trong long. Rõ ràng bụng đầy sự quan tâm,
nhưng nhớ đến câu nói cuối cùng của nàng và Hạ Hầu Huyền, nhả
không ra, nuốt không trôi, chỉ có thể chua xót nhìn nàng rời đi!



Chương 112-2: Nên thành thân
rồi (2)

Bên trong Tĩnh Tâm viện, sau khi Mộc Thanh Lan nghe Thư Đới hồi
báo tình huống, sắc mặt phủ lên vẻ lo lắng, không thể nghe thêm
được nữa, bà quăng ly trà trong tay xuống đất, tiếp theo bực tức
đánh vào không khí một cái, đi qua đi lại trong phòng, trong miệng
không ngừng lẩm bẩm: “Hoang đường, thật là hoang đường, ta đã
coi thường nữ nhân này rồi!”

“Thái phi, người không nhìn thấy dáng vẻ thâm tình của Cảnh vương
gia đâu, ngay cả người ngoài cuộc như ta cũng không khỏi xúc động.
Hazi, vương phi nhìn lầm người rồi, tiểu vương Gia và Cảnh vương
gia là nam tử ưu tú như vậy, lại......” Thư Đới tiếc hận đau lòng, nhìn
Mộc Thanh Lan giận đến mặt xanh mét, khóe miệng bà ta không khỏi
nâng lên một đường cong. Người khác không biết, nhưng bà ta biết,
đời này Mộc Thanh Lan thẹn nhất là muội muội Mộc Thanh Dao của
mình. Tuy Hạ Hầu Cảnh chí là cháu bà, nhưng Mộc Thanh Lan lại đối
xử vượt xa con trai ruột của mình.

“Không được, ta tuyệt đối không thể để nữ nhân này phá hủy Nam
Tuyệt và Tiểu Cảnh!” Mộc Thanh Lan đột nhiên dừng lại, đôi mắt đẹp
hiện lên ánh sáng bén nhọn ác độc: “Ban đầu Cảnh nhi vì một Tiết
Phỉ đã buông tha ngôi vị hoàng đế sắp tới tay, nhưng cuối cùng lại
rơi vào kết quả bị vứt bỏ, đau lòng đi đến biên cảnh xa xôi, ta thật vất
vả mới mong được nữ nhân kia chết. Cảnh nhi trở lại bên cạnh ta,
tuyệt đối không thể khiến những chuyện tương tự lần nữa xảy ra!”

“Chủ tử người định làm gì? Tiểu vương gia bảo vệ nữ nhân kia rất
chặt chẽ, chúng ta không thể hành động. Chỉ sợ nếu ra tay, bị tiểu



vương gia và Cảnh vương gia biết, chúng ta này sẽ khó ăn nói......”
Thư Đới lo lắng nói.

Mộc Thanh Lan nghe vậy, trong lòng càng thêm tràn đầy tức giận,
lửa giận hừng hực bốc lên: “Không cần phải giải thích, bọn họ một là
con trai ruột của ta, một là cháu trai của ta, chẳng lẽ địa vị của ta ở
trong lòng bọn hắn vẫn không bằng một nữ nhân?”

“Nữ nhân kia dĩ nhiên không thể so với chủ tử người, chủ tử định
làm gì?” Thư Đới cung kính nói.

Đang định mở miệng nói tiếp, đột nhiên cửa bị người từ bên ngoài đá
văng, sắc mặt Hạ Hầu Cảnh đen tối, tầm mắt lạnh lẽo quét qua thì
Thư Đới vội vàng cúi đầu xuống, sau đó ngừng ở trên người Mộc
Thanh Lan: “Cô, ta cũng muốn biết, người định làm gì Vân Tuyết
Phi?”

“Tiểu, tiểu cảnh, con tới lúc nào?” Mộc Thanh Lan né tránh cái nhìn
không vui của cháu trai, mặc dù lời vừa nói rất đúng lý hợp tình,
nhưng cho tới nay hình tượng của bà ở trong lòng tiểu Cảnh đều là
người khéo hiểu lòng người, hòa ái dễ gần. Hiện tại kêu bà đối mặt
nó, bà nhất định không nói ra được.

“Cô, ta không ngờ người lại độc ác như vậy, muốn bày mưu hại biểu
tẩu, dù sao nàng cũng là thê tử của biểu ca, con dâu của người mà!”
Hạ Hầu Cảnh rất thất vọng, cho dù trong lòng rất không nguyện ý
thừa nhận sự thật này, nhưng vì bảo vệ sự an toàn của nàng, hắn
bằng lòng buông tay!

Một câu ác độc kia như cái gai đâm vào trái tim Mộc Thanh Lan, bà
nhìn đứa trẻ do một tay mình nuôi nấng, thậm chí còn quan trọng
hơn nhi tử của mình, đau thương chợt lóe lên trong mắt, bà nói:
“Tiểu Cảnh, cô làm vậy tất cả cũng là vì tốt cho con, con quên trước



đây Tiết Phỉ mang đến bao nhiêu đau khổ cho con sao? Cô không
muốn con bị như vậy một lần nào nữa, chỉ cần con có thể hạnh phúc
lớn lên, trở về quỹ đạo cuộc sống ban đầu của mình, cô tình nguyện
ác độc một lần!”

Mới vừa nghe được sẽ gây bất lợi cho Vân Tuyết Phi, trong lòng hắn
đúng là rất tức giận, nhưng nghĩ lại nữ nhân trước mắt này coi hắn
như con trai ruột, bà làm tất cả đều là vì hắn, hắn biết, cho nên hắn
thở dài, bước lên đỡ lấy Mộc Thanh Lan, giọng nói trong trẻo chậm
rãi vang lên: “Cô, người quá lo lắng rồi, nàng ấy là thê tử biểu ca, sao
ta có thể thích nàng ấy chứ? Hôm nay ta đi tìm nàng ấy, chỉ là muốn
nói lời cám ơn với nàng ấy thôi. Nếu không phải nàng ấy mang theo
ẩn vệ tìm được ta trước, sợ rằng bây giờ ta đã bị người mà Tiêu thái
hậu phái đi giết chết rồi!”

Mộc Thanh Lan ngẩn ra, nhớ lại ngày Nam Tuyệt ôm trong ngực một
người đầy máu me đi vào, lúc ấy trong mắt bà chỉ có Tiểu Cảnh,
không quan tâm đến chuyện gì khác, chẳng lẽ? Ánh mắt bà khẽ đảo,
hoài nghi hỏi lần nữa: “Con nói lần này là nàng ta cứu ngươi?”

“Vâng, lúc biểu ca tới, chúng ta đã bị vây công, nhiều người như vậy,
nếu không phải nàng mang theo ẩn vệ kịp thời tìm được, chỉ sợ hiện
tại ta đã không thể bình an đứng ở trước mặt cô rồi. Nàng là ân nhân
cứu mạng của cháu, cho nên chất nhi khẩn cầu cô, đừng gấy phiền
toái cho nàng, chất nhi giải thích rõ mọi chuyện với cô, lần này tuyệt
đối sẽ kiên trì tới cùng!” Ánh mắt Hạ Hầu Cảnh trầm tĩnh lý trí, ngữ
điệu vô cùng êm tai, chẳng qua ở nơi mà người khác không thấy
được sự khổ sở hiện lên trong đáy mắt của hắn.

Dĩ nhiên Mộc Thanh Lan cũng không ngờ trong đó vẫn còn có
nguyên nhân sâu xa như vậy, ánh mắt bén nhọn quét về phía Thư
Đới đang đứng im lặng bất động, lạnh lùng nói: “Sao chuyện này
ngươi không nói cho ta biết trước?”



Thư Đới hoảng sợ quỳ xuống đất, sợ hãi nói: “Nô tỳ nghĩ Cảnh
vương gia bình an trở về rồi, cho nên chưa nói việc này với chủ tử
người, để tránh chủ tử người lo lắng sợ hãi!”

“Hừ! Ngươi làm ta thiếu chút nữa trách lầm người tốt rồi!” Sắc mặt
Mộc Thanh Lan vô cùng khó coi.

“Nô tỳ biết sai rồi!” Thư Đới vội vàng nói.

“Lần này tạm thời tha ngươi, về sau tất cả chuyện có liên quan đến
sự an toàn của Tiểu Cảnh ngươi đều phải nói rõ chi tiết cho ta biết,
nếu không ta sẽ không tha cho ngươi!” Mộc Thanh Lan mím môi một
cái, giọng nói hơi trầm xuống.

Sau đó bà quay đầu nhìn Hạ Hầu Cảnh, nó có đôi mắt rất giống muội
muội của bà, đưa tay nhẹ nhàng kéo tay của hắn, tận tình khuyên
bảo nói: “Tiểu Cảnh, tuổi con cũng không còn nhỏ nữa, nên tìm một
cô nương để thành thân rồi!”



Chương 113: Trước thành gia,
sau lập nghiệp

Đáy mắt Hạ Hầu Cảnh thoáng qua một nét u tối, nhưng rất nhanh đã
biến mất, khôi phục lại trạng thái bình thường, giọng nói trầm thấp
lạnh lùng vang lên: “Thù lớn của mẫu phi một ngày chưa báo, chất
nhi sẽ không thành thân!”

“Con hiếu thảo như vậy, cô rất vui mừng ~” Mộc Thanh Lan khẽ gật
đầu, chân mày đang nhíu chặt cuối cùng cũng giãn ra. Bà vốn còn lo
lắng đúng như lời Thư Đới nói, Cảnh nhi thật sự thích Vân Tuyết Phi
nha đầu kia. Bây giờ nghe được câu trả lời như vậy, bà rốt cuộc có
thể để xuống nỗi lo lắng trong lòng. Một Tiết Phỉ đã đủ rồi, không thể
vì nữ nhi thường tình mà làm lỡ đại sự!

Chỉ có điều, bà đưa tay vỗ nhẹ tay Hạ Hầu Cảnh, cất giọng dịu dàng
ấm áp: “Con trưởng thành rồi, cổ nhân nói: trước thành gia, sau lập
nghiệp. Thù của mẫu phi con thì nhất định phải báo, nhưng cô vẫn hi
vọng con có thể mau sớm thành thân, tìm nương tử để có người
chăm sóc cho con, trong lòng cô cũng an ủi đôi chút ~”

Ánh mắt Hạ Hầu Cảnh gom lại thành một tầng mây mù, bên trong lộ
ra thấp thoáng một chút bi thương, hắn chợt cười một tiếng, ngữ
điệu nghe không ra cảm xúc lẩm bẩm nói: “Ta cũng muốn thành thân
sớm, nhưng mà nàng không muốn gả cho ta!”

Mộc Thanh Lan nghe vậy ánh mắt ngưng tụ, cầm lấy tay hắn hơi
dùng sức, nhìn Hạ Hầu Cảnh cau mày, không tin nói: “Thiên hạ còn
có nữ nhân nhìn không vừa mắt Tiểu Cảnh con?”



Đợi sau khi lấy lại tinh thần, ý thức được mình đã nói cái gì, giọng nói
Hạ Hầu Cảnh lành lạnh nhưng không đánh mất sự hòa nhạ, mỉm
cười gật đầu: “Củ cải xanh tất cả đều có tình yêu (*), thiên hạ nhiều
nữ tử như vậy, vẫn có ngoại lệ!”

(*) Ý chỉ ai cũng có sở thích của riêng mình, không quan trọng ai
đúng ai sai.

“Đừng nói sang chuyện khác, mới vừa rồi con nói nàng không muốn
gả cho con, nha đầu kia là ai?” Tròng mắt xinh đẹp nhưng sắc bén
của Mộc Thanh Lan mang theo ý dò xét, băn khoăn ở trên người Hạ
Hầu Cảnh, giọng nói hơi tức giận: “Nói đi, cô làm chủ cho con!”

Hạ Hầu Cảnh hơi ngẩn ra, nhếch môi cười, giọng nói trong trẻo như
dòng suối mát: “Tạm thời còn chưa có, vừa nãy con chỉ nói đùa thôi,
đợi gặp được nữ nhân con yêu và nàng cũng yêu con, chắc chắn sẽ
nói cho cô biết, nhanh chóng thành thân!”

Mộc Thanh Lan ngước mắt cẩn thận quan sát, một lúc sau khẽ thở
dài nói: “Có tâm sự gì thì nói với cô, con thích, cô nhất định sẽ đoạt
lấy cho con!” Năm đó Tiết Phỉ khiến cho Cảnh nhi chán chường một
thời gian dài như vậy. Hiện tại nếu quả thật có người có thể làm
Cảnh nhi lấy được sự vui vẻ trở lại, như vậy, bà có thể không cân
nhắc chuyện gia thế, chỉ cần nữ tử kia xuất thân trong sạch, bà lập
tức đồng ý để nàng kia vào cửa!

Thu hồi nụ cười, Hạ Hầu Cảnh trịnh trọng nghiêm túc nói: “Cô ra tay,
chuyện nhất định sẽ làm chơi ăn thật. Nếu chất nhi tìm được nữ tử
mình thích, chắc chắn sẽ báo cho cô đầu tiên, đến lúc đó cô lập tức
đoạt cho ta, cũng có thể tiết kiệm được một ít tiền sính lễ!”

Mộc Thanh Lan nghe vậy hừ lạnh một tiếng, trợn mắt nhìn Hạ Hầu
Cảnh: “Không nghiêm chỉnh!”



“Không nghiêm chỉnh cũng là do cô quá nuôn chiều!” Hạ Hầu Cảnh
bất mãn phản bác, trong mắt đầy tràn ánh sáng dịu dàng.

“Không cãi với con nữa, mau theo ta dùng bữa, vừa đi cái là biến mất
một thời gian dài, ta muốn gặp con còn khó hơn lên trời. Hôm nay về
nhà, hãy ăn với ta một bữa cơm thật ngon!” Đôi mắt phượng quí khí
của Mộc Thanh Lan mang theo ý cười dung túng, vẻ mặt chói lọi ánh
sáng của tình mẫu tử.

Hôm sau, bầu trời râm mát, không lâu sau mưa to trút xuống mặt đất,
tí tách tí tách, phủ lên hoa cỏ ở bên ngoài, âm thanh tinh tang vang
dội, giống như một bài ca du dương trầm bổng, rứa sạch hết sự mệt
mỏi trong lòng người.

Sau khi Vân Tuyết Phi tỉnh lại, Ngũ Trà theo hầu ở bên người, một
mực cung kính phục dịch, từ đầu đến cuối không có lấy một nụ cười,
vẫn nghiêm mặt, bĩu môi.

Nha đầu này tất cả tâm tư đều hiện hết ra trên mặt, sao Vân Tuyết
Phi không nhìn ra nàng ấy đang tức giận chứ, nàng đưa tay nhéo gò
má mềm mại của Ngũ Trà thở dài nói: “Bao lâu không thấy, sao có
cảm giác giống như thịt ít đi nhỉ?”

Nói chưa dứt lời, Ngũ Trà đã không kiềm chế được mà đỏ mắt, ngăn
chặn bàn tay Vân Tuyết Phi, hừ lạnh một tiếng, mở to mắt: “Ngũ Trà
mập hay gầy không dám làm phiền tiểu thư quan tâm!”

“Em và ta cùng nhau lớn lên từ nhỏ, chăm sóc ta thời gian dài như
vậy, trước mặt người ngoài chúng ta là chủ tớ, nhưng bên trong ta
và em đều biết, tiểu thư ta coi em như người thân của mình, nếu ta
không quan tâm em thì còn quan tâm ai nữa chứ?” Vân Tuyết Phi
xoay mặt Ngũ Trà lại, nhìn thẳng vào mắt nàng ấy, nghiêm túc gằn



từng chữ.

Ngũ Trà nghe xong, trong lòng cảm động rất nhiều, càng thêm uất
ức, nước mắt trong khóe mi đọng lại nhiều hơn, nghẹn ngào tố cáo
nói: “Nếu tiểu thư thật sự coi Ngũ Trà là người thân, cũng sẽ không
ba lần bốn lượt thất tín, thậm chí mất tích không để lại một chữ, mỗi
lần trở lại luôn chồng chất vết thương!”

Dứt lời, Ngũ Trà cắn chặt môi, khuôn mặt nhỏ nhắn rối rắm ở chung
một chỗ, trong mắt mơ hồ lộ ra sự đau lòng.

Vân Tuyết Phi xúc động, sắc mặt khó nén áy náy, trong lòng càng
thêm ấm áp bởi vì những lời này, nàng đưa tay nâng cằm Ngũ Trà,
khẽ cười một tiếng: “Biết Ngũ Trà mỹ nhân quan tâm ta nhất, về sau
ta chắc chắn nhớ kỹ, có chuyện gì cũng sẽ báo cáo Ngũ Trà mỹ nhân
trước khi hành động, đi ra ngoài thì chú ý an toàn, nhất định bảo cẩn
thận bảo vệ không để mình bị thương!”

Ngũ Trà ngẩn ra, ngay sau đó hơi đỏ mặt, nhìn ánh mắt trêu đùa của
nàng, lắp bắp: “Tiểu, tiểu thư, người thật là hư, lại trêu người ta!”

“Này, đừng giận nữa?” Vân Tuyết Phi chau mày, khóe miệng cong
lên, nhỏ giọng nói.

Ngũ Trà bĩu mô, giọng nói hơi khàn: “Tiểu thư không được bỏ lại
Ngũ Trà một lần nào nữa đấy!”

Vân Tuyết Phi gật đầu một cái, nhìn khắp bốn phía, nhẹ giọng hỏi
thăm: “Chỉ một mình em? Đào Thất đi đâu rồi?”

Ánh mắt Ngũ Trà chợt lóe, cúi đầu trả lời: “Nàng ấy cảm thấy trong
người khó chịu, đang ở trong phòng nghỉ ngơi!”



“Vậy à!” Vân Tuyết Phi đột nhiên cười khẽ: “Em sang chăm sóc nàng
ấy đi, bên đây ta cũng không còn chuyện gì!”

Ngũ Trà nghe vậy, đột nhiên giật mình: “Ồ! Quên mất!”

Vân Tuyết Phi khó hiểu nhìn Ngũ Trà hỏi: “Quên cái gì?”

“Vương Gia nói sau khi người tỉnh lại thì đến chỗ ngài ấy, Tô lão gia
ở bên kia đang chờ tiểu thư người đâý~” Ngũ Trà le lưỡi một cái,
ngượng ngùng nói: “Mới vừa rồi chỉ lo giận dỗi đùa giỡn, làm cho
chuyện đứng đắn quên mất!”

Vân Tuyết Phi đưa tay làm bộ tức giận gõ trán Ngũ Trà hai cái, dùng
lỗ mũi hừ một tiếng: “Em Tiểu Mê Hồ, phạt em hôm nay đi chăm sóc
Đào Thất!”

Tiếp theo, Vân Tuyết Phi đến trước gương sửa sang lại dung nhan
và quần áo, mới vừa đẩy cửa ra, một dòng hơi lạnh kèm theo mùi
thơm của bùn đất liền xông vào mũi.

Tí tách nước mưa như chuỗi ngọc bị đứt, từng giọt chảy xuống đất,
gom lại thành dòng nước, Vân Tuyết Phi khép quần áo trên người,
lấy một nhánh hoa mai làm dù đi vào trong mưa.

Trong phòng ngoài phòng là hai loại thời tiết, khi Vân Tuyết Phi đẩy
cửa bước vào, lập tức hơi nóng phả vào mặt, ngứa một chút, lạnh
lẽo trên người trong nháy mắt biến thành hơi nước, từ từ bốc hơi.

Tư Nam Tuyệt và Tô Thần Tường đang tập trung tinh thần nhìn
chằm quân cờ trên bàn, lúc nghe thấy tiếng cửa mở kẻo kẹt, tức thời
dời đi lực chú ý, tất cả các ánh mắt đều rơi vào trên người Vân Tuyết
Phi.



“Phụ thân, hôm nay mưa lớn như vậy, sao người lại tới đây?” Vân
Tuyết Phi đưa áo choàng cho nha hoàn bên cạnh, khoan thai đi vào
trong phòng.

“Còn không phải là vì con, nghe nói nha đầu con lại gây chuyện bị
thương!” Trên mặt Tô Thần Tường tràn đầy cưng chiều lo lắng.

Vân Tuyết Phi nhíu chặt lông mày, nhìn qua Tư Nam Tuyệt, hung ác
trợn mắt: “Huynh lại ở sau lưng nói xấu ta gì hả?”

Con ngươi Tư Nam Tuyệt chợt lóe, để ly trà xuống, giọng nói trong
trẻo chất phát: “Ta chỉ nói đúng sự thật!”

“Hừ! Ta thấy huynh rất vui sướng khi người gặp họa thì họa thì phải!”
Vân Tuyết Phi đi thẳng đến bên cạnh Tô Thần Tường tìm một vị trí
ngồi xuống, nhìn xuống bàn cờ, sau đó chỉ vào một chỗ nói: “Phụ
thân, hạ chỗ này!”

Tô Thần Tường theo lời hạ cờ, chỉ một chiêu thay đổi cục diện bàn
cờ, đắc ý nhướng mi với Tư Nam Tuyệt: “Quả nhiên nữ nhi đúng là
tiểu tâm can của phụ thân!”

Vẻ mặt Tư Nam Tuyệt thong dong, mặt mày hờ hững, không kiêu
ngạo không nóng nảy: “Vẫn chưa kết thúc, tất cả đều còn có phản
công!”

Ánh mắt hai người lần nữa tụ lại trên bàn cờ, ước chừng chém giết
kịch liệt hơn nửa canh giờ, lấy chiến thắng của Tư Nam Tuyệt làm
kết cục.

“Tên tiểu tử này, ta dầu gì cũng là nhạc phụ ngươi, nữ nhi ngồi ở bên
cạnh theo dõi, thế nhưng một chút thể diện ngươi cũng không cho!”
Tô Thần Tường trừng mắt liếc hắn một cái, hừ một tiếng.



“Đúng đó, tốt xấu gì cũng là nhạc phụ huynh, Tư Nam Tuyệt huynh
không nhìn mặt tăng, cũng phải nể mặt mũi ta chứ!” Vân Tuyết Phi
cau mày không vui.

Tư Nam Tuyệt đang dọn dẹp bàn cờ nghe vậy thì dừng lại, chợt mỉm
cười, như tắm gió xuân: “Ta tin tưởng nhạc phụ đại nhân thích quan
minh chính đại đánh cờ hơn!”

Khóe miệng Tô Thần Tường vui vẻ nâng lên, dòm Tư Nam Tuyệt nói:
“Ngươi có ý định cùng ta học một chút chuyện buôn bán không?”
Hắn bỗng chốc quay đầu, áy náy nhìn Vân Tuyết Phi, trong ánh mắt
sâu kín tràn trề sự yêu thương: “Mọi thứ của ta sớm muộn đều giao
lại cho Phi Nhi, làm tướng công nò, ta hi vọng ngươi có thể giúp nó
phân ưu giải nạn!”

Vân Tuyết Phi sững sờ, làm sao cũng không ngờ phụ thân đột nhiên
nhắc đến chuyện này, nàng nhìn ánh mắt áy náy của Tô Thần
Tường, an ủi nói: “Phụ thân trước đây ngươi cũng không biết rõ có
sự tồn tại của ta, cái gọi là người không biết không có tội, không cần
khó chịu!”

Tô Thần Tường trông thấy nữ nhi khéo léo hiểu lòng người như thế,
nhất thời vui mừng, nhìn Tư Nam Tuyệt tiếp tục nói: “Ta chỉ có một
nữ nhi duy nhất, ngươi phải đối xử tốt với con bé. Nếu để ta biết
ngươi làm cho nó bị nửa phần uất ức, ta chắc chắn sẽ không bỏ qua
cho ngươi. Mặc dù nhà ta là thương nhân, nhưng trong lòng ta Phi
Nhi chính là công chúa cao quý nhất, đáng giá với tất cả mọi thứ tốt
nhất trên đời!”

Tư Nam Tuyệt trịnh trọng gật đầu một cái, không để ý tới Tô Thần
Tường đang có mặt ở đây, đưa tay tới nắm lấy tay Vân Tuyết Phi,
chứng kiến vẻ mặt nàng đỏ ửng yêu kiều, trong lòng một trận nhộn



nhạo.

“Ta thấy thời gian không còn sớm nữa, ta còn phải kiểm tra ở cửa
hàng, hôm nay tới đây thôi, ta đi trước ~” Tô Thần Tường đứng dậy
cáo từ: “Nhìn thấy Phi Nhi không có gì nguy hiểm tính mạng, ta cũng
an lòng!”

Sau tiếng đóng cửa lần nữa vang lên, trong nhà chỉ lại hai người, Tư
Nam Tuyệt duỗi tay nói với Vân Tuyết Phi: “Tới đây!”

Vân Tuyết Phi nhẹ nhàng đi tới, còn chưa đứng vững, Tư Nam Tuyệt
đã kéo Vân Tuyết Phi vào trong ngực, ngửi mùi thơm nữ nhi quen
thuộc, hắn liền cảm thấy vô cùng thoải mái: “Trong người còn chỗ
nào khó chịu không?”

Rúc vào trong ngực Tư Nam Tuyệt, Vân Tuyết Phi nâng nửa người
lên, đột nhiên ngẩng đầu, lại gần bên tai Tư Nam Tuyệt, thổi hơi nóng
nói: “Không có!”

Tiếng nói vừa dứt, Tư Nam Tuyệt liền cúi xuống, ngậm chặt đôi môi
của nàng, khắng khít như môi với răng, triền miên đục khoét!



Chương 114: Vào cung kiến
giá Thái hậu

“Thái hậu, người không thể vào, hoàng thượng không muốn gặp ai!”
Nội thị canh giữ cửa Càn Thanh điện khẩn trương ngăn cản nói.

“Lớn mật, Thái hậu ngươi cũng dám cản, không muốn sống nữa!”
Tiêu Ngọc Cẩm quát lớn.

Ngay sau đó bịch một tiếng, đại môn bị ngoại lực đẩy ra, Tiêu Nhị Vũ
nện bước ưu nhã đi vào.

Một bộ hoa phục màu tím đậm thêu Mẫu Đơn viền chỉ vàng, thắt lưng
khảm hồng bảo thạch ở giữa, trâm vàng trên trán nhô ra lắc lư, hợp
với đôi mắt phượng âm trầm, càng thêm uy nghiêm cao quý.

Tiêu Ngọc Cẩm bên cạnh nhẹ nhàng nâng đỡ, trên gương mặt đẹp
tràn đầy sự kiêu căng, sau lưng nàng là tám cung nữ mặc quần áo
màu sáng, cung kính cúi đầu bước nhỏ theo.

“Mẫu hậu, sao người lại đến đây?” Hạ Hầu Huyền từ trong tấu
chương ngẩng đầu lên, miệng khẽ nhếch tạo nên một đường cong
nhàn nhạt.

“Sao vậy? Không hoan nghênh ta à?” Tiêu Nhị Vũ đưa tay ngăn tùy
tùng ở ngoài cửa, để một mình Tiêu Ngọc Cẩm dìu bà đi vào chính
điện, sắc mặt hơi không vui.

Hạ Hầu Huyền đứng dậy đi xuống, vẻ mặt cung kính nghênh đón:
“Mẫu hậu có thể tới gặp ta, hài nhi tất nhiên cảm thấy rất vinh hạnh!”



Tiêu Nhị Vũ nhướng mi nhìn Hạ Hầu Huyền một cái, duỗi ta ra, nguội
lạnh nói: “Để Ngọc Cẩm đỡ ai gia là được!”

Từ sau khi bước vào đây, tầm mắt Tiêu Ngọc Cẩm thỉnh thoảng rơi
vào trên cơ thể tuấn dật cao quý của Hạ Hầu Huyền, lúc này nghe
thấy Thái hậu chỉ đích danh mình, hai gò má bỗng chốc ửng đỏ như
rặng mây, thâm tình liếc nam nhân siêu phàm kia một cái, giọng nói
yêu kiều động lòng người vang lên: “Hoàng thượng trọng thương
vừa khỏi, không nên vất vả, hãy để cho nô tỳ phục vụ thái hậu nương
nương ~”

Hạ Hầu Huyền chau mày lại, thật sâu đưa mắt nhìn Tiêu Ngọc Cẩm,
tròng mắt nàng ta đảo hai cái, lúc định quay đầu nhìn lại, Hạ Hầu
Huyền đã lập tức thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt nói: “Vậy làm phiền Tiêu
tiểu thư rồi!”

Tiêu Ngọc Cẩm dịu dàng nhìn thoáng qua Hạ Hầu Huyền, sau đó
cung kính cúi đầu, mềm mại nói: “Đây là chuyện nô tỳ nên làm ~”

Hạ Hầu Huyền không để ý tới nữa, chuyển mắt lên người Tiêu Nhị
Vũ, thoải mái nói: “Mẫu hậu, xin mời ngồi, đợi nhi tử phê xong tấu
chương sẽ cùng mẫu hậu ra ngoài đi dạo!”

Tiêu Nhị Vũ nhíu chặt lông mày, trông thấy tấu chương chất thành
đống cao trên bàn, tiếp theo quay đầu, chống lại tầm mắt Hạ Hầu
Huyền, không khỏi đưa tay sờ vết thương ở lồng ngực, ngữ điệu
nghe không ra cảm xúc vang lên: “Chỗ này còn đau không?”

Trong con ngươi thâm thúy của Hạ Hầu Huyền hiện lên một chút ấm
áp, nhìn thẳng vào mắt Tiêu Nhị Vũ, gật đầu một cái: “Có chút ~”
dừng một lát, giống như nhớ tới chuyện gì đó, lại bổ sung thêm một
câu: “Mấy ngày nữa là có thể hoàn toàn khỏi rồi, mẫu hậu không cần



lo lắng!”

Ánh mắt Tiêu Nhị Vũ ngưng trọng, như có điều suy nghĩ nhìn Hạ Hầu
Huyền, chốc lát sau, có chút ý vị sâu xa nói: “Nghỉ ngơi thật tốt, chớ
để mệt mỏi quá độ, những chuyện này tạm thời giao cho nhị ca con
làm. Dù sao các con cũng là huynh đệ ruột, có thể hỗ trợ lẫn nhau,
không cần phải quá mức câu nệ!”

“Tạ mẫu hậu quan tâm, chẳng qua nhị ca không hề hứng thú với
chuyện này, nhi tử cũng không tiện miễn cưỡng, hơn nữa một mình
nhi tử có thể xử lý tốt ạ!” Hạ Hầu Huyền chợt cười một tiếng, nhỏ
giọng nói.

Tiêu Nhị Vũ nghe vậy, trong mắt nhanh chóng ngưng tụ âm trầm,
nhưng lập tức biến mất không thấy gì nữa, nàng mím môi một cái,
dặn dò xung quanh: “Tất cả các ngươi đi xuống coi chừng!”

“Dạ ~” Mọi người cúi đầu nhận lệnh.

Đợi trong điện chỉ còn sót lại hai người, sắc mặt Tiêu Nhị Vũ trầm
xuống khẽ hừ một tiếng: “Những ngày qua con trọng thương nằm ở
trên giường, chuyện của triều đình đều do nhị ca thay con giải quyết,
năng lực của nó con là người thấy rõ nhất ~”

Bất chợt bà ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào mắt Hạ Hầu Huyền:
“Thân là thiên tử, phải hiểu được học được việc giao quyền, nó là ca
ca ruột của con, so với những người ngoài kia thì dù sao cũng tốt
hơn nhiều!”

Hạ Hầu Huyền đáp một tiếng, mặc dù cảm xúc che giấu rất tốt,
nhưng nếu quan sát kỹ vẫn có thể nhìn ra trong đó lóe lên sự chua
chát: “Mẫu hậu khổ tâm nhi tử hiểu, chỉ là bây giờ chưa đến lúc cần
nhị ca hỗ trợ, huynh ấy đến Kinh Thành đã một khoảng thời gian rồi,



nghe nói thị thiếp huynh ấy mang thai, là đứa con đầu tiên của nhị ca.
Hiện tại sức khỏe nhi tử cũng khá, nhị ca không cần phải quan tâm
nữa, có thể trở về trông coi đứa bé ra đời!”

Tiêu Nhị Vũ há có thể không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn, nhớ lại
tin tức nhận được lúc trước, bà chợt cảm thấy vô cùng tức giận: “Nó
là ca ca ruột của con, con lại không chịu dung nạp nó?”

Hạ Hầu Huyền thấy sắc mặt Tiêu Nhị Vũ hơi âm u, hắn cau mày,
nhướng mi nói: “Đây là nhi tử có ý tốt, xin mẫu hậu minh xét!”

Tiêu Nhị Vũ lạnh mặt, ngữ điệu giống như từ trong kẽ răng nặn ra:
“Ngươi đừng coi ta như kẻ ngu, hôm nay ta tới đây không phải nghe
ngươi nói lời ngon ngọt, ta nghe nói ngươi cho giải tán người mai
phục ở xung quanh Hộ quốc vương phủ, tại sao lại làm như vậy?”

Rốt cuộc đã vào chủ đề, Hạ Hầu Huyền thưởng thức thái độ trở mặt
của bà, lông mày như mực chau lên: “Dù sao hắn cũng là đệ đệ của
ta, ta không thể tuyệt tình như vậy!”

Sắc mặt Tiêu Nhị Vũ hơi đổi, ánh mắt nhìn Hạ Hầu Huyền không tán
thành nói: “Ngươi chỉ có ca ca không có đệ đệ, ai gia cũng chỉ sinh
Thuần nhi và nhi. Hạ Hầu Cảnh hoàn toàn không phải đệ đệ của
ngươi, hắn là kẻ thù của ngươi, vẫn mơ ước ngôi vị hoàng đế của
ngươi, ngươi phải diệt trừ hắn, để tránh đêm dài lắm mộng!”

Hạ Hầu Huyền cười nhạt, nụ cười không đạt đáy mắt: “Mẫu hậu
người nghiêm trọng quá rồi, A Cảnh từ nhỏ cùng ta lớn lên, hắn là
hạng người ta hiểu rõ nhất!”

“Ngươi hiểu? Ngươi hiểu được cái gì?” Tiêu Nhị Vũ mím chặt môi,
cũng khống chế không nổi nữa, khuôn mặt tức giận, ánh mắt nhìn Hạ
Hầu Huyền đầy chỉ trích: “Trong khoảng thời gian này khắp nơi nổi



dậy làm phản, kêu gọi đưa cửu hoàng tử lên ngôi, chỉ có ngươi coi
hắn là đệ đệ, nhưng hắn có coi ngươi ra gì đâu!”

“Ngôi vị hoàng đế này vốn chính là hắn nhường cho nhi tử, dù cho bị
cướp đi, nhi tử cũng không có nửa câu oán hận......”

Bốp một tiếng, Tiêu Nhị Vũ hung hang giáng một tát, bà hít sâu một
hơi, ánh mắt bén nhọn: “Ngôi vị hoàng đế này là ta thiên tân vạn khổ
mới giành lấy được, ngươi không muốn ngồi cũng không sao, để lại
cho Thuần nhi, hoàng thượng Đại Hạ Quốc nhất định phải là con
cháu Tiêu gia ta!”

Bị ánh mắt lạnh lẽo như vậy nhìn chằm chằm, Hạ Hầu Huyền cũng
không lùi bước, trấn định nhìn Tiêu Nhị Vũ: “Mẫu hậu, chúng ta đã
làm quá nhiều chuyện sai trái, không nên tiếp tục phạm lỗi nữa!”

“Cái gì gọi là không nên tiếp tục phạm lỗi? Tranh đoạt ngôi vị hoàng
đế vốn chính là ngươi chết ta mất mạng, ngươi muốn trả lại hắn ngôi
vị hoàng đế, đã hỏi qua hắn có tha thứ cho ngươi hay chưa?” Tiêu
Nhị Vũ cất giọng bén nhọn, giống như cực kỳ kích động: “Chúng ta
đã không thể quay đầu được rồi, ngươi hại chết Tiết Phỉ, ta giết mẫu
thân hắn, ngươi cho rằng hắn sẽ dễ dàng bỏ qua cho chúng ta?”

Hạ Hầu Huyền có chút ngây ngẩn nhìn Tiêu Nhị Vũ, há miệng, cả
kinh nói: “Thì ra Dao phi thật sự là người hại chết!”

“Đúng, là ta hại chết nàng ta, ta cố ý thừa dịp lúc hoàng thượng rời
cung, tìm người cưỡng gian nữ nhân kia!” Tiêu Nhị Vũ ác độc cười:
“Nàng ta không phải độc sủng hậu cung sao? Ta khiến cho nàng ta
không còn mặt mũi gặp hoàng thượng, không còn mặt mũi tranh
giành tình cảm với ta, ta muốn làm cho nàng ta phải mang tiếng xấu
muôn đời!”



Hết thảy đều không thể quay lại được nữa, Hạ Hầu Huyền lạnh lẽo
trong lòng, khổ sở nhắm mắt lại, hai tay nắm chặt có chút rung rung.
Hắn nhớ lại một nữ tử tốt đẹp như thế, là người mà phụ thân yêu
nhất. Vậy mà lại bị mẫu thân của mình dùng thủ đoạn hèn hạ hại
chết, nhưng người đó đã sinh ra hắn nuôi nấng hắn, thì có thể làm
sao chứ?

“Nếu ngươi không muốn ngồi ở vị trí này, lập tức ra một tờ chiếu thư
thoái vị đi, truyền ngôi cho Thuần nhi!” Tiêu Nhị Vũ thu hồi nụ cười
nơi khóe môi, giọng nói hơi trầm xuống: “Về sau không được phép
nói những lời ngu ngốc đó nữa, Tiêu Nhị Vũ ta cũng không phải chỉ
có một mình ngươi là con, nếu ngươi dám phản bội ta, đừng trách
mẫu hậu trở mặt vô tình!”

Thấy Hạ Hầu Huyền không nói, Tiêu Nhị Vũ xoa xoa cái trán mệt mỏi,
một đôi mắt phượng trong trẻo lạnh lùng: “Ngươi tốt nhất suy nghĩ
thật kỹ, ta đi gặp Thuần nhi một lát!”

Lâm Phượng viên Hộ quốc vương phủ, sau giờ ngọ ánh mặt trời trải
dài trên mặt đất, hương hoa thoang thoảng trong gió, loáng thoáng
có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách.

“Đào Thất, mấy ngày qua thân thể đã khá hơn chưa?” Vân Tuyết Phi
nhận lấy nước trà đưa tới, khẽ nhấp miệng, mỉm cười hỏi.

“Đa tạ vương phi quan tâm, có Ngũ Trà chăm sóc, nô tỳ khỏe nhiều
rồi ạ!” Đào Thất vui mừng cảm kích.

“Vậy thì tốt, mấy ngày nay không uống được trà ngươi pha, quả thật
rất nhớ, hôm nay rốt cuộc có thể đỡ thèm rồi ~” Vân Tuyết Phi thích
chí, le lưỡi một cái.

Đào Thất nở nụ cười: “Vậy vương phi uống nhiều một chút!”



Vân Tuyết Phi mỉm cười gật đầu một cái, cầm ly trà nâng lên khóe
miệng, đang chuẩn bị uống, Ngũ Trà hấp tấp xông vào, gương mặt
luống cuống.

“Tiểu, tiểu thư, không xong......” Ngũ Trà thở hổn hển nói, nhận lấy ly
trà Đào Thất đưa tới, một hơi uống sạch, sau đó đưa tay quệt miệng,
thở dốc một hơi, bình phục lại, nàng khẩn trương nói: “Trong cung
truyền đến tin tức, Thái hậu tuyên Hộ quốc vương phi vào cung!”

Đào Thất nghe vậy, ánh mắt nhấp nháy, lo lắng nhìn Vân Tuyết Phi
nói: “Vương phi, cái này làm sao mới tốt? Thương thế của người còn
chưa hồi phục hoàn toàn, có muốn từ chối không?”

Vân Tuyết Phi siết chặt mép ly, ánh mắt ngưng tụ, đời này nàng và
Tiêu Nhị Vũ nữ nhân kia chưa từng qua lại, vì sao bà ta lại muốn gặp
nàng?

“Tiểu thư, bây giờ vương gia không có ở vương phủ, nếu tiểu thư
vào cung, bị Thái hậu làm khó thì phải làm sao đây?” Ngũ Trà vội
vàng nói.

Vân Tuyết Phi suy nghĩ một chút, để ly trà xuống, đi tới trước bàn
trang điểm ngồi xuống, căn dặn: “Ngũ Trà, trang điểm cho ta, trang
dung trang nghiêm một chút!”

Ánh mắt Đào Thất căng thẳng, vội vàng đi tiến lên: “Vương phi,
người quyết định muốn đi sao? Đừng đi mà, Thái hậu tìm người chắc
chắn không có chuyện tốt rồi!”

Vân Tuyết Phi có chút buồn cười nhìn hai nha đầu một lòng suy nghĩ
vì mình này, nàng nhẹ giọng trấn an nói: “Bà ta đường đường là Thái
hậu một nước, chắc chắn sẽ không làm khó một tiểu nữ tử như ta



đâu!”

“Vậy tiểu thư, người dẫn em cùng đi với!” Lần này Ngũ Trà cũng
không muốn bị bỏ lại nữa, cho dù trước mặt là hồng thủy mãnh thú
(*), nàng vẫn muốn đi theo.

(*) Lũ lụt và thú dữ

“Được ~” Vân Tuyết Phi khẽ gật đầu.

Ngoài cửa sổ gió hiu hiu mát rượi, thổi tung bức rèm che phát ra âm
thanh ting tang vang dội, trong phòng yên tĩnh không một tiếng động.
Chốc lát sau, Vân Tuyết Phi đã mặc cung trang bước ra khỏi Lâm
Phượng viên, ngồi vào kiệu nhỏ do trong cung sắp xếp di chuyển đến
cung điện vừa quen thuộc vừa xa lạ kia.

“Xem ra lão yêu bà đó sinh lòng nghi ngờ rồi!” Trên nóc nhà, Tần Lan
mặc một bộ quần áo dài màu xanh, cầm một bầu rượu nằm nghiêng,
màu vàng kim rực rỡ, càng thêm mờ ảo như tranh vẽ.

Tư Nam Tuyệt mặc một bộ quần áo dài trắng như tuyết, ngồi ở bên
cạnh, nhìn chằm chằm này cỗ kiệu đang càng ngày càng xa, yên
lặng không nói.

“Không đi theo sao?” Tần Lan cười nhẹ nói: “Hạ Hầu Huyền nam
nhân kia cũng không phải là nhân vật dễ dàng buông tha, nàng vào
cung như vậy, đến lúc đó muốn ra ngoài sẽ không hề đơn giản đâu!”

Tư Nam Tuyệt mấp máy môi, đôi con ngươi thâm thúy, giống như
một xoáy nước bí ẩn, một lúc sau, giọng nói trầm thấp vang lên:
“Hoàng cung không phải là nơi nàng ấy nên ở!”

Tần Lan uống một ngụm rượu, nhìn Tư Nam Tuyệt cười một tiếng:



“Ta coi ngươi có thể nhịn được bao lâu!”

Cỗ kiệu được khiêng thẳng vào trong cung, sau khi Vân Tuyết Phi
xuống kiệu, trông thấy cái lồng chim xanh vàng rực rỡ vừa quen
thuộc vừa xa lạ kia, trong lòng nàng một hồi phức tạp.

“Lần nữa trở lại đây có phải có rất nhiều cảm xúc không?” Mộ Dung
Thanh Y từ trên cầu thang từng bước từng bước đi xuống.

Không ngờ vào cung người đầu tiên nhìn thấy lại là Mộ Dung Thanh
Y, ánh mắt Vân Tuyết Phi thoáng qua một chút sáng tỏ, nhếch miệng
nói: “Ngươi vẫn chờ ta ở đây?”

Mộ Dung Thanh Y đi tới trước mặt Vân Tuyết Phi thì dừng lại, che
miệng cười nói: “Quả nhiên ngươi chính là người hiểu ta nhất, ta
nghe nói ngươi sẽ đến, nên sáng sớm đã đứng chờ ở đây!”

Vân Tuyết Phi nhìn xung quanh một vòng, tiếp theo ánh mắt cố định
trên người Mộ Dung Thanh Y, nhíu mày: “Có phải ta nên cho rằng
ngươi rất yêu mến ta hay khôngs?”

“Ừ, đúng là ta rất thích ngươi, dù sao tất cả mọi thứ của ta đều là
ngươi ban cho, này quần áo hoa lệ, này đồ trang sức đẹp đẽ, này địa
vị tôn quý, này cuộc sống của kẻ bề trên......” Mộ Dung Thanh Y lại
gần, cười khẽ, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được nói: “Vân
Tuyết Phi, không, phải gọi ngươi là Tiết Phỉ, lần này ta nhất định sẽ
cười đến cuối cùng!”

“Hoàng thái hậu có chỉ, tuyên Hộ quốc vương phi Vân Tuyết Phi vào
điện!” Một vị thái giám đứng trên đài cao truyền lời đến.

“Lần này ta coi ngươi chết như thế nào!” Con ngươi Mộ Dung Thanh
Y lóe lên vẻ hưng phấn, đưa mắt nhìn ngày càng xa của Vân Tuyết



Phi.



Chương 115-1: Bị nhốt trong
hoàng cung (1)

Lại một lần nữa bước vào Thọ Ninh điện, có một loại cảm giác giống
như đã cách mấy đời, Vân Tuyết Phi nhìn một hàng tỳ nữ đứng hàng
cúi đầu nghênh tiếp, dưới chân là thềm được lót bằng cẩm thạch
thượng hạng, mùi nhang thoang thoảng trong không khí, nhếch
miệng tạo nên một đường cong trào phúng. Ở trong mắt dân chúng
kể từ sau khi tiên hoàng tạ thế Hoàng thái hậu luôn làm bạn với
nhang đèn, chăm sóc phật đường. Tuy nhiên lại không biết mặc dù
bà ta cổng sau không bước cổng trước không ra, nhưng cũng đã trải
qua cuộc sống xa hoa nhất trên thế giới này.

“Vương phi, Tạp gia chỉ có thể đưa đến đây, Thái hậu có lệnh, để
cho một mình ngài vào!” Thái giám dẫn đường cúi đầu nói.

Dường như Vân Tuyết Phi sửng sốt một chút, nhìn về phía cung điện
vừa quen thuộc vừa xa lạ kia, không quá mức để ý gật đầu: “Làm
phiền công công~”

Tiếp theo quay đầu trông thấy ánh mắt tràn đầy lo lắng của Ngũ Trà,
nàng cười khẽ nói: “Em chờ ta ở đây ~”

Ngũ Trà dĩ nhiên biết phép tắc trong hoàng cung, nhưng nếu để cho
tiểu thư một mình đi vào đầm rồng hang hổ, trong lòng nàng cũng
không an tâm, gương mặt nhỏ nhắn rối rắm ở chung một chỗ, nàng
ấp úng nói: “Nô tỳ có thể đi vào chung không? Tiểu thư người một
mình vào đó, nô tỳ không yên lòng!”

“Tỳ nữ của vương phi chờ ở chỗ này là được. Thái hậu có lệnh, chỉ



muốn gặp một mình vương phi, kính xin vương phi nhanh vào trong,
đừng để Thái hậu chờ lâu, khiến Tạp gia kho xử!” Trong mắt thái
giám tràn đầy sự sốt ruột, the thé thúc giục.

Vân Tuyết phi nhìn Ngũ Trà căng thẳng, sắc mặt chợt thay đổi nặng
nề, dịu dàng nói: “Chúng ta nên cảm thấy vinh hạnh, hoàng cung này
không phải tất cả mọi người đều có thể bước vào, ít nhất bây giờ ta
và em đã thật sự được đặt chân ở đây, về sau nói ra cũng có mặt
mũi!”

Thái giám bên cạnh dẫn đường nghe vậy, khinh miệt bằng nửa con
mắt, không nhịn được nói: “Vương phi vẫn nên tranh thủ thời gian,
Thái hậu cũng chờ lâu rồi, nếu không đi vào trong, chọc giận Thái
hậu, Tạp gia cũng không giúp được ngươi!”

Vân Tuyết Phi nhíu mày, không thèm quan tâm cười nói: “Sợ rằng
đến lúc đó bản thân công công cũng khó bảo toàn!”

“Ngươi...ngươi......” Thái giám này nghe vậy sắc mặt bỗng chốc đỏ
lên vì tức, vẫn cho rằng quả hồng mềm chưa từng trải qua việc đời,
không nghĩ tới còn là một người mồm miệng lanh lợi.

Nhung Ngũ Trà vẫn cảm thấy rất lo, xua đi không được, nhưng hấy
tiểu thư như thế, trong lòng biết rõ cưỡng cầu nữa cũng không vào
được, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu: “Ngũ Trà ở chỗ này chờ tiểu
thư!”

Đối diện đôi mắt quan tâm của Ngũ Trà, Vân Tuyết Phi khẽ gật đầu
cười yếu ớt.

Lần thứ hai đi tới trước đại môn tràn đầy uy nghiêm, Vân Tuyết Phi
cảm khái ngàn vạn, không ngờ quanh đi quẩn lại, nàng lại một lần
nữa đến nơi này.



Lục Y nha hoàn giữ cửa lập tức đẩy cửa ra, nói với Vân Tuyết Phi:
“Vương phi mời vào bên trong, Thái hậu đang ở bên trong!”

Lần này Vân Tuyết Phi cũng không do dự, nhấc chân tiến thẳng vào.

Nàng vừa bước vào, cửa lập tức bị người ở bên ngoài đóng lại, Vân
Tuyết Phi dừng một chút, vẫn tiếp tục đi vào bên trong, nàng nhớ bên
trong có một Phật đường, đó là chỗ Tiêu Nhị Vũ thường ở.

Đến gần Phật đường liền nghe được âm thanh gõ mõ nhẹ nhàng,
nàng đưa tay mở rèm ra, quả nhiên bắt gặp Tiêu Nhị Vũ đang thành
kính quỳ gối trước tượng Phật, trong miệng lẩm bẩm kinh Phật, Vân
Tuyết Phi thấy vậy, cũng không quấy rầy, mà đứng ở một im lặng
chờ đợi.

Ước chừng sau nửa nén nhang, Tiêu Nhị Vũ ngừng lại, mắt phượng
từ từ mở ra, đứng lên nhìn Vân Tuyết Phi, xem kỹ hồi lâu, cười khe
khẽ đứng lên: “Ngươi quả nhiên còn nhớ rõ chỗ này!”

Vân Tuyết Phi không tránh né ánh mắt Tiêu Nhị Vũ, nhìn thẳng vào
mắt bà ta, gật đầu một cái: “Ngươi tìm ta tới chuyện gì?”

“Trước đây mặc dù ta tin phật, nhưng chẳng qua là muốn tâm hồn
thanh tịnh, vẫn không tin trên thế giới này có quỷ thần đức phật!” Tiêu
Nhị Vũ cười nhẹ, nhìn chằm chằm mặt Vân Tuyết Phi, không nháy
mắt nói: “Nhưng hôm nay nhìn thấy ngươi, thì ta đã thật sự tin!”

“Ta không phải quỷ thần, càng không phải là đức phật, không biết vì
sao Thái hậu lại nói như vậy?” Vân Tuyết Phi bị ánh mắt như vậy
nhìn trúng khiến toàn thân run lên, nhưng nàng cũng không lùi bước.

“Ta nói cái gì, trong lòng ngươi hiểu rõ, Vân Tuyết Phi, Tuyết Phi, cái



tên này giống y như tên trước đây của ngươi, chẳng lẽ đây chính là
sự an bày của ông trời?” Trong mắt Tiêu Nhị Vũ nhanh chóng ngưng
tụ sự sắc bén lạnh lẽo, giọng nói bỗng nhiên trầm xuống: “Rõ ràng
ngươi chính là người đáng chết, vì sao phải sống lại?”

Tim Vân Tuyết Phi chợt lạnh, nàng nhìn Tiêu Nhị Vũ, vẻ mặt chợt có
chút giật mình, mím môi một cái, gian nan nói: “Không nghĩ tới ngươi
hận ta như vậy ~” Vẻ mặt tràn đầy căm hận mà kiếp trước nàng
chưa bao giờ thấy qua.

“Từ lần đầu tiên gặp ngươi, ta đã không thích ngươi, bởi vì ngươi
tiếng tăm nổi như cồn, mê hoặc Hạ Hầu Cảnh, lại còn quyến rũ nhi tử
của ta. Nếu như ngươi có thể an phận thủ thường, có lẽ ta còn có
thể tha cho ngươi để ngươi chiếm ngôi vị hoàng hậu bên người
Huyền Nhi, nhưng ngươi ghen tỵ. Từ xưa tới nay hoàng đế nào
không phải là tam cung lục viện, đôi khi cần thiết kết thân cũng là thủ
đoạn để củng cố hoàng quyền. Sao ta có thể để Huyền Nhi chỉ có nữ
nhân là ngươi, hơn nữa ngươi và Hạ Hầu Cảnh vẫn dây dưa không
rõ, nhi tử của nữ nhân kia, ta sớm muốn diệt trừ hắn. Nhưng vì
ngươi ở đây, Huyền Nhi ba lần bốn lượt không vâng lời ta, còn che
chở đứa con hoang đó, ngươi nói làm sao ta sẽ thích ngươi?” Trong
mắt Tiêu nhụy Vũ Phượng giăng đầy mây đen, càng nói càng kích
động.

Chỉ trong thoáng chốc, căn phòng này giống như kết thành một tầng
băng, hơi lạnh lan tỏa thấm vào tận xương tủy.

Vân Tuyết Phi khép hờ mờ, lông mi thật dài chớp chớp, ngữ điệu
nghe không ra cảm xúc: “Vốn là trước khi ta tới, trong lòng vẫn ôm
một chút hy vọng với ngươi, ít nhất kiếp trước mặc dù ngươi đối xử
với Tiết Phỉ không coi là quá tốt, nhưng cũng ôn tồn bao dung,
nhưng......”



Dừng một chút, lời kia giống như nặn ra từ trong kẽ răng: “Thì ra tất
cả đều là giả, đều là màn kịch của ngươi, buồn cười nhất chính là ta
như kẻ ngu bị ngươi lừa lâu như vậy, thậm chí nghe theo lời ngươi,
thuyết phục Hạ Hầu Cảnh bỏ qua ngôi vị hoàng đế, nhưng ngươi từ
đầu tới đuôi đều dối gạt ta!”

Tiêu Nhị Vũ nhìn Vân Tuyết Phi một cái thật sâu, cười lạnh, xoay
người, dời mắt lên trên mặt phật tổ: “Ngôi vị hoàng đế vốn nên thuộc
về hài nhi của ta, ta chẳng qua là lấy lại đồ thuộc về mình, thì có lỗi
gì?”

“Ngươi hại chết mẫu phi Hạ Hầu Cảnh, đoạt ngôi vị hoàng đế vốn
nên là của hắn, thậm chí làm trái lời hứa với ta, đuổi tận giết tuyệt Hạ
Hầu Cảnh, ngươi thật là ác độc!” Theo tầm mắt Tiêu Nhị Vũ nhìn
sang, Vân Tuyết Phi châm chọc cười một tiếng: “Ngươi làm nhiều
chuyện thương thiên hại lý như vậy, cho dù có niệm kinh siêu độ cả
ngày lẫn đêm, cũng rửa không sạch tội nghiệt trên người ngươi!”

Sắc mặt Tiêu Nhị Vũ hơi u ám, ánh mắt căng thẳng, hừ lạnh một
tiếng: “Ta mang nghiệp chướng nặng nề, ngươi thì sạch sẽ bao
nhiêu?” Bà ta bỗng chốc xoay người lại, đi đến trước mặt Vân Tuyết
Phi, nhìn nàng chằm chằm, gằn từng chữ: “Tiết Phỉ ngươi còn nhớ
tay mình nhuộm bao nhiêu máu tanh không? Ngươi vì vương quyền
của Huyền Nhi đã giết không ít người, từ xưa tới nay cá lớn nuốt cá
bé, chúng ta chỉ khác lập trường mà thôi!”

Vân Tuyết Phi mím chặt môi, ánh mắt ngưng trọng, bên trong chỉ còn
lại sự u ám, đôi tay nắm chặt thành quyền, không nói một câu.

“Không ngờ ngươi sống lại, thế nhưng nhặt được một cơ thể còn trẻ
như vậy, tốt lắm!” Tròng mắt Tiêu Nhị Vũ lạnh lùng chuyển một cái,
như có một luồng sáng sắc bén bắn ra: “Nghe nói Hộ quốc vương gia
Tư Nam Tuyệt cũng bị ngươi mê hoặc khiến thần hồn điên đảo,



ngươi cũng thật biết lấy lại vốn!”

Vân Tuyết Phi chán ghét, quay mặt đi, cất giọng lành lạnh: “Nếu hôm
nay ngươi tìm ta chỉ để ‘ôn chuyện’, hiện tại cũng không còn sớm, ta
có thể đi được rồi chứ!”

“Đi? Nhưng ta định mời ngươi ở lại trong cung, tiếp đãi ngươi thật
chu đáo đấy!” Tiêu Nhị Vũ khẽ cười nói: “Huyền Nhi vì ngươi trà
không nhớ cơm không nghĩ, khiến người làm mẫu hậu như ta không
khỏi lo lắng, vì vậy ta mới mời ngươi vào cung!”

Sắc mặt Vân Tuyết Phi bỗng nhiên trầm xuống: “Tiêu Nhị Vũ, ta ngốc
một lần là đủ rồi, đừng luôn coi ta như kẻ ngu!”

“Ngươi đứa nhỏ này, mới làm vương phi có mấy ngày mà ngay cả lễ
nghi cũng quên mất?” ánh mắt Tiêu Nhị Vũ tràn ngập không vui lẫn
chỉ trích, tiếp theo thay đổi sắc mặt, dịu dàng nói: “Nhưng ta rất hoài
niệm thời gian ngươi kêu ta là mẫu hậu ~”

“Ta hiểu rõ ngươi muốn dùng ta dụ Hạ Hầu Cảnh vào cung, nhưng
ngươi tính nhầm rồi. Cho dù ngươi có giữ ta lâu hơn nữa, hắn cũng
sẽ không tới đây!” Khóe miệng Vân Tuyết Phi khẽ nâng lên, hả hê
nói: “Tốt xấu gì ta cũng là Hộ quốc vương phi, hai phần binh quyền
thiên hạ, ta nghĩ dù ngươi có hận ta đến nghiến răng nghiến lợi,
cũng không dám gây bất lợi cho ta. Nếu ngươi đã muốn để ta lại đây,
cũng tốt, ăn không chơi không ở không, có lợi ích mà không nhận thì
chính là kẻ ngu rồi!”

Tiêu Nhị Vũ nghe vậy, ánh mắt tối sầm lại, con ngươi vốn đang dịu
dàng thoáng chốc thay đổi, ngữ điệu giống như đã nắm chắc phần
thắng nói: “Vậy chúng ta chờ xem, xem ngươi ở trong lòng Hạ Hầu
Cảnh có bao nhiêu phân lượng!”



Đúng thời điểm đang giương cung bạt kiếm, ngoài phòng một trận ồn
ào, đại môn bị người từ bên ngoài đá văng ra.

Mặc dù căn phòng này vô cùng kín đáo, nhưng cơ cấu lại cực kỳ
khéo léo. Hết thảu âm thanh, tiếng động ở đâu thì trong phòng này
cũng có thể nghe được rất rõ ràng.

Tiêu Nhị Vũ cười như không cười nhìn Vân Tuyết Phi nói: “Xem con
trai ngoan của ta quan tâm ngươi cỡ nào, còn chưa tới một canh giờ,
nó đã xông vào!”

Vừa dứt lời, giọng nói đầy lo lắng của Hạ Hầu Huyền liền truyền đến:
“Mẫu hậu, mẫu hậu, người đang ở đâu......”

“Theo ta ra ngoài!” Tiêu Nhị Vũ liếc Vân Tuyết Phi, cái nhìn kia rất có
thâm ý.

Hạ Hầu Huyền không ngờ mẫu hậu hắn nhanh như vậy, cũng biết
Phỉ Nhi còn sống. Mới vừa nghe Tiêu Ngọc Cẩm nói, trên người hắn
thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, lập tức dùng khinh công bay tới.

“Ai ở bên ngoài hô to gọi nhỏ, có để người ta nghỉ ngơi hay không!”
Tiêu Nhị Vũ khôi phục dáng vẻ đoan trang cao quý, kèm theo Vân
Tuyết Phi ‘đi cùng’, từ bên trong chậm rãi đi ra.

Hạ Hầu Huyền nhìn thấy người đến an toàn không bị tổn hại gì, trái
tim khẩn trương rốt cuộc cũng được thả lỏng, hắn tốn một ít thời gian
để bình tĩnh lại: “Mẫu hậu, nhi tử tới đây thỉnh an người~”

“Hả? Thời gian này, hoàng nhi vẫn còn nhớ mẫu hậu sao, thật khiến
mẫu hậu cảm động mà!” Tiêu Nhị Vũ cười gật đầu, nhưng nụ cười
kia lại vô cùng lạnh bạc.



Hạ Hầu Huyền cũng nhìn ra được sự bất thường, nhưng không có
thời gian truy cứu, toàn bộ lực chú ý của hắn đều tập trung lên người
ở sau lưng mẫu hậu. Mấy ngày không gặp, Hạ Hầu Huyền phát hiện
hắn rất nhớ Phỉ nhi. Cho dù Phỉ nhi đã đổi thân thể, nhưng tình yêu
của hắn đối nàng lại không hề suy giảm.

Bị ánh mắt nóng rực như vậy chiếu lên người, sao Vân Tuyết Phi có
thể không cảm nhận được chứ, nàng lành lùng liếc Hạ Hầu Huyền,
sau đó liền dời đi.

“Hoàng nhi đến rất đúng lúc, Hộ quốc vương phi lần đầu vào cung,
mà mẫu hậu lại không được khỏe, không một chút tinh thần và thể
lực, con thay mặt mẫu hậu chiêu đãi nàng cho chu đáo ~” Tiêu Nhị
Vũ đưa tay xoa xoa cái trán, ánh mắt nhìn Vân Tuyết Phi tràn đầy sự
tự trách và áy náy: “Lớn tuổi, thân thể không còn được nhanh nhẹn
nữa, luôn đau cái này đau cái kia, xin vương phi lượng thứ, cho
hoàng nhi dẫn người đi dạo xung quanh một chút, cố gắng hết sức
làm một chủ nhà tận tình!”

Hạ Hầu Huyền đang không biết làm sao để được nói chuyện với Phỉ
nhi, lại không khiến cho mẫu thân nghi ngờ, giờ phút này khi nghe
thấy lời dặn dò kia, không thể nghi ngờ đó cũng chính là ý nguyện
của mình, hắn nhanh nhảu trả lời: “Nhi tử nhất định sẽ tiếp đãi chu
đáo!”

Vân Tuyết Phi lạnh lùng quét mắt qua lại giữa Tiêu Nhị Vũ và Hạ Hầu
Huyền. Sau một lát, nàng hít sâu một hơi, giật giật khóe miệng, nhàn
nhạt cười một tiếng: “Làm phiền hoàng thượng ~”

“Vương phi, mời tới bên này!” Hạ Hầu Huyền không kịp chờ đợi đưa
tay ra hiệu.

Đi ngang Tiêu Nhị Vũ, Vân Tuyết Phi dừng bước một chút, nàng



giống như nhìn thấy này đáy mắt tính toán của bà ta, nàng còn chưa
kịp suy nghĩ, Hạ Hầu Huyền đã xin ý kiến nói: “Mẫu hậu thân thể
không thoải mái, chúng ta không quấy rầy nữa, cáo lui trước!”

Khi Vân Tuyết Phi đi ra khỏi Thọ Ninh điện, lập tức cảm thấy không
khí bỗng chốc trở nên thật trong lành, nàng há to miệng hít thở hai
cái, ổn định tâm thần, nhìn bóng dáng trước mặt lạnh lùng nói:
“Ngươi muốn dẫn ta đi đâu?”

Hạ Hầu Huyền chấn động, xoay người, nở một nụ cười tươi tắn, hai
mắt lóe sáng, như ngôi sao sáng nhất trong đêm tối, ngữ điệu giống
như đang ca hát vui vẻ: “Phỉ nhi, ta rốt cuộc cũng chờ được ngày
đón nàng về nhà rồi!”



Chương 115-2: Bị nhốt trong
hoàng cung (2)

Vân Tuyết Phi nhìn chằm chằm vào mặt Hạ Hầu Huyền, quan sát kỹ
từng chỗ, không bỏ qua một chỗ nào. Một lát sau, nàng mở miệng
nói: “Đây không phải nhà của ta, ta là Vân Tuyết Phi, không phải Tiết
Phỉ, Tư Nam Tuyệt là phu quân của ta, Hộ quốc vương phủ mới phải
là nhà của ta!”

Nét mặt Hạ Hầu Huyền vừa rồi còn rất thân thiện, thoáng chốc đã
tiêu tán, sự chờ đợi trong mắt hóa thành bi thương, hắn cười khổ
nói: “Phỉ nhi, phải làm sao thì nàng mới chịu tha thứ cho ta?”

“Tha thứ?” Vân Tuyết Phi buồn cười mà quên mất vẻ mặt thâm tình
của nam tử trước mặt, giễu cợt nói: “Ngươi bảo ta tha thứ thế nào
đây? Nếu như ta không sống lại, vậy bây giờ chính là một đống
xương trắng rồi, hôm nay làm gì còn có thể nhìn thấy ngươi hối hận!”

Nhìn dáng vẻ Hạ Hầu Huyền muốn nói lại thôi, Vân Tuyết Phi há có
thể không biết trong lòng hắn thật sự rất hối hận, nhưng như vậy thì
sao chứ? Hối hận có thể xóa bỏ chuyện hắn đã phản bội mình, khiến
thời gian quay lại được sao sao?

“Đúng, đúng, không thể......” Đôi môi Hạ Hầu Huyền khô khốc, hơi hé
ra, chỉ có thể thốt ra ba chữ này.

“Ta không cần ngươi xin lỗi, bây giờ ta muốn ngươi cho ta xuất ra
cung trở về phủ!” Giữa chân mày Vân Tuyết Phi bắt đầu xuất hiện sự
không kiên nhẫn, giọng nói kiên quyết vang lên: “Ta không muốn ở lại
chỗ này thêm một phút một giây nào nữa!”



“Không, ta sẽ không để nàng rời!” Hạ Hầu Huyền ngưng mắt nhìn
Vân Tuyết Phi, tình cảm trong mắt tuôn ra như suối, dày đặc sự nhớ
nhung, dày đặc niềm hối hận, còn có không đành lòng......

Gió thổi tung tay áo hắn, vài sợi tóc rơi xuống vầng trán, khẽ bay bay,
hắn thâm tình ngắm nàng hồi lâu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, khẩn
cầu: “Ở lại trong cung cùng với ta đi, chúng ta lại bắt đầu lần nữa.
Phỉ nhi, lần này ta đồng ý nàng, ta chỉ yêu một mình nàng, cả đời này
sẽ không có bất cứ nữ nhân nào khác!”

Vân Tuyết Phi bị hình tượng si tình lẫn dứt khoác của Hạ Hầu Huyền
làm cho lay động, có phải tất cả mọi người sau khi mất đi mới biết hối
hận không? Thế nhưng cho dù có hối hận thì có ích gì chứ? Trên mặt
Vân Tuyết Phi vốn còn một ấm áp, hiện tại hoàn toàn trở nên lạnh
giá, giọng điệu trầm thấp: “Hạ Hầu Huyền, ngươi không nên khiến ta
ghê tởm ngươi hơn!”

Trông thấy khuôn mặt nhỏ nhắn bi phẫn, Hạ Hầu Huyền đột nhiên
cười khẽ, tiếng cười vui vẻ mang theo thê lương: “Phỉ nhi, hôm nay
nàng cũng đã mệt mỏi rồi, ta mang nàng tìm chỗ nghỉ ngơi. Sau đó
lập tức sẽ rời khỏi, tuyệt đối không quấy rầy nàng!”

Vân Tuyết Phi biết có nói tiếp cũng phí công, trợn mắt nhìn Hạ Hầu
Huyền một cái, bất đắc dĩ đi theo.

Sau khi sắp xếp cho Vân Tuyết Phi vào ở Trường Nhạc điện, Hạ Hầu
Huyền liền đi ra ngoài. Con ngươi dịu dàng thoáng cái lạnh lẽo, hắn
không rõ hôm nay mẫu hậu làm vậy là có ý gì? Theo thám tử hồi báo,
mẫu hậu tuyên Phỉ nhi vào cung trước, Mộ Dung Thanh Y nữ nhân
kia đã đi tìm nàng. Nếu như, nếu như nữ nhân này lại đem thân phận
của Phỉ nhi làm lợi thế, vậy mẫu hậu......



Nghĩ tới đây, trái tim hắn liền thắt chặt lại, bước nhanh đến Triêu
Phượng điện.

Kể từ lúc Mộ Dung Thanh Y nghe nói Vân Tuyết Phi vào Thọ Ninh
điện vẫn chưa trở ra, tâm tình nàng cực tốt, soi gương trang điểm
cho mình, trong miệng ngâm nga một đoạn bài hát.

“Thiên Thủy, lấy cho bổn cung chiếc thoa ngọc ở đầu giường kia!”
Mộ Dung Thanh Y nhìn trái nhìn phải vẫn cảm thấy chiếc thoa vàng
thêu phượng hoàng tung cánh hợp với kiểu búi tóc này nhất.

Ngắm mình trong gương hồi lâu, vẫn không có động tĩnh, Mộ Dung
Thanh Y không kiên nhẫn đứng dậy: “Thiên Thủy, chết ở đâu rồi,
trâm của bổn cung.....”

Nhưng khi chạm đến bóng dáng màu vàng ở trên giường, nửa câu
còn dư lại giữ trong cổ họng, nàng ta lập tức thay đổi sắc mặt, nở nụ
cười dịu dàng tiến lên, ngọt ngào nói: “Hoàng thượng, người đã đến
rồi ~”

Hạ Hầu Huyền nghịch thoa ngọc trong tay, nghe thấy âm thanh, đưa
thoa ngọc ra: “Ngươi đang tìm cái này?”

Nhìn thấy Hạ Hầu Huyền giơ đồ ra, nét mặt Mộ Dung Thanh Y chợt
vui vẻ vì bất ngờ, vội vàng gật đầu một cái, đưa tay định cầm lấy,
nhưng còn chưa chạm tới, tay Hạ Hầu Huyền bỗng chốc buông lỏng,
thoa ngọc vọt một tiếng rơi trên mặt đất, phát ra âm thanh thanh thúy.

“Hoàng thượng, người......” Mộ Dung Thanh Y không biết vì sao, kinh
ngạc ngước mắt nhìn lên gương mặt trong trẻo lạnh lùng nam nhân.

“Nghe nói hai ngày trước ngươi đến chỗ Thái hậu?” Giọng nói Hạ
Hầu Huyền nghe không ra cảm xúc sâu kín vang lên.



Cơ thể Mộ Dung Thanh Y thoáng chốc cứng đờ, con ngươi vốn mù
mịt thoáng chốc trợn to, lo lắng run rẩy: “Hoàng, hoàng thượng,
người đến…người đến là vì......”

Nói chưa được hết câu Hạ Hầu Huyền lập tức bóp chặt cổ Mộ Dung
Thanh Y, nhìn thấy ánh mắt lo lắng hoảng sợ kia, hắn hậm hực nói:
“Ngươi muốn cái gì ta cũng cho ngươi, ta vốn định chỉ cần ngươi an
phận, ta sẽ để ngươi giữ lấy vị trí quý phi, yên ổn sống hết một đời,
nhưng ta thật sự quá ngây thơ rồi, nữ nhân như ngươi trời sanh
chính là không biết tự trọng!”

Mộ Dung Thanh Y đột nhiên cảm thấy khó thở, ngực nặng trĩu, sắc
mặt càng thêm đỏ lên, nàng đưa tay muốn gỡ bàn tay kia ra, nhưng
thử cả buổi, vẫn không xoay chuyển dù chỉ một chút. Trong lòng
nàng tuyệt vọng đồng thời giống như có thể ngửi được tử thần đang
đến gần, nàng giơ tay hướng về phía Hạ Hầu Huyền, nặn ra vài giọt
nước mắt: “Hoàng, hoàng......”

Lúc cảm thấy sắp tắt thở, Hạ Hầu Huyền đột nhiên buông tay, nàng
vô lực trượt xuống đất, nước mắt không ngừng tuôn ra, nằm trên mặt
đất không nhúc nhích.

“Vân Tuyết Phi không phải là người ngươi có thể động, trẫm cảnh
cáo ngươi một câu cuối cùng. Nếu nàng bị mất một sợi tóc, ta sẽ
khiến cho cả nhà Mộ Dung ngươi chết hết!” Hạ Hầu Huyền chán ghét
quét mắt nữ nhân nửa chết nửa sống trên đất, hừ lạnh một tiếng: “Tự
giải quyết cho tốt!”

Thời điểm bước đến ngạch cửa, hắn đột nhiên ngừng lại, ý vị sâu xa
nói: “Ta biết rõ ngươi thích Quan Bá Luân, chỉ cần ngươi ngoan
ngoãn nghe lời, ngày mai ta lập tức cho người thả hắn ra, đưa đến
chỗ của ngươi, để cho hắn ngày ngày bầu bạn với ngươi!”



Mộ Dung Thanh Y vốn giống như cá chết hai mắt vô hồn, nhưng sau
khi nghe đến cái tên ngày nhớ đêm mong ấy, liền phản ứng cực
nhanh, giãy giụa bò dậy, gấp giọng nói: “Hoàng thượng, chuyện này
là thật?” Phải biết nàng đi tìm Thái hậu nói điều kiện, cũng là vì giúp
Bá Luân thoát cảnh tù tội, nhưng không ngờ lão yêu bà đó sau khi
nghe xong câu chuyện hoang đường của nàng, lại đổi ý. Lấy cớ vì sự
nhục nhã của Hoàng thất, tuyên bố muốn giết Bá Luân, nàng thật là
trộm gà không được còn mất nắm gạo, đắc tội Hạ Hầu Huyền, còn
làm cho cả người mang tai ương.

Lần này giọng Hạ Hầu Huyền bớt trầm hơn, hóa thành nụ cười dịu
dàng, hắn quay đầu lại nhìn nàng một cái, khẽ cười nói: “Ngươi tốt
nhất nên ngậm chặt miệng, giữ tốt bổn phận, làm theo lời ta dặn,
ngày mai ta sẽ cho hắn tới đây cùng ngươi!”

Mộ Dung Thanh Y vui mừng, không kịp nghĩ nhiều, vội vàng gật đầu,
đợi sau khi Hạ Hầu Huyền đi, nàng sờ sờ vết bầm tím trên cổ, trong
lòng chua chát đồng thời cũng có chút an ủi. Nàng không bỏ được
vinh hoa phú quý, không bỏ được quyền lợi địa vị quý phi, nhưng lại
không nở buông tha tình cảm với Quan Bá Luân. Nếu kiên quyết phải
chọn một, cả hai bên nàng cũng không muốn bỏ bên nào.

Nhưng bây giờ thì tốt rồi, ngày mai sẽ được nhìn thấy Bá Luân, về
sau nàng và hai người bọn họ cùng nhau sống ở trong cung, có
chiếu chỉ đảm bảo của Hạ Hầu Huyền, nàng đã có thể yên tâm kê
cao gối ngủ rồi.

Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Mộ Dung Thanh Y lập tức thức dậy
trông ra cửa, từ lúc mặt trời mọc đến mặt trời lặn, trong lòng không
khỏi, ánh sáng trong mắt nàng từng chút từng chút bị dập tắt.

Tại khoảnh khắc nàng xoay người tính bước vào cửa, Trương công



công đột nhiên gọi nàng lại: “Nô tài thỉnh an quý phi nương nương!”

Mộ Dung Thanh Y kích động quay người lại, đợi nhìn đến khi nhìn
thấy xung quanh không một bóng người, nàng mất mác nói: “Đứng
lên đi ~”

“Nô tài nhận lệnh hoàng thượng, đưa người đến chỗ quý phi!”
Trương công công đưa ngón tay chỉ ra người đang cúi đầu ở đằng
sau nói: “Vị này là Tiểu Lộ Tử sau này sẽ đi theo quý phi, hầu hạ
người!”

Mộ Dung Thanh Y ngẩn ra, dời mắt nhìn bóng dáng ở phía sau, mơ
hồ cảm thấy ấy vô cùng thân quen, nàng sững sờ tiến lên, trong lòng
đột nhiên rung động: “Ngươi...ngươi ngẩng đầu lên ~”

Người nọ nghe lệnh từ từ ngẩng đầu lên, phơi bày gương mặt quen
thuộc trong tầm mắt kinh hãi của Mộ Dung Thanh Y.

“Nô tài Tiểu Lộ Tử bái kiến quý phi, quý phi cát tường ~”



Chương 116-1: Nương tử, ta
nhớ nàng lắm! (1)

“Bá, Bá Luân, là chàng thật sao?” Còn chưa kịp vui mừng, liền bị sự
tình trước mắt làm cho hoảng sợ nói không ra lời, giọng Mộ Dung
Thanh Y không thể tin mang sự rung động nhè nhẹ: “Chàng... sao
chàng......”

“Nếu người đã đưa đến, Tạp gia vô sự, xin được cáo lui trước ~”
Trương công công hành lễ nói. 

Mộ Dung Thanh Y không hề phản ứng, đôi con ngươi chỉ tập trung
lên khuôn mặt nam nhân trước mặt, nhìn ấn đường của hắn, tỉ mỉ
quan sát, không bỏ qua bất kỳ chỗ nào.

Đây rõ ràng là Bá Luân của nàng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt tĩnh
như nước đọng kia, sự bất an trong lòng nàng bắt đầu lan tỏa rộng
ra.

“Bá Luân, chàng...chàng có khỏe không?” Mộ Dung Thanh Y giật giật
khóe miệng, làm thế nào cũng không cười nổi, sau khi cứng ngắc nói
ra những lời này, chỉ có thể sững sờ đứng đó. 

“Đa tạ quý phi nương nương quan tâm, nô tài rất khỏe ~” Tròng mắt
Quan Bá Luân giống như một vũng nước tù, không chút phập phồng,
cung kính như tượng gỗ.

“Bá Luân, chàng sao vậy? Có phải chàng giận ta không? Trách ta lâu
như vậy không đến cứu chàng?” Hốc mắt Mộ Dung Thanh Y ửng đỏ,
âm thanh nghẹn ngào run rẩy, nàng run run đưa bàn tay trắng muốt



như sứ, muốn vuốt ve gương mặt của người thương, chứng minh
hắn thật sự tồn tại, đang ở trước mặt nàng.

Nhưng tại thời điểm sắp chạm đến, Quan Bá Luân nghiêng một cái,
lách người tránh xa, lần nữa cung kính cúi đầu: “Xin nương nương
tự trọng!”

“Ha ha ~ tự trọng? Bây giờ ngay cả việc để ta đụng một cái cũng
không được sao?” Hốc mắt Mộ Dung Thanh Y hơi ẩm, ngữ điệu thê
lương: “Trong khoảng thời gian này mỗi thời mỗi khắc ta đều nhớ
đến chàng, thậm chí vì cứu chàng không tiếc đắc tội Thái hậu và
Hoàng thượng ~” 

Tròng mắt Quan Bá Luân hơi đảo, nhưng chỉ là thoáng qua, rất
nhanh đã khôi phục lại bình thường, lạnh nhạt như cũ, không nói câu
nào.

“Bá Luân, chàng biết không? Giờ đây ta cái gì cũng không có, chỉ có
chàng...chàng đừng dùng thái độ như vậy đối với ta được không?”
Giọng Mộ Dung Thanh Y hơi run, có chút lo lắng, trong mắt mơ hồ
toát ra sự khẩn cầu.

Dáng vẻ tiểu Y như thế khiến mình làm sao hạ quyết tâm đây? Hai
bên cánh tay Quan Bá Luân nắm chặt thành quyền, trong ánh mắt
bình tĩnh dường như xuất hiện vài vết nứt, lộ ra tia máu máu đỏ.

“Bá Luân, chàng...chàng sao vậy?” Mộ Dung Thanh Y trông thấy nam
nhân trước mắt khác thường, vội vàng chạy tới khẩn trương hỏi
thăm.

Quan Bá Luân khẽ cười một tiếng, sắc mặt trắng bệch có chút không
bình thường, hắn lắc đầu một cái, há miệng, âm thanh khô khốc nói:
“Ta không sao, đừng lo!”



“Thật à?” Mộ Dung Thanh Y không yên tâm tiếp tục hỏi, giơ tay muốn
kiểm tra một phen, lại bị một đôi bàn tay ngăn lại.

Nhìn vẻ mặt nữ nhân trước mắt khẩn trương không thôi, hình như
Quan Bá Luân nở nụ cười, mặt mày hơi cong cong. Hắn do dự chốc
lát, rốt cuộc không nhịn được vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt của
Mộ Dung Thanh Y, chỗ đầu ngón tay chứa đựng sự lưu luyến không
nỡ.

“Tiểu Y, sau này ta có thể luôn ở cạnh nàng ~” Giọng nói Quan Bá
Luân hơi trầm, như nỉ non với tình nhân, chẳng qua trong khoảnh
khắc ấy lại trộn lẫn một chút bi thương.

“Có thật không?” Mộ Dung Thanh Y chợt mở to mắt, bỏ qua sự khó
chịu trong lòng khi nãy, trong mắt đầy tràn mừng rỡ, nàng đưa tay
kéo chặt vạt áo trước ngực hắn, muốn cho hắn dựa vào nàng gần
hơn một chút.

“Thật ~” Quan Bá Luân nhẹ nhàng gật đầu, phía dưới con ngươi đen
nhánh che giấu sóng lớn mãnh liệt.

“Thật tốt quá, Bá Luân!” Mộ Dung Thanh Y kích động đưa tay vòng
chắc eo Quan Bá Luân, vùi đầu vào trong ngực của hắn, nhỏ nhẹ nói:
“Bá Luân, đợi thêm một thời gian ngắn nữa, chúng ta có thể danh
chánh ngôn thuận ở cùng một chỗ, đến lúc đó ta muốn sinh con cho
chàng, lưu giữ đứa bé mang huyết thống hai người chúng ta!”

Mộ Dung Thanh Y từ trong lòng hắn ngẩng đầu lên, mắt sáng trong,
ngọt ngào cười nói: “Nhất định rất đáng yêu!”

Quan Bá Luân tham luyến người dịu dàng như nước này, ngửi được
mùi hương nữ nhân thoang thoảng quen thuộc, đắm mình vào trong



đó, nhưng khi nghe được hai từ đứa bé, toàn thân hắn chấn động, từ
từ kéo dài khoảng cách với nàng.

“Tiểu Y, chúng ta không thể, ta không thể cho......” Quan Bá Luân
giống như đè nén khổ sở cực lớn, nhỏ giọng nói.

“Không thể cho cái gì?” Mộ Dung Thanh Y cau mày, không rõ chân
tướng, cong môi, hơi sợ hỏi: “Chàng...Có phải chàng có chuyện gì
gạt ta không?”

Mới vừa rồi còn ôn hòa bắn ra bốn phía, nhưng bây giờ lại rơi vào
yên tĩnh như chết, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng lá cây bị gió
thổi phát ra âm thanh sàn sạt.

Đúng lúc bầu không khí lạnh lẽo ngày một khuếch đại, Quan Bá Luân
chợt cúi đầu nở nụ cười, lắc đầu một cái, ngưng mắt nhìn Mộ Dung
Thanh Y, giọng nói đầy tràn tuyệt vọng: “Ta không thể cho nàng đứa
bé, không cho được, ta đã không còn là một nam nhân chân chính
rồi, làm sao cho nàng đứa bé đây?” Càng nói đến phía sau càng kích
động khổ sở, cho đến khi khóe mắt có chút ướt, hắn muốn ở cùng
nàng cả đời, nhưng hắn lại đánh mất tư cách làm mẹ của nàng!

Giống như sấm sét giữa trời quang, ầm vang khiến đầu óc Mộ Dung
Thanh Y chợt trở nên trống rỗng. Lúc này nàng mới chú ý tới quần
áo Quan Bá Luân, nhớ lại nụ cười quỷ dị của Hạ Hầu Huyền, thì ra
hắn nói để Bá Luân vĩnh viễn ở chung với nàng là ý này, hắn biến Bá
Luân của nàng thành thái giám!

“Bây giờ nàng không phải bắt đầu ghét bỏ ta đó chứ?” Quan Bá Luân
nhìn vào gương mặt trắng bệch, hoảng sợ giống như nhìn thấy quỷ
của nữ tử, trong lòng vừa đau lại vừa thương: “Tiểu Y, nếu như nàng
không muốn nhìn thấy ta...hiện tại ta liền xin hoàng thượng để ta xuất
cung!”



Tại một khắc tuyệt vọng xoay người kia, Mộ Dung Thanh Y bỗng
nhiên di chuyển, xông lên ôm lấy hắn, lớn tiếng khóc nói: “Đừng đi
đừng đi...... Tại sao? Tại sao hắn phải làm như vậy? Vì sao lại đối xử
với ta như vậy? Ta chỉ muốn được hạnh phúc, tại sao lại khó khăn
đến vậy?”

Quần áo trên lưng nóng rực, khiến Quan Bá Luân không thể cất
bước tiếp, nhẫn tâm muốn rời khỏi, hắn xoay người ôm Mộ Dung
Thanh Y vào trong ngực, dịu dàng an ủi: “Tiểu Y, như vậy cũng tốt,
nàng có thể an tâm làm Hoàng quý phi của nàng, mà ta cũng có thể
danh chánh ngôn thuận ở chung với nàng!”

“Nhưng ta không muốn chàng biến thành như vậy!” Mộ Dung Thanh
Y khàn khàn hét lên, thiếu niên cao gầy nho nhã trong trí nhớ giống
như thoáng cái cách xa nàng, hắn không nên bị như vậy! Không nên!

“Bá Luân, chàng ở đây chờ ta!” Mộ Dung Thanh Y giãy từ trong ngực
Quan Bá Luân ra ngoài, ánh mắt kiên định, lan tỏa dày đặc thù hận:
“Ta muốn đi tìm hắn, tìm hắn hỏi cho rõ!”

Trường Nhạc điện là nơi an tĩnh nhất trong hoàng cung, cách Càn
Thanh điện rất xa, cung điện này bình thường là cho mệnh phụ của
triều đình ở, Vân Tuyết Phi bị an bày tại đây.

“Phỉ nhi, thức ăn này đều là những món trước kia nàng thích nhất, ta
đặc biệt tìm về tên đầu bếp đã cáo lão hồi hương, nàng nếm thử một
chút mùi vị có phải giống nhau như đúc hay không!” Ánh mắt Hạ Hầu
Huyền cưng chiều, cầm đũa gấp thức ăn bỏ vào trong chén Vân
Tuyết Phi, khóe miệng thỉnh thoảng vui thích cong lên.

Con ngươi Vân Tuyết Phi bỗng nhiên trầm xuống, gấp từng đũa thức
ăn để lại lên bàn, sau đó tự mình đưa tay gấp lấy thức ăn.



Hạ Hầu Huyền che giấu mất mác đau đớn trong mắt, đứng lên rót
một ly trà, săn sóc đặt ở bên tay trái Vân Tuyết Phi.

“Ta có tay có chân, không cần ngươi vì ta làm những chuyện này!”
Vân Tuyết Phi đẩy nước trà ra, từ chối thẳng thừng.

Hạ Hầu Huyền chau mày lại, thật sâu ngưng mắt nhìn Vân Tuyết Phi,
yếu ớt đáp như tiếng muỗi kêu: “Phỉ nhi, ta chỉ muốn đối xử tốt với
nàng!”

Vân Tuyết Phi đùng một tiếng để đũa xuống, lành lạnh liếc mắt nhìn
Hạ Hầu Huyền, ánh mắt trầm tĩnh lý trí: “Ta và ngươi sớm đã không
còn một phân quan hệ, ta là Vân Tuyết Phi, không phải Tiết Phỉ, kính
xin hoàng thượng nhớ điểm này, chớ gọi Phỉ nhi, chúng ta không
quen!”

Trông thấy ánh mắt giống như đang nhìn một người xa lạ, Hạ Hầu
Huyền khổ sở, im lặng hồi lâu, ngước mắt khẩn cầu: “Phỉ nhi, đừng
từ chối ta như vậy...ta biết sai rồi, cho ta một cơ hội đền bù đi!”

“Đền bù? Ha ha ~ Hoàng thượng nghiêm trọng quá rồi!” Vân Tuyết
Phi mấp máy môi, ngữ điệu hơi trầm xuống.

“Phỉ nhi, ta rất nghiêm túc, nàng ra bất cứ điều kiện gì ta cũng đều
đáp ứng, chỉ cần nàng vui vẻ!” Hạ Hầu Huyền có chút kích động nói.

“Vậy bây giờ ngươi để ta xuất cung, ta liền vui vẻ!” Vân Tuyết Phi
nhíu chặt lông mày, chống tầm mắt lại Hạ Hầu Huyền, kiên định nói.

“Trừ điều này!” Hạ Hầu Huyền không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, hắn
thật vất vả mới chờ được cơ hội một mình ở chung với nàng, sao có
thể dễ dàng thả nàng đi như vậy!



“Vậy thì cũng đừng có nói dễ nghe như vậy, sẽ chỉ làm ta càng thêm
ghê tởm thôi!” Sắc mặt Vân Tuyết Phi hơi trầm xuống, chán ghét nói.



Chương 116-2: Nương tử, ta
nhớ nàng lắm! (2)

Hắn biết nhất thời rất khó để khiến nàng xóa bỏ thù hận với mình, có
thể cả đời cũng không thể quên, nhưng bắt đầu từ phút giây biết
nàng sống trên cõi đời này, hắn giống như lần nữa được truyền sinh
khí, có yêu có đau đớn, cũng có lo được lo mất...... Hắn không buông
ra, cho dù biết nàng có thể đã thích một nam nhân khác, hắn vẫn
muốn cố gắng giữ nàng ở bên mình!

“Hạ Hầu Huyền, ngươi ra đây cho ta!” Mộ Dung Thanh Y không để ý
ngăn trở, mạnh mẽ xông vào Trường Nhạc điện.

Bầu không khí vốn đang yên tĩnh, bỗng chốc bị phá vỡ, ánh mắt Hạ
Hầu Huyền chợt lóe, đầu tiên khẩn trương nhìn lại Vân Tuyết Phi, bắt
gặp ánh mắt nàng bình tĩnh, hắn mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

“Còn đứng đó làm gì? Mau ra ngoài đuổi nữ nhân kia cho trẫm!” Hạ
Hầu Huyền hạ thấp giọng, quát lớn với tên người hậu bên cạnh.

“Dạ, dạ, bây giờ nô tài lập tức đi ngay!” Trương công công cả kinh,
vội vàng khom lưng trả lời, muốn chạy ra ngoài.

“Đứng lại!”

Vân Tuyết Phi ngước mắt nhìn Hạ Hầu Huyền một cái, khóe miệng
khẽ nâng lên, cười như không cười nói: “Hoàng thượng gấp gáp như
vậy, là có chuyện gì không muốn cho người khác biết sao?”

“Hiện tại ta và nàng ta vô cùng trong sạch!” Hạ Hầu Huyền gấp giọng



phản bác, chỉ sợ người trước mắt suy nghĩ lung tung.

“Vậy hãy để nàng ta vào đi, ta rất muốn nhìn một chút Mộ Dung quý
phi sốt ruột tìm hoàng thượng là vì cái gì?” Khóe môi Vân Tuyết Phi
hơi vểnh, ra lệnh: “Để cho nàng ta đi vào!”

“Hoàng thượng, chuyện này......” Trán Trương công công rịn mồ hôi
lạnh, do dự không biết làm sao cho phải.

Hạ Hầu Huyền nhìn thấy vẻ mặt xem kịch vui của Vân Tuyết Phi, hình
như biết suy nghĩ trong lòng nàng, suy nghĩ trong chốc lát, hắn gật
đầu một cái: “Dẫn nàng ta vào đi!”

Sao Trương công công có thể không biết hoàng thượng cực kỳ yêu
thương nữ nhân trước mắt này, hắn không biết khúc mắt giữa bọn
họ, nhưng hắn thật sự rất đau lòng vì hoàng thượng, hắn chưa từng
nhìn thấy hoàng thượng lấy lòng một nữ nhân như vậy.

“Dạ, nô tài đi ngay!” Trương công công khom người lui về phía sau.

Không lâu sau, tiếng cười lạnh lẽo bén nhọn của Mộ Dung Thanh Y
đã truyền tới: “Thì ra là hoàng thượng người thật sự ở đây, làm hại
nô tì tìm hồi lâu!”

Ngại vì sự có mặt của Vân Tuyết Phi, Hạ Hầu Huyền đè xuống tức
giận, lạnh lùng thốt: “Ngươi tìm trẫm có chuyện gì?”

Từ lúc Mộ Dung Thanh Y vừa tiến vào, dĩ nhiên có chú ý tới Vân
Tuyết Phi đang ngồi bên cạnh Hạ Hầu Huyền, nhìn khắp phòng xa
hoa, nhìn tất cả các món ăn quen thuộc trên chiếc bàn kia. Quen Tiết
Phỉ thời gian lâu như vậy, nàng đương nhiên biết những món ăn này
đều là món Tiết Phỉ thích nhất. Bằng hận ý của Vân Tuyết Phi đối với
Hạ Hầu Huyền, nàng cũng có thể nghĩ tới những thứ này không phải



do bản thân Vân Tuyết Phi gọi, nhất định là Hạ Hầu Huyền sai người
đặc biệt làm.

Quen biết hắn lâu như vậy, hắn chưa bao giờ quan tâm đến nàng,
cho dù lúc tình cảm mặn nồng, hắn cũng không hề nhớ nàng thích ăn
gì. Nhớ lại trước kia ở chung, đều là nàng chiều theo ý hắn.

Chứng kiến Vân Tuyết Phi thờ ơ, nàng không khỏi hận trong lòng, tại
sao nàng ta vẫn được hạnh phúc, bất luận là Tiết Phỉ, hay Vân Tuyết
Phi cũng có thể dễ dàng lấy được, mà nàng lại luôn là người bị ông
trời vứt bỏ, nàng nhất thời oán hận nói: “Vân Tuyết Phi, ta cho rằng
ngươi có tình cảm sâu đậm với Tư Nam Tuyệt, thì ra hết mức cũng
chỉ có như vậy, ngươi chẳng qua chính là một nữ nhân lả lơi ong
bướm, thấy một người yêu một người tiện......”

Bỗng chốc áp lực lạnh lẽo tiến tới gần, một cơn gió mạnh quét qua,
Mộ Dung Thanh Y bị tát một cái nặng nề té lăn quay trên đất, lập tức
trên mặt xuất hiện dấu bàn tay màu đỏ.

Con ngươi Hạ Hầu Huyền lạnh lẽo bén nhọn nhìn Mộ Dung Thanh Y,
như một thanh bảo kiếm lóe ánh sáng lạnh, hắn mặt đen cắn răng
cảnh cáo: “Chú ý lời nói của ngươi, để ta nghe thấy ngươi vũ nhục
Phỉ nhi một lần nào nữa, ta lập tức cắt đầu lưỡi ngươi!”

Mùi máu tanh vọt tới cổ họng, Mộ Dung Thanh Y cũng nhịn không
được nữa, một ngụm phun ra ngoài, nhất thời trên mặt đất xuất hiện
những đóa hoa mai đỏ tươi diễm lệ.

Nàng chịu đựng sự đau đớn toàn thân, giãy giụa đứng lên, lau vết
máu khóe miệng, lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng: “Hạ Hầu Huyền,
ngươi không yêu ta không sao, nhưng ta cũng muốn tìm được một
nam nhân yêu ta thật lòng, ta cũng muốn được hạnh phúc, nhưng tại
sao ngươi lại đối xử với Bá Luân như vậy?”



Ánh mắt Hạ Hầu Huyền lảng tránh, nhìn thoáng qua Vân Tuyết Phi,
sau đó phẫn nộ trừng Mộ Dung Thanh Y nói: “Ta đúng hẹn đưa Quan
Bá Luân đến tẩm cung của ngươi, về sau hắn có thể ở chung với
ngươi, đây không phải là điều ngươi vẫn luôn mong muốn sao?
Ngươi rốt cuộc còn chuyện gì chưa thỏa mãn nữa?”

Quan Bá Luân, một nam tử phong thái nho nhã, cười lên như trăng
rằm, Vân Tuyết Phi rất có ấn tượng, nàng còn nhớ rõ nam nhân này
thích Mộ Dung Thanh Y, lại cưới đích tỷ Mộ Dung Thanh Liễu của Mộ
Dung Thanh Y!

“Hạ Hầu Huyền, ngươi biết rõ ta muốn chính là một người đàn ông,
vậy mà ngươi lại đem hắn, đem hắn......” Ánh mắt Mộ Dung Thanh Y
oán hận ghim chặt trên người Hạ Hầu Huyền, như dã thú nổi điên
gào thét: “Vì sao ngươi thiến hắn chứ, cái này so với giết hắn còn
khó chịu hơn!”

“Mộ Dung Thanh Y, ngươi muốn ngôi vị Hoàng quý phi ta cho, ngươi
muốn giữ Quan Bá Luân ở bên cạnh, ta cũng thành toàn. Hôm nay
hắn biến thành như vậy, đều là do một tay ngươi tạo nên, ngươi
không trách được ai!” Khóe miệng Hạ Hầu Huyền chứa đựng một nụ
cười cay nghiệt, nhìn gương mặt cuồng loạn của nữ nhân kia, không
có bất kỳ sự thương tiếc hay đồng tình nào.

“Ta tạo nên?” Mộ Dung Thanh Y đưa ngón tay chỉ vào mình, ánh mắt
đau đớn, ngữ điệu thê lương chỉ trích nói: “Ta chỉ muốn ở cùng với
hắn, nhưng đâu có kêu ngươi thiến hắn!”

Vân Tuyết Phi chứng kiến vẻ mặt tức giận thương tâm của nàng ta,
tâm tình phức tạp theo, nàng cũng không phải đồng tình. Chẳng qua
là vì đau lòng thay cho Quan Bá Luân, yêu phải một nữ nhân thích
quyền thế như vậy, nhất định cả đời sống ở trong khổ sở.



“Mộ Dung Thanh Y!” Vân Tuyết Phi đột nhiên đứng lên, đi tới trước
mặt nữ nhân dữ tợn này, không để ý đến tầm mắt ác độc dán trên
người mình, nàng bình tĩnh nói: “Ngươi quên thân phận của mình
sao?”

“Ngươi muốn nói gì?” Mộ Dung Thanh Y căm thù trừng mắt nàng ta,
tất cả bất hạnh của nàng đều do nữ nhân này ban tặng.

“Ngươi là nữ nhân hậu cung, Hoàng quý phi, nam nhân duy nhất ở
bên cạnh ngươi chỉ có thể là Hạ Hầu Huyền, còn lại trừ nha hoàn
chính là thái giám, ngươi muốn Quan Bá Luân một đời một thế cùng
với ngươi, hoặc ngươi không làm Hoàng quý phi, hoặc hắn không
thể là nam nhân!”

Giọng nói Vân Tuyết Phi trong trẻo lạnh lùng chậm rãi vang lên, như
một thanh gươm vô tình đâm mạnh vào trái tim Mộ Dung Thanh Y,
nàng run rẩy đôi môi, muốn lên tiếng phản bác, nhưng cái gì cũng nói
không ra! Ngôi vị quý phi là nàng cưỡng cầu mà có, Bá Luân cũng là
nàng cưỡng cầu...... Nàng khổ sở nhắm mắt lại, không biết cuộc đời
của nàng từ khi nào thì biến thành cục diện như hôm nay không thể
cứu vãn!

“Cảm thấy khổ sở sao?” Vân Tuyết Phi giật giật khóe miệng, giương
môi cười một tiếng: “Thanh Y, năm đó ta đã nói với ngươi, Quan Bá
Luân là thật lòng thích ngươi. Nếu như ngươi gả cho hắn, sẽ không
lo cơm áo, hạnh phúc sống đến cuối đời, nhưng ngươi kiên quyết
cưỡng cầu thứ không thuộc về ngươi, bò lên giường Hạ Hầu Huyền,
hại chết Tiết Phỉ. Đến cuối cùng ngươi vẫn muốn đi gò ép nam nhân
ban đầu đã bị ngươi vứt bỏ, ngươi thật là bi ai!”

Hạ Hầu Huyền sững sờ, giương mắt, xanh mặt nhìn chằm chằm Mộ
Dung Thanh Y, rồi sau đó quay đầu nhìn về Vân Tuyết Phi vội vàng



giải thích: “Phỉ Nhi, đó là do ta còn chưa nhận ra được tình cảm đối
với nàng. Chờ sau khi ta nhận ra, sẽ không tiếp tục ở chung cùng nữ
nhân này!”

“Nhưng chờ ngươi nhận ra, Tiết Phỉ đã chết!” Vân Tuyết Phi cười
nhạo một tiếng, nhìn này gương mặt tuấn tú lúc đỏ lúc trắng, trong
lòng nàng sung sướng một hồi.

“Phỉ nhi, ta thật sự rất hối hận, ta......” Hạ Hầu Huyền không biết nên
làm sao mới có thể giải trừ oán hận của nàng đối với hắn. Nếu như
có thể, hắn nguyện ý moi tim ra để cho nàng nhìn!

“Các ngươi ra ngoài đi, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi!” Vân Tuyết Phi
ngáp, không để ý tới Hạ Hầu Huyền muốn nói lại thôi, tự nhiên đi tới
căn phòng bên trong, quần áo cũng không cởi, ngã thẳng tắp lên
giường, híp mắt lại.

Hạ Hầu Huyền bất đắc dĩ nhìn một cái, nghĩ đến cho dù chết ỳ ở chỗ
này, cũng sẽ chọc cho nàng càng thêm không vui, hôm nay có lẽ nên
rời khỏi trước, ngày mai lại tới nữa!

“Người tới, giải nữ nhân này về Triêu Phượng điện trông coi cho
trẫm, không có lệnh của trẫm, không cho phép bước ra Triêu
Phượng điện nửa bước!” Hạ Hầu Huyền lạnh lùng ra lệnh, sau đó
cuối cùng nhìn bên trong một cái, mặt âm trầm đi ra ngoài.

Khi gian phòng khôi phục lại sự an tĩnh cần có, Vân Tuyết Phi không
hề buồn ngủ, lật người ngồi dậy, sờ sờ đôi hoa tai Tư Nam Tuyệt
tặng cho nàng. Cũng đã trôi qua một ngày, sao hắn còn chưa tìm tới?

“Hừ! Hoàn toàn một chút không quan tâm cũng không có!” Vân Tuyết
Phi nghĩ đến là cảm thấy tức ngực, dùng sức giựt hoa tai xuống,
ném ra ngoài. Kế tiếp lần nữa ngã đầu lên giường, nhìn đỉnh rèm che



ngẩn người.

Hồi lâu không nghe thấy tiếng hoa tai đụng sàn nhà, Vân Tuyết Phi
cảm thấy kỳ quái, quay đầu nhìn qua, nam tử mặc một bộ quần áo
trắng như tuyết đứng dựa vào tường, vuốt ve hoa tai trong tay,
khoảnh khắc ánh mắt giao nhau hắn dịu dàng cười một tiếng:
“Nương tử, ta nhớ nàng lắm!”



Chương 117-1: Không cách
nào vứt bỏ ràng buộc (1)

Một bộ quần áo bằng gấm trắng như tuyết, ngũ quan tinh xảo, da thịt
trắng nõn như ngọc mơ hồ có ánh sáng lưu động, tóc đen được cột
cao lên, có vài sợi rớt trên vai, áo trắng tóc đen, cực kỳ rõ nét, thỉnh
thoảng gió thổi vào trong phòng, khẽ phất phơ, khiến cả người tựa
như ảo mộng, giống như từ trong tranh đi ra.

Vân Tuyết Phi sửng sốt một chút, lấy lại tinh thần, hơi đỏ mặt, há
miệng: “Huynh đến khi nào vậy?”

Tư Nam Tuyệt nghiêm túc nhìn Vân Tuyết Phi chốc lát, sau đó thu
hồi tầm mắt, hừ khẽ một tiếng: “Thật là nữ nhân không có tình cảm!”

Như vậy đã tức giận? Nhưng hình như nàng không có nói gì, Vân
Tuyết Phi vội vàng bước xuống giường, đi tới trước mặt Tư Nam
Tuyệt, cẩn thận quan sát gương mặt của hắn, trái phải trên dưới.
Sau đó mở to hai mắt, bừng tỉnh hiểu ra nói: “Huynh muốn nghe ta
nói ta nhớ huynh?”

Tư Nam Tuyệt nghe vậy, cũng không nói chuyện, chỉ là khóe môi khẽ
nâng lên tiết lộ tâm tình của hắn.

Con ngươi Vân Tuyết Phi đảo quanh, sau đó đưa tay ôm lấy eo của
hắn, dán thân thể mềm mại vào trong ngực hắn, đầu cọ dọ, cảm
nhận được hơi thở ấm áp quen thuộc, trái tim treo lên rốt cuộc cũng
hạ xuống. Một lúc sau nàng ngẩng đầu lên, nhón chân chủ động hôn
trên cách môi hắn một cái, cười nói: “Như vậy được chưa?”



Khóe miệng Tư Nam Tuyệt nhếch lên, sóng mắt lưu chuyển, đưa tay
ôm eo Vân Tuyết Phi, ngửi mùi thơm phảng phất, hừ một tiếng: “Coi
như trẻ nhỏ dễ dạy ~”

Cái ôm quen thuộc, cánh tay mạnh mẽ, gò má Vân Tuyết Phi đỏ ửng,
nhẹ nhàng rúc vào trong ngực Tư Nam Tuyệt, lại hỏi một lần nữa
“Huynh tới bao lâu rồi?”

Vòng tay đang ôm eo Vân Tuyết Phi đột nhiên siết chặt, bầu không
khí ôn hòa loáng thoáng bị hơi lạnh xâm nhập, giọng nói Tư Nam
Tuyệt có một chút tối tăm: “Lúc ai đó và dã nam nhân ăn cơm, thì ta
đã tới, chẳng qua người nọ chỉ lo chăm chú ăn cơm, cho nên vẫn
không phát hiện!”

Từ ai đó đến người nọ, Vân Tuyết Phi xấu hổ, vị chua trên thân nam
nhân này quá nặng rồi, nàng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Tư
Nam Tuyệt nói: “Ngay cả Hạ Hầu Huyền cũng không phát hiện ra
huynh, thì làm sao ta biết chứ?” Lúc này nàng mới cảm thấy quả thật
vô cùng may mắn khi nãy mặt lạnh không ăn những món tên kia gấp
cho, lòng dạ nam nhân này không phải loại nhỏ bình thường!

Suy nghĩ một lát, rốt cuộc mày Tư Nam Tuyệt cũng dãn ra, đưa mắt
nhìn thật sâu Vân Tuyết Phi, sau đó cúi đầu xuống, dán lên đôi môi
mềm mại của nàng, trằn trọc mút thỏa thích, sau khi được nếm một
chút ngọt ngào nhè nhẹ, dục vọng lập tức kéo đến ngày một mãnh
liệt, càng thêm cảm thấy chưa đủ. Hắn đưa đầu lưỡi đẩy hàm răng
nàng ra, quấn quanh chơi đùa cái lưỡi của nàng, hết sức triền miên,
mãi cho đến khi Vân Tuyết Phi thở hồng hộc, hô hấp khó khăn,
gương mặt hoàn toàn đỏ lự, hắn mới buông nàng ra.

Toàn thân Vân Tuyết Phi vô lực, chỉ có thể đem trọn sức nặng thân
thể dựa vào trên người của Tư Nam Tuyệt, đột nhiên nghĩ đến gì đó,
nàng ngước mắt mở miệng, ngữ điệu hơi nũng nịu: “Tiêu Nhụy Vũ cố



ý giữ ta lại trong cung, là vì muốn dẫn dụ Hạ Hầu Cảnh, huynh xem
chừng hắn, đừng để hắn vào cung trúng kế Tiêu Nhụy Vũ!”

Trong lòng Tư Nam Tuyệt đột nhiên lạnh lẽo, con ngươi trong trẻo
nháy mắt giăng đầy mây đen, vòng tay ôm eo Vân Tuyết Phi, nắm
một miếng thịt mềm bên hông, nhẫn tâm ngắt một cái, đợi nhìn đến
khi nhìn thấy sắc mặt bị đau của người trong ngực, mới nới tay, đẩy
nàng ra, sắc mặt lạnh nhạt lạnh lẽo, tiếng nói giống như từ giữa kẽ
răng nặn ra: “Vân Tuyết Phi, nàng rất tốt, dưới tình huống như vậy
nàng còn nhớ những nam nhân khác!”

Chưa chuẩn bị tâm lý, Vân Tuyết Phi lảo đảo rớt xuống, sau khi đứng
vững bĩu môi xoa xoa eo, dùng lớn như vậy lực, nhất định đã bị nhéo
đỏ rồi, nàng giương mắt hung ác trợn mắt nhìn Tư Nam Tuyệt một
cái, oán giận nói: “Nhưng hắn là biểu đệ của huynh, ta quan tâm hắn
là điều nên làm!”

Tư Nam Tuyệt nhíu mày, lành lạnh liếc nữ nhân nói dối không đỏ mặt
kia, giọng nói dịu dàng pha chút trầm vang lên: “Nàng chắc chắn chỉ
vì hắn là biểu đệ của ta?”

Vân Tuyết Phi chần chừ chốc lát, dưới tầm mắt dò xét bức người
của hắn, ho khan một tiếng, sắc mặt hơi ửng đỏ, do dự mở miệng
nói: “Dầu gì ta và hắn cũng là bạn tốt, biết rõ gặp nguy hiểm mà
không nói, thì không phải đạo rồi!”

“Vân Tuyết Phi, chính trong lòng nàng rõ ràng hắn và nàng không
đơn giản chỉ là tình bằng hữu!” Con ngươi Tư Nam Tuyệt âm trầm,
quanh thân bao trùm một tầng sương lạnh lẽo: “Nàng tính gạt mình
hay có ý định gạt ta?”

Rõ ràng vừa rồi còn nhiệt tình như lửa, nhưng bây giờ lại lạnh như
băng, không khí đè nén làm cho người ta thở cũng không dám thở



mạnh.

Sao Vân Tuyết Phi không biết khúc mắc trong lòng hắn, cảnh tượng
như vậy dường như xuất hiện rất nhiều lần. Mỗi lần nàng giải thích
cũng như không, vô số lần bảo đảm cuối cùng đều chỉ là nói suông,
nàng chỉ có thể ngơ ngác nhìn Tư Nam Tuyệt, một lúc sau ấp úng
nói: “Thật xin lỗi!”

Liếc nàng một cái, Tư Nam Tuyệt hơi mệt mỏi xoa xoa cái trán, mới
vừa rồi lời ra khỏi miệng, hắn liền hối hận. Nhất là khi nhìn thấy dáng
vẻ uất ức khó chịu của nàng, hắn biết lúc nãy giọng điệu của mình có
bao nhiêu ác liệt, nhưng vừa nghĩ tới nàng quan tâm đến một nam
nhân khác. Thậm chí thời điểm đang cùng hắn triền miên, đáy lòng
đều có hình bóng dáng của hắn ta, trong lòng hắn không nhịn được
chua xót, không nhịn được muốn nổi giận.

“Nàng và hắn có chung quá khứ, đó là ta không cách nào chạm
được, ta ích kỷ muốn xóa bỏ dấu vết của hắn trong lòng nàng, nhưng
chỉ là si tâm vọng tưởng. Vân Tuyết Phi, nàng nói nàng không yêu
hắn, chẳng qua là bằng hữu. Nhưng ta và nàng đều biết không ai có
thể thay thế địa vị của hắn ở trong lòng nàng!” Tư Nam Tuyệt tự giễu
cười nói: “Cho dù sống lại, hắn và nàng cũng không cách nào vứt bỏ
ràng buộc!”

Vân Tuyết Phi mở to hai mắt, nhịp tim bắt đầu đập lộn xộn, không thể
tin nhìn Tư Nam Tuyệt, thì ra nam nhân này đã biết hết tất cả!

Chứng kiến vẻ mặt hắn tịch mịch, lồng ngực Vân Tuyết Phi giống
như bị một tảng đá lớn đè phải không thở nổi, điều muốn nói bị mắc
kẹt trong cổ họng, nhả không ra, cũng nuốt không trôi, chân nàng
giống như bị cố định ngay tại chỗ, động cũng không thể động một cái.

“Nàng đã không buông bỏ được hắn, vậy ta liền......” Tư Nam Tuyệt



dừng một chút, sắc mặt hơi ảm đạm, mấp máy môi: “Ta chỉ có
thể......”

Tựa như biết kế tiếp hắn sẽ nói gì, Vân Tuyết Phi đột nhiên cảm thấy
cả trái tim giống như rơi vào hang tối vô cùng tận, liên tục rơi xuống,
không thấy được ánh mặt trời phía trước.

“Không, huynh không được, huynh không được buông tay ta!” Vân
Tuyết Phi gấp giọng cắt đứt, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt,
giống như chỉ cần chớp mắt một cái, sẽ theo gương mặt nhỏ xuống.
Nhưng nàng lại quật cường kiềm chế không khóc, bước nhanh tiến
lên, đưa tay che đôi môi đang nhúc nhích, ngang ngược tuyên bố:
“Ta không cho phép huynh nói, không cho phép huynh nói muốn
buông tay ta!”

Tư Nam Tuyệt hình như có chút ngây người, sau đó khẽ mỉm cười,
vẻ u ám trên gương mặt dần dần biến mất, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn
khẩn trương lo lắng, hắn vui mừng đồng thời trong lòng cũng đau
nhói một cái

“Nàng để ý ta?” Tư Nam Tuyệt kéo bàn tay đang che miệng mình
xuống nắm trong tay, cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn tay của hắn
truyền đến đáy lòng, trong lòng hắn căng thẳng, càng thêm nắm thật
chặt nàng, muốn truyền lại sự ấm áp của mình sang đầu ngón tay
của nàng, sưởi ấm trái tim yếu ớt kia.

Vân Tuyết Phi không có phát hiện vẻ mặt bất thường của Tư Nam
Tuyệt, một lòng đều dừng ở nửa câu còn lại, nàng lo lắng nếu để hắn
nói ra, nàng và hắn sẽ không thể quay lại, không còn có tương lai.

“Ta để ý huynh!” Vân Tuyết Phi vội vàng nói, một đôi mắt chăm chú
nhìn nam nhân ở trước mắt, giống như chỉ cần từ trong miệng hắn
nói ra nửa chữ nàng không muốn nghe, nàng sẽ lần nữa lấy cái tay



còn lại đi chặn miệng của hắn. Là hắn trêu chọc nàng trước, còn
muốn buông tay, không có cửa đâu, Vân Tuyết Phi nàng tuyệt đối
không đồng ý, bởi vì ở trong kế hoạch tương lai của nàng đã sớm có
sự hiện hữu của hắn!

Tư Nam Tuyệt nghe được lời này, chút u ám còn sót lại trong lòng
liền biến mất, cả việc trái tim lo được lo mất cũng trở về nguyên chỗ.
Hắn vươn cánh tay, kéo Vân Tuyết Phi vào trong ngực, ôm vòng eo
mảnh khảnh của nàng, di chuyển tay đến chỗ lúc nãy đã nhéo nhẹ
nhàng vuốt ve, gương mặt dịu dàng nhìn Vân Tuyết Phi hỏi: “Chỗ này
còn đau không?”

Vân Tuyết Phi gật đầu một cái, lại lắc đầu, âm thanh nghẹn ngào,
cực kỳ đè nén nói: “Huynh vẫn kiên trì muốn buông tay ta, muốn vạch
rõ giới hạn với ta sao?” Nàng không biết vì sao khi hỏi xong những
lời này, lòng nàng lại rất đau, giống như sau một khắc sẽ chết vì đau.

“Đúng là đồ ngốc!” Tư Nam Tuyệt ngắm nghía gương mặt nhỏ nhắn
uất ức, khóe miệng không nhịn được lờ mờ cong lên, vui vẻ hỏi “Khi
nào thì ta nói muốn buông tay nàng, muốn vạch rõ giới hạn với
nàng?” Giọng nói trong trẻo dễ nghe như suối mát mang theo chảy
sự ấm áp và một chút đau lòng.

Vân Tuyết Phi giật mình, nhìn con ngươi cười chúm chím này, đột
nhiên có loại cảm giác xuân về hoa nở, hoàn toàn không còn sự lạnh
lẽo thấu xương vừa rồi, chẳng lẽ hắn không hề tức giận?

“Lúc nãy ta chỉ muốn nói, chỉ cần trong lòng nàng có ta, ta sẽ nguyện
ý chờ nàng, chờ đến ngày nàng làm xong những chuyện cho Hạ Hầu
Cảnh, hoàn toàn quên mất hắn!” Ánh mắt Tư Nam Tuyệt nghiêm túc,
thật sâu nhìn Vân Tuyết Phi, khẽ thở dài: “Ta hi vọng ngày đó đến
sớm một chút!”



“Đây chính là toàn bộ lời huynh định nói?” Vân Tuyết Phi cảm giác
trái tim u tối đột nhiên được bắn vào một tia ánh nắng ấm áp, gạt ra
màn sương mờ mịch, hạnh phúc đang ở chỗ đối diện nàng không xa,
cùng lúc vừa rơi xuống, mức nước chênh lệch của lòng sông so với
mặt biển khiến nàng cảm giác giống như được uống cam lộ sau thời
gian dài bị khô cạn, sợ trước mặt chỉ là tưởng tượng!

Tư Nam Tuyệt không phản bác, phụ họa gật đầu một cái, vô tội nói:
“Lúc nãy ta muốn nói hết, nhưng nàng lại che miệng của ta không để
cho ta nói!”

“Cũng chính là huynh chưa từng nghĩ tới sẽ nói ra câu kia, biết rất rõ
ràng ta hiểu lầm, lại không chịu giải thích, nhìn ta ngốc nghếch như
một con hát đang diễn hài kịch, vì huynh đau lòng vì huynh khổ sở,
trong lòng huynh nhất định rất vui đúng chứ!” Sắc mặt Vân Tuyết Phi
âm trầm, cắn răng nghiến lợi, cả khuôn mặt bởi vì tràn đầy tức giận
biến thành màu đỏ.

Biết đã đùa hơi quá trớn, Tư Nam Tuyệt vội vàng thu hồi độ cong ở
khóe miệng, sắc mặt nghiêm chỉnh, đưa tay kéo cái tay còn lại của
Vân Tuyết Phi, ánh mắt trịnh trọng nghiêm túc: “Phi Nhi, vừa rồi nghe
nàng nói như vậy, ta rất vui mừng nàng vì nàng lại để ý ta. Về sau ta
sẽ không tùy tiện ăn dấm lung tung nữa, nàng đừng tức giận có
được không?”



Chương 117-2: Không cách
nào vứt bỏ ràng buộc (2)

Vân Tuyết Phi rút tay ra khỏi bàn tay hắn, sau đó sử dụng lực đâm
vào thân thể hắn, rời xa vòng ôm kia, vừa xấu hổ vừa tức giận nói:
“Nếu huynh bị ta trêu chọc giống như vậy, coi huynh có tức giận
không!” Nói xong lời cuối cùng, giống như từ giữa kẽ răng nặn ra,
mang theo một ít oán khí.

Tư Nam Tuyệt không có biện pháp, bất đắc dĩ nhìn Vân Tuyết Phi,
vắt hết óc, muốn giảm bớt tức giận trong lòng nàng, đột nhiên trong
đầu lóe lên một ý tưởng, hắn chợt nói: “Phi Nhi, Ngũ Trà nhờ ta nói
với nàng, nàng ấy đã an toàn trở về vương phủ rồi, kêu nàng không
cần lo lắng cho nàng ấy!”

Ánh mắt Vân Tuyết Phi chợt hiện, kiềm chế lửa giận, nhớ lại lúc đi ra
không thấy Ngũ Trà đâu, trong lòng nàng vẫn luôn lo lắng, sợ Tiêu
Nhụy Vũ giữ nàng ấy lại, phòng ngừa nàng chạy trốn xuất cung, bây
giờ nghe Tư Nam Tuyệt nói như thế, rốt cuộc nàng có thể an tâm rồi.

“Phi Nhi, Tiêu Nhụy Vũ làm như vậy, chính là muốn bên cạnh nàng
có người của mình!” Tư Nam Tuyệt nhìn thẳng vào Vân Tuyết Phi,
trong mắt tràn đầy lo lắng: “Từng cử động của nàng có thể đều sẽ bị
người giám thị, ở đây không có tự do, lúc nào cũng phải đề phòng,
cuộc sống như thế không thích hợp với nàng!”

Vân Tuyết Phi ngớ người, kế tiếp cúi đầu im lặng một hồi lâu, thời
gian từng giây từng phút trôi qua, nàng ngước mắt kiên định nói: “Ta
nhất định sẽ xuất cung, chẳng qua ta sẽ không lén lén lút lút ra ngoài
như vậy, ta muốn đường đường chính chính đi ra từ cửa chính



hoàng cung!”

Đã sớm biết sẽ nhận được đáp án như vậy, Tư Nam Tuyệt khe khẽ
thở dài, đưa tay sờ sờ gương mặt trắng nõn bóng loáng của nàng,
xúc cảm trơn nhẵn quen thuộc, kích thích nơi mềm mại sâu nhất
trong lòng.

“Nếu đây là quyết định của nàng, vậy ta tôn trọng nàng!” Tư Nam
Tuyệt ngưng mắt nhìn xoáy sâu vào Vân Tuyết Phi, trong mắt thoáng
qua sự âm u, hắn lần nữa cúi đầu ấn xuống một nụ hôn nồng cháy
lên đôi môi nàng, sau đó ngẩng đầu lên, nhỏ giọng nói: “Thời gian
không còn sớm, ta phải rời đi, nàng phải chăm sóc mình thật tốt, ta
sẽ thường xuyên qua đây thăm nàng!”

Sau khi Vân Tuyết Phi gật đầu, trong nháy mắt Tư Nam Tuyệt không
nỡ buông tay ra, liên tục nhìn thêm vài lần, mới biến mất ở trong
phòng.

Thế giới giống như ngay một khắc kia chỉ còn lại sự an tĩnh, Vân
Tuyết Phi đưa tay vuốt ve cánh môi của mình, phía trên kia giống
như còn lưu lại hơi thở và nhiệt độ của hắn.

“Bái kiến Lữ mỹ nhân, Lê mỹ nhân!” Bên ngoài đột nhiên vang lên
tiếng nha hoàn cung kính vấn an.

Vân Tuyết Phi nhíu mày một cái, dừng bước, suy nghĩ một chút, trở
lại trước bàn, rót cho mình ly trà, khẽ nhấm nháp.

“Tất cả các ngươi đều tránh ra cho bản tiểu thư, ta muốn coi thử
người ở bên trong này là dạng mỹ nhân gì, thế nhưng khiến hoàng
thượng sáng sớm đã vội chạy đến đây!” Giọng điệu Lữ Lệ Hoa
không vui xen lẫn nồng nặc đố kỵ.



“Ơ, ơ, mời Lữ mỹ nhân về cho, hoàng thượng đã dặn, không để cho
bất luận kẻ nào quấy rầy vị tiểu thư này đấy!” Nha hoàn khó xử
khuyên can.

“Các ngươi cứ coi như không nhìn thấy ta và Lê mỹ nhân đi vào là
được, hoàng thượng biết cũng sẽ không trách tội các ngươi!” Lữ Lệ
Hoa vẫn cao ngạo phách lối như trước đây nói: “Nếu còn cản đường
bản tiểu thư, đừng trách roi bản tiểu thư vô tình, sợ rằng hoàng
thượng còn chưa trách tội xuống, roi bản tiểu thư đã quất các ngươi
răng rơi đầy đất!”

Sau khi yên lặng một lúc lâu, tiếng bước chân thâm trầm càng ngày
càng gần, khóe miệng Vân Tuyết Phi khẽ nâng lên, thật là không để
cho người ta tỉnh tâm!

“Ơ ~ Lê tỷ tỷ, tỷ nhìn xem những thứ kia đều tốt hơn hai viện chúng
ta, xem ra con hồ ly tinh đó rất có bản lãnh!” Ngữ điệu Lữ Lệ Hoa
mang theo sự chua xót nói.

“Lữ muội muội, lời này chớ nói lung tung, để hoàng thượng nghe
được sẽ không tốt!” Lê Họa cẩn thận nói.

Vân Tuyết Phi giễu cợt cười một tiếng, hai người kia không phải như
nước với lửa sao? Thế nào lâu ngày không thấy, thì tỷ tỷ muội muội
thân thiết như vậy rồi, quả nhiên không có kẻ địch vĩnh viễn, trong
hoàng cung đứng đầu vẫn là lợi ích!

“Tại sao lại là ngươi!” Lữ Lệ Hoa đi vào trong phòng còn chưa kịp bị
sự xa xỉ xung quanh hấp dẫn, lập tức nhìn thấy Vân Tuyết Phi ngồi
thẳng lưng ở giữa phòng, nhàn nhã thưởng thức trà.

“Tại sao không thể là ta?” Vân Tuyết Phi cau mày, buồn cười nhìn vẻ
mặt như gặp phải quỷ của nữ nhân, nàng đáng sợ như thế sao?



Khiến sắc mặt hai nữ nhân này xanh mét hết vậy.

“Sao ngươi lại ở trong hoàng cùng? Mà còn là Trường Nhạc điện?”
trong lòng Lữ Lệ Hoa đột nhiên có một phỏng đoán không tốt, nàng lo
lắng quét mắt về phía Lê Họa, chỉ mong điều đó không phải là thật.

Sau khi hai người trao đổi ánh mắt cho nhau, Lê Họa tương đối bình
tĩnh hơn Lữ Lệ Hoa, nàng khoan thai tiến lên, cất giọng du dương
nói: “Sao Vân tỷ tỷ tới hoàng cung làm khách vậy? Vương Gia cũng
đến nữa à?” Nói xong đôi mắt đẹp nhìn xung quanh.

“Chắc chắn ngươi được con hồ ly tinh kia mời tới đây làm khách rồi!”
Lữ Lệ Hoa lập tức phản ứng kịp.

“Khỏi nhìn, ở đây chỉ có một mình ta!” Vân Tuyết Phi miễn cưỡng giải
thích với bọn họ, đón nhận ánh mắt không tin kia, nàng khẽ cười nói:
“Hai vị xem xong rồi xin mời rời đi, ta còn phải nghỉ ngơi!”

Mặt Lê Họa liền biến sắc, uất ức cắn chặt miệng, tố cáo nhìn Vân
Tuyết Phi.

Rốt cuộc Lữ Lệ Hoa cũng hiểu được, thì ra Kim Ốc Tàng Kiều* của
hoàng thượng chính là vị Hộ quốc vương phi này, quả nhiên là con
hồ ly tinh, có được vương gia ưu tú như vậy, thế nhưng còn tranh
giành hoàng thượng với nàng!

* Dùng để chỉ ngôi nhà đẹp, sang trọng bên trong cất giấu giai nhân
hoặc người tình

“Ngươi nữ nhân này thật không biết xấu hổ, lại dám quyến rũ hoàng
thượng!” Lữ Lệ Hoa tức giận chỉ trích, ánh mắt phẫn hận gắt gao
nhìn chằm chằm Vân Tuyết Phi. Nếu như ánh mắt có thể giết người,
thì trên người Vân Tuyết Phi đã bị trăm ngàn vết thương rồi.



Bịch một tiếng, Vân Tuyết Phi ném ly trà ngã trên bàn, nước trà bắn
tung tóe khắp nơi, Vân Tuyết Phi đứng dậy, con ngươi âm trầm cảnh
cáo nhìn chằm chằm lữ Lệ Hoa: “Ta không tức giận không có nghĩa
là ta không biết giận, ngươi nói chuyện chú ý chọn lựa từ ngữ cho ta.
Ta là do hoàng thượng các ngươi mời tới, về phần quyến rũ gì đó,
đơn thuần vô nghĩa, ta và hắn một phân tiền quan hệ cũng không có,
các ngươi muốn tranh thủ tình cảm muốn ăn dấm, không cần tìm ta
xúi quẩy!”

“Thế, vậy sao ngươi ở Trường Nhạc điện?” Lữ Lệ Hoa cũng không
phải là kẻ ngu, hai mắt nàng nhìn xung quanh một vòng, bảo bối giá
trị liên thành cũng không ít, có thể thấy được hoàng thượng rất có
long. Nàng tuyệt đối không tin giữa nữ nhân này và hoàng thượng
một chút quan hệ cũng không có!

Vân Tuyết Phi buông tay ra, nhàn nhạt cười một tiếng, gằn từng chữ:
“Ta được Tiêu thái hậu của các ngươi mời làm khách, nếu các ngươi
chọc ta mất hứng, nói không chừng đến lúc nào đó ta không cẩn thận
nói lộ ra, vậy sẽ không tốt đâu!”

Quả nhiên hai nữ nhân trước mặt liền biến sắc, Tiêu thái hậu là mẫu
hậu của hoàng thượng. Hai người các nàng vào cung được một
khoảng thời gian rồi, nhưng chưa từng được gặp mặt, nghe nói
hoàng thượng cực kỳ tôn kính vị mẫu thân này. Nếu như đến lúc đó
thật sự bị Thái hậu chán ghét, các nàng......

Ngắn ngủn trong vài giây, hai người đều có tính toán riêng, một lúc
sau, rối rít bày ra nụ cười thân thiện với Vân Tuyết Phi.

Vân Tuyết Phi đi đến trước mặt Lê Họa, nhìn bàn tay cẩn thận che
chở bụng, trong mắt chợt lóe lên ánh sáng, nàng che miệng cười
khẽ, nói với Lê Họa: “Xem ra Lê mỹ nhân rất nhanh sẽ sinh hoàng



trường tử cho hoàng thượng rồi!”



Chương 118-1: Ngươi nhường
nàng cho ta được không? (1)

Nghe vậy, trong mắt Lê Họa lóe lên sự hốt hoảng, vội vàng buông tay
che bụng ra, cười ngượng nói: “Vương phi hiểu lầm, chẳng qua bụng
nô tỳ có chút không thoải mái, không phải mang thai đâu ạ!”

Lữ Lệ Hoa cũng sợ hết hồn, ánh mắt hoài nghi quét về phía bụng Lê
Họa, trong mắt lóe lên ánh sáng phức tạp.

“Hả? Thật sao? Vậy có thể là ta nghĩ sai rồi!” Vân Tuyết Phi cười
khúc khích, tầm mắt rơi vào trên mặt Lê Họa, tiếp tục nói: “Mới vừa
rồi ta thấy ngươi luôn che chở bụng, sắc mặt đỏ thắm, còn tưởng
rằng chuyện tốt sắp đến, dù sao ngươi và hoàng thượng cũng đã ở
bên nhau một khoảng thời gian rồi!”

Lời nói này của Vân Tuyết Phi vừa chân thành vừa có lý, làm cho Lê
Họa không phản bác được, cảm thấy có một tầm mắt lạnh lẽo bắn tới
bụng mình, khiến toàn thân Lê Họa run lên. Nàng rất muốn đưa tay
bảo vệ bụng, nhưng nàng lại không dám động, bởi vì như vậy sẽ
càng khiến người ta hoài nghi them. Trong lòng Lê Họa thật sự rất
hối hận vì lừa dối Lữ Lệ Hoa tới đây một chuyến. Vốn chỉ muốn lấy
tính tình Lữ Lệ Hoa, nhất định sẽ khiến nữ nhân mới tới này nếm
chút khổ sở, đến lúc đó hoàng thượng trách tội, nàng giả bộ nhu
nhược một chút, tất cả trách nhiệm sẽ do con ngốc kia chịu, không
nghĩ tới người ở Trường Nhạc điện chính là Vân Tuyết Phi, lại còn
bới móc chuyện nàng mang long tử.

Nàng và hoàng thượng từng một lần quan hệ thân mật, sau khi phát
hiện mình mang thai, nàng đã cho rằng ông trời quan tâm nàng,



tương lai nàng dựa vào đứa bé này. Nàng tuyệt đối không thể để cho
nó có nửa điểm ngoài ý muốn, vì thế nàng vẫn chưa nói với hoàng
thượng. Mặc dù nàng và hắn từng có một đêm phu thê, nhưng mà
ngày đó sau khi tỉnh lại, hoàng thượng cũng không cao hứng, ngược
lại sinh ra sự u ám ảo não. Nàng không dám mạo hiểm, chỉ có thể
đợi bụng lớn tháng chút nữa, nàng tìm một cơ hội nói ra, khiến hoàng
thượng không thể không tiếp nhận, chỉ là không nghĩ tới bây giờ lại
bị Vân Tuyết Phi liếc mắt một cái đã nhìn thấu đầu mối!

“Hai vị sang đây đã lâu, đừng đứng nữa, đến đây ngồi đi!” Vân Tuyết
Phi thay đổi thái độ, sắc mặt không còn lạnh lẽo nữa thay vào đó là
sự dịu dàng, nàng chỉ vào cái bàn cách đó không xa: “Ta đây có hai
loại trà ngon, nếu đã tới, thì cùng nhau bình phẩm một chút, chuyện
hai vị tìm ta, chúng ta có thể vừa uống trà vừa nói!”

Chuyện phát triển đã vượt qua dự liệu của nàng, Lê Họa do dự
không biết hiện tại có nên tìm cớ rời đi không, nhưng nàng còn chưa
tìm được lý do thỏa đáng. Lữ Lệ Hoa đã trực tiếp đi tới trước bàn tùy
tiện tìm một chỗ ngồi xuống, kế tiếp quay đầu chỉ vào một vị trí bên
cạnh, cười nói với nàng: “Lê tỷ tỷ ngồi đi, vương phi nói đúng, chúng
ta không thể đi một chuyến uổng công, dầu gì cũng phải nếm thử trà
ngon ở đây chứ!”

Lê Họa giật giật khóe miệng cứng ngắc, liếc mắt nhìn Vân Tuyết Phi
đứng ở một bên rất bình tĩnh, nàng im lặng trong phút chốc, cuối
cùng vẫn nhấc chân đi tới trước bàn.

Đợi sau khi hai người đều ngồi xuống, Vân Tuyết Phi nở nụ cười
thân thiện, bắt đầu giải thích: “Ta đây có hai loại trà, Kim Ngân Diệp,
Hồng Mao Tiêm, do quốc gia ở sát biên giới tiến cống!”

Tiếng nói vừa dứt, sắc mặt Lữ Lệ Hoa và Lê Họa đều trở nên khó
coi, ai cũng biết tiến cống có ý nghĩa là gì. Thật không ngờ hoàng



thượng lại coi trọng nữ nhân này, cống phẩm tốt đều đưa tới đây.
Bọn họ gắn bó với hoàng thượng lâu như vậy, cũng chưa từng được
đối xử tốt như thế, nghĩ tới trong lòng dâng lên sự khổ sở lẫn ghen
tỵ.

“Vương phi mời chúng ta uống trà chính là vì khoe khoang hoàng
thượng ân sủng với người sao?” Lê Họa siết chặt quả đấm, trong
mắt nhanh chóng ngưng tụ u ám, nhưng lập tức biến mất không thấy
gì nữa.

“Hai vị hiểu lầm rồi, ta còn chưa nói hết!” Vân Tuyết Phi bày ra hai cái
ly trước mặt, sau đó cầm lấy bình trà đã được ngâm sẵn, trước tiên
rót Kim Ngân Diệp vào mỗi ly.

Nhìn làn khói cùng với mặt nước sóng sánh xinh đẹp trong ly, Vân
Tuyết Phi cười khe khẽ, đặt hai cái ly ở trước mặt Lữ Lệ Hoa và Lê
Họa, ánh mắt dịu dàng nói: “Mùi vị Kim Ngân Diệp rất nhạt, uống vào
không có cảm giác gì, chẳng qua dư vị lưu lại rất lâu, hai vị nếm thử
một chút, đây là loại trà ngon có thể làm ấm bao tử!”

Lê Họa cứ thấp thỏm trong lòng, cảm giác sắp xảy ra chuyện gì đó,
nhìn con ngươi Vân Tuyết Phi tràn đầy tươi cười. Mà nàng không
cảm thấy chút ấm áp nào, ngược lại khó chịu giống như bị kim đâm,
nhìn nước trà trước mặt tỏa ra ánh sáng êm dịu, giống như đang
chứa độc thạch tín. Tay của nàng khẽ run, làm sao cũng không duỗi
ra được. Nếu như, nếu như Vân Tuyết Phi không tin mình không
mang thai thì mình nên làm gì đây? Nàng ta có thể gây bất lợi cho
mình và hoàng nhi không? Trong lòng lẩn quẩn đủ loại lo lắng, xua đi
không được.

Trong lúc Lê Họa còn do dự, lòng tràn đầy thấp thỏm lo âu, Lữ Lệ
Hoa bên cạnh không chút nghĩ ngợi đưa tay lấy một ly trong đó đặt ở
bên mũi hít hà, sau đó bật cười nói: “Đây chính là trà ngon trong



miệng ngươi? Còn không bằng Tây Hồ Long Tĩnh trong cung ta,
ngay cả một chút mùi thơm cũng không có, mà là trà ngon gì chứ?
Đúng là khiến người ta cười rớt hết răng mà!”

“Trà dùng để uống, không phải vì tiếng tăm, chỉ khi uống mới biết
được trà ngon hay không!” Vân Tuyết Phi mỉm cười phản bác, sau
đó ngưng mắt nhìn Lê Họa ngồi ở bên cạnh bất động, sắc mặt trắng
bệch: “Lê mỹ nhân, ngươi thấy ta nói có đúng không?”

Lê Họa bị điểm đến tên thân thể run lên, bỗng chốc hoảng sợ ngước
mắt lên, chưa kịp che giấu tốt đã bại lộ ở trước mặt Vân Tuyết Phi, ở
trong đó có khẩn trương, có hoảng sợ, còn có một ít hận ý......

Nàng vội vàng gật đầu trả lời: “Đúng, đúng, rất đúng!”

Vân Tuyết Phi thu hồi nụ cười khóe miệng, trong mắt đầy tràn quan
tâm, giọng nói lành lạnh, nhưng không đánh mất sự nhã nhặn: “Lê
mỹ nhân vẫn luôn không tập trung, có phải cơ thể bị khó chịu
không?” Tiếp theo ánh mắt như có như không quét về phía bụng của
nàng ta.

“Không, ta không sao, ta rất khỏe!” Hình như thân thể Lê Họa run lên,
vội vàng đưa tay che bụng, ngăn trở ánh mắt tò mò của Vân Tuyết
Phi.

“Nhưng ta thấy sắc mặt ngươi không ổn lắm, trên trán còn rịn mồ hôi
lạnh, ngươi thật sự không sao chứ?” Vân Tuyết Phi cất giọng nhỏ
nhẹ, quan sát tỉ mỉ sắc mặt Lê Họa, rất không yên tâm nói: “Có muốn
mời ngự y tới khám một chút không?”

Lê Họa bỗng nhiên cả kinh, kích động đứng lên, lớn tiếng cự tuyệt
nói: “Không cần mời ngự y, ta rất khỏe!”



Con ngươi Lữ Lệ Hoa thoáng hiện sự âm u, ánh mắt sắc bén nhìn
chằm chằm Lê Họa, sau đó đẩy tới một ly trà khác trên bàn tới trước
mặt nàng ta, ngữ điệu nghe không ra cảm xúc nói: “Chắc do ngươi
quá nóng trong người, uống chút trà cho hạ hoả, trà này giống như
vương phi nói, uống vào không có hương vị, nhưng lúc này vị thật
đúng là không tệ!”

“Lê mỹ nhân uống một hớp xem sao, mùi vị này quả thật không tệ,
không nếm thì rất đáng tiếc đấy!” Khóe miệng Vân Tuyết Phi khẽ
nâng lên, đáp một tiếng, nhìn sắc mặt Lê Họa, hình như biết suy nghĩ
trong lòng nàng ta, an ủi nói: “Trà này nếu uống lâu dài còn có thể
điều dưỡng tốt thân thể, mau sớm thụ thai, vì hoàng thượng sinh ra
con cháu!”

Thốt ra lời này, sắc mặt Lữ Lệ Hoa hơi ửng hồng, lúc này Lê Họa
mới thả lỏng người, đưa tay cầm ly trà kia lên, đặt ở miệng nhấp một
hớp nhỏ. Một lát sau chân mày đang nhíu chặt từ từ giãn ra, nước trà
còn lại trong ly cũng uống cạn sạch.

“Mùi vị không tệ, tạ vương phi chiêu đãi!” Lê Họa để cái ly lại trên
bàn, mỉm cười cảm tạ.

Vân Tuyết Phi gật đầu một cái, tiếp theo vui vẻ nở nụ cười, mang một
loại trà khác lên, tiếp tục nói: “Đây chính là Hồng Mao Tiêm, khác với
loại vừa rồi, công hiệu của nó là dưỡng nhan, uống lâu dài da sẽ trở
nên trắng sáng căng mịn, mùi vị rất thơm ngọt, hai vị cũng nếm thử
một chút xem!”

Khi ly trà lần nữa được lót đầy, lần này không do dự, Lữ Lệ Hoa và
Lê Họa đồng thời đưa tay cầm ly trà đưa đến khóe miệng.

“Có một loại người không thể uống trà này!” Giọng điệu Vân Tuyết
Phi thoải mái, nở nụ cười tươi tắn.



Hai người sững sờ, dừng lại động tác trong tay, ánh mắt hỏi thăm
nhìn về Vân Tuyết Phi, Lữ Lệ Hoa dẫn đầu hỏi “Loại người gì không
thể uống?”



Chương 118-2: Ngươi nhường
nàng cho ta được không? (2)

Vân Tuyết Phi giống như vô ý nhìn Lê Họa một cái, nở nụ cười, mặt
mày hơi cong lên, há mồm phun ra hai chữ: “Phụ nữ có thai!”

Bịch một tiếng, ly trà trong tay Lê Họa rớt xuống bàn, lăn lăn, nước
trà thơm ngát đổ hết ra ngoài, có chút ít văng lên quần áo Lê Họa và
Lữ Lệ Hoa.

“A! Ngươi làm cái gì đấy?” Lữ Lệ Hoa thét lên một tiếng đứng dậy,
đặt ly trà lên bàn, đưa tay phủi phủi nước đọng trên quần áo, ánh
mắt tràn đầy giận dữ nhìn Lê Họa nói: “Ngươi điên rồi, một ly trà
cũng bắt không được!”

Lê Họa vội vàng đứng lên nói xin lỗi, tay chân càng thêm luống
cuống: “Thật xin lỗi, ta không phải cố ý, chẳng qua nhất không cầm
chắc!”

“Quên đi, hôm nay coi như xui xẻo, tiếp tục uống trà, uống xong trở
về đổi lại!” Lữ Lệ Hoa đưa tay cầm lên ly trà ban nãy, một lần nữa đặt
ở bên mũi ngửi hai cái, thở dài nói: “Trà này có thể còn thơm hơn
loại nổi tiếng vừa rồi, may mà ta không phải phụ nữ có thai, cho nên
cũng không cần kiêng kỵ!” Tiếng nói vừa dứt, uống một hơi cạn sạch!

“Trà này và hoa hồng cùng nhau sinh trưởng, cho nên nhiễm một
chút đặc tính của hoa hồng, tỷ như dễ dàng khiến cho phụ nữ mang
thai bị sảy!” Vân Tuyết Phi không thèm để ý cười cười: “Chẳng qua
nó không tạo thành bao nhiêu hại với chúng ta, chúng ta không phải
phụ nữ có thai, uống vô chỉ có công hiệu dưỡng nhan, nói tóm lại vẫn



vô cùng tốt!”

“Lê mỹ nhân, ly trà của ngươi bị đổ hết rồi, ta rót cho ngươi một ly
khác, ngươi nếm thử một chút!” Vân Tuyết Phi thân thiết cười một
tiếng, đưa tay định lấy thêm một cái ly.

“Không cần phiền toái như vậy!” Lê Họa hoảng hốt, vội vàng đưa tay
ngăn cản, cười ha hả, không quan tâm khoát khoát tay: “Ta tạm thời
không khát, nên không muốn uống, hơn nữa thời gian cũng không
sớm, chúng ta nên đi thôi!”

Lúc này trong mắt Lữ Lệ Hoa giăng đầy mây đen, cánh môi mân
chặt, không nói tiếng nào nhìn cái bụng chói mắt kia.

“Trước uống xong ly trà rồi đi cũng không muộn!” Vân Tuyết Phi lần
nữa rót đầy một ly, đưa cho Lê Họa: “Khó gặp đồ tốt, không nếm thử
thật đáng tiếc!”

Sắc mặt Lê Họa trắng bệt nhìn Vân Tuyết Phi, bị ánh mắt của nàng
nhìn chằm chằm, nàng ta hít sâu một hơi, đôi môi khô khốc, há
miệng, không phát ra âm thanh.

Ánh mắt Lữ Lệ Hoa tĩnh mịch, lan tỏa tia sáng lạnh lẽo, nhìn chăm
chú phản ứng bất thường của nữ nhân này, trong lòng của nàng đã
có đáp án, trái tim thoáng cái đau buốt. Vốn cho là trong lòng hắn chỉ
có tiên hoàng hậu, sẽ không đụng bất kỳ nữ nhân nào. Cho nên nàng
ỷ vào gương mặt giống bảy phần tiên hoàng hậu, hưởng thụ sủng ái
duy nhất của hắn. Mặc dù hắn không động vào nàng, nhưng nàng
vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng bây giờ, để cho nàng biết ý nghĩ
trước kia của mình buồn cười đến cỡ nào, hắn không chạm nàng,
nhưng hắn chạm những nữ nhân khác, làm nữ nhân khác mang thai!

Nữ nhân này ngoài sáng trong tối xúi giục mình chạy đến đây tìm



hiểu, liên tưởng đến một chuyện, đột nhiên trái tim nàng phả ra hơi
lạnh, thiếu chút nữa, nàng đã bị nữ nhân đáng sợ này coi như quân
cờ rồi!

“Lê tỷ tỷ, vương phi có lòng tốt như vậy, tỷ vẫn nên uống đi!” Ngữ
điệu Lữ Lệ Hoa bỗng nhiên trầm xuống, gằn từng tiếng nói: “Hay là
nói Lê tỷ tỷ thật sự có mang long tử hoàng thượng? Nếu đúng là như
vậy, thì không nên miễn cưỡng uống!”

Làm sao Lê Họa nghe không ra ẩn ý bên trong câu nói ấy, nếu như
không uống..., chính là gián tiếp thừa nhận mình có thai. Nếu như
uống, mặc dù có thể xóa bỏ hiềm nghi, nhưng long tử trong bụng của
nàng sẽ không giữ được!

Trong thời gian thật ngắn, Lê Họa suy tính rất nhiều. Một lúc sau,
nàng khó khăn mở miệng nói: “Cám ơn ý tốt của vương phi, nhưng
ta thật sự không khát, thời gian cũng không còn sớm, thứ cho ta
không thể tháp tùng, xin được cáo lui trước!”

Vân Tuyết Phi không lên tiếng ngăn lại, mục đích hôm nay nàng đã
đạt được, quay đầu nhìn Lữ Lệ Hoa bên cạnh im lặng không lên
tiếng, sắc mặt âm trầm, nàng nhàn nhạt nói: “Lữ mỹ nhân không có ý
định đi sao?”

“Ta chỉ hỏi ngươi một câu!” Lữ Lệ Hoa đột nhiên quay đầu, ánh mắt
sắc bén dừng lại trên gương mặt nhàn nhã của Vân Tuyết Phi Vân,
giọng nói hơi có phần nặng nề lẫn âm u: “Ngươi và hoàng thượng là
quan hệ thế nào? Ngươi yêu Hộ quốc vương gia hay hoàng
thượng?”

Lúc này vẫn không quên tìm ra nguồn gốc, đúng là một nữ nhân cố
chấp, nhìn thẳng vào mắt nàng ta, Vân Tuyết Phi chậm rãi nói: “Ta
Vân Tuyết phi tuyệt đối sẽ không cần loại nam nhân đã bị những nữ



nhân khác dùng qua!” Dừng một chút, nhấn mạnh nói: “Vì ta ngại
bẩn!”

Trả lời như vậy ngoài suy nghĩ và dự đoán của Lữ Lệ Hoa, nàng
sững sờ nhìn nữ nhân trước mắt thật lâu. Sau đó thu hồi ánh mắt,
cũng không quay đầu lại đi ra cổng, nhận được đáp án này vẫn tính
là hài lòng, coi như thu hoạch hôm nay tới đây!

Khi căn phòng một lần nữa an tĩnh lại, Vân Tuyết Phi nhếch môi
châm chọc, hậu cung đúng thật là một chỗ rối loại!

Một tia ánh sáng cuối cùng phía chân trời xa xa từ từ biến mất, màn
đêm chậm rãi phủ xuống, từng dãy đèn lồng treo lên thật cao, khiến
cho bóng đêm tăng thêm vài phần tình ý xúc động lòng người.

Bất tri bất giác Hạ Hầu Cảnh đi tới trước cửa Lâm Phượng viên, nhớ
lại từng kỉ niệm với Vân Tuyết Phi. Thật ra thì khi đó nàng đã tỏ ra rất
quan tâm hắn, chẳng qua hắn chẳng thể nghĩ tới trên thế giới này
còn có chuyện mượn xác hoàn hồn, càng không có nghĩ tới ông trời
thật sự nghe được tiếng lòng hắn, để Phỉ nhi khởi tử hồi sinh!

Từ từ đi vào bên trong, nhìn hết thảy quen thuộc, đột nhiên phát hiện,
không có nàng ở đây, thật sự yên tĩnh đến đáng sợ!

Không biết bây giờ Phỉ nhi trong hoàng cung sao rồi, nếu không phải
vì Tư Nam Tuyệt ngăn cản, hắn đã sớm cái gì cũng không để ý, vào
cung cứu nàng!

“Phỉ nhi, lúc này nàng đang làm gì?” Hạ Hầu Cảnh nhìn ánh trăng
sâu kín, tự nhủ: “Nàng có thỉnh thoảng nhớ tới ta không?”

Vầng trăng chiếu nghiêng xuống toàn bộ Lâm Phượng viên, phủ lên
một tầng ánh sáng mông lung, con ngươi vốn đang mê mang liếc đến



căn phòng hôm qua còn đen kịt, phát hiện dường như có ánh sáng
chợt hiện!

Hắn lập tức lấy lại tinh thần, trong lòng có chút kích động, nhìn chằm
chằm ánh sáng toát ra từ đó, chẳng lẽ Phỉ nhi trở về? Nghĩ tới khả
năng này, hắn cũng nhịn không được nữa, mủi chân chỉa xuống đất,
bay lên trời, phi thẳng về hướng căn phòng.

Lúc đến đại môn, hắn dường như có thể nghe tiếng tim mình đập
nhanh cỡ nào, hít sâu một hơi, đẩy cửa ra, hơi thở thân thiết quen
thuộc xông vào mũi.

Dưới ánh đèn lờ mờ, quả thật có một người ngồi ở trước bàn, hết
sức chuyên chú nhìn sách trong tay, chẳng qua người kia không phải
Phỉ nhi của hắn, lại là Tư Nam Tuyệt tên nam nhân này!

“Sao ngươi ở đây?” Tâm tình vốn đang vui sướng trong nháy mắt
mất mác, tiếp theo là sự khổ sở.

Tư Nam Tuyệt không ngẩng đầu, tiếp tục lật một trang sách, vẻ mặt
lạnh nhạt, ánh mắt bình tĩnh nói: “Đây là phòng của nương tử ta, có
thể ở đây bất cứ lúc nào!”

Một câu nương tử của ta lập tức biểu thị công khai chủ quyền, bảo
vệ lãnh thổ của mình. Tư Nam Tuyệt tuyệt đối không thừa nhận mình
cố ý nói như vậy. Chỉ là nghĩ đến nam nhân này trễ như thế còn chạy
đến phòng nữ nhân của mình nên đâm ra khó chịu thôi vẫn. Cho dù
hắn là biểu đệ mình, nhưng chuyện tình cảm không thể nhượng bộ,
Tư Nam Tuyệt hắn cũng không phải là người dễ dàng thối lui, càng
không để mình bị uất ức!

Nếu đã tới đây rồi, Hạ Hầu Cảnh liền cất bước đi vào, tìm một cái
băng ngồi xuống bên cạnh Tư Nam Tuyệt, đưa tay rót cho mình một



ly rượu, uống một hơi cạn sạch, kế tiếp mang theo sự bất mãn nói:
“Nếu nàng là nương tử của ngươi, tại sao biết rõ nàng rơi vào chốn
hoàng cung ăn tươi nuốt sống đó, ngươi còn có thể an tâm ở chỗ
này đọc sách như vậy, một chút cũng không lo lắng?”

Ánh mắt Tư Nam Tuyệt không có bất kỳ dao động nào, vẫn như cũ
không đáp lời, lại lật một trang sách.

Căn phòng này bài biện giống như nàng vẫn còn, chưa từng rời đi,
hắn cầm bầu rượu đứng lên, tùy tiện đi lòng vòng ở trong phòng. Sau
đó há miệng to rót rượu vào, gian nan nuốt, thời gian trôi qua từng
phút từng giây, Nhất Túy Giải Thiên Sầu (rượu có thể giải sầu), thế
nhưng hắn càng uống lại càng buồn!

“Nam Tuyệt, ngươi biết không? Ta và nàng từ nhỏ cùng nhau lớn
lên, kể từ sau khi mẫu phi chết, chính là nàng vẫn luôn bên ta, nàng
là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời ta!” Mặt Hạ Hầu Cảnh hơi đỏ, vẻ
mặt ngẩn ngơ, mắt phượng tựa như được dát lên một lớp voan
mỏng, đủ loại tư vị quanh quẩn, có đắng có cay, còn có đau đớn tận
cùng.

“Ta vẫn mong chờ nàng lớn lên, luôn cẩn thận chôn giấu tình cảm ở
trong lòng, nghĩ đợi tới lúc nàng trưởng thành, sẽ thổ lộ với nàng,
cưới nàng về nhà. Sau đó sống hạnh phúc đến cuối đời, nhưng sau
đó nàng lại thành nương tử của ca ca ta!” Hạ Hầu Cảnh nở nụ cười
tự giễu.

Tư Nam Tuyệt cau mày, để quyển sách xuống, đứng dậy đi tới trước
mặt hắn, đưa tay tính toán đoạt lấy bình rượu trong tay hắn, lại bị Hạ
Hầu cảnh ngăn cản.

Trông thấy bộ dáng chán chường của nam nhân trước mắt, Tư Nam
Tuyệt mấp máy môi, ngữ điệu hơi trầm xuống: “Ngươi uống say rồi!”



“Không, ta không có say!” Hạ Hầu Cảnh lắc đầu một cái, trầm giọng
cắt đứt, sau đó dùng tay chỉ đầu mình, nhấn mạnh: “Chỗ này của ta
vẫn còn rất tỉnh táo, tỉnh táo đến mức vừa nghĩ tới nàng là của
người khác, ta liền đau lòng, rất đau rất đau, Nam Tuyệt ngươi biết
không?”

“Tất cả mọi người nói nàng chết rồi, nhưng ta không tin, cho dù đã
tận mắt thấy qua thân thể lạnh lẽo của nàng ấy, nhưng ta vẫn không
tin, ta không tin nữ nhân tốt như vậy lại chết sớm. Lúc nào ta cũng
mong đợi kỳ tích xảy ra!” Con ngươi Hạ Hầu Cảnh lờ đờ như phủ
sương mù tiếp tục nói: “Nhưng kỳ tích đã xảy ra, nàng sống lại,
nhưng ông trời lại ban cho ta niềm vui thật lớn, nàng một lần nữa
thành nương tử ca ca ta, tẩu tẩu ta!”

“Đừng nói nữa, sát vách có căn phòng, ngươi đi nghỉ ngơi đi!” Tư
Nam Tuyệt lạnh lùng nói, sắc mặt nặng nề không vui.

“Nam Tuyệt, thật ra thì ta không muốn làm hoàng đế, ta chỉ muốn
nàng, làm vợ chồng với nàng, cùng nhau ân ân ái ái, đến bạc
đầu......” Giọng nói Hạ Hầu Cảnh đê mê, nhìn thẳng vào mắt Tư Nam
Tuyệt, khẩn cầu: “Ca, ngươi nhường nàng cho ta được không?”



Chương 119: Cạnh tranh công
bằng

Tư Nam Tuyệt ngẩn ra, tiếp theo sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống,
gằn từng chữ nói: “Hạ Hầu Cảnh, đừng giả bộ đáng thương cho ta!”

“Ca, ta rất nghiêm túc, ta thật sự yêu nàng, huynh nhường nàng cho
ta được không?” Hạ Hầu Cảnh khẩn cầu lần nữa, vẻ mặt kiên định
không thể đổi.

Trong nháy mắt sắc mặt Tư Nam Tuyệt xanh mét, cái trán nổi lên gân
xanh, tức giận nói: “Gọi ta là ca cũng vô dụng, nàng là nương tử của
ta, không phải một món đồ, muốn nhường là nhường, chỉ cần nàng
không buông ta ra, ta sẽ giữ lấy nàng cả đời!” diễn&đàn^lê)quý*đôn

Không chút do dự như vậy, khí phách cự tuyệt khiến Hạ Hầu cảnh
bỗng chốc ngẩn ra, sau đó hắn mím chặt môi, ánh mắt cũng kiên
định.

Trong đêm đen, một vầng trăng cong treo trên cao, bốn phía yên
tĩnh, trong phòng lớn như thế, chỉ có thể nghe tiếng hít thở lẫn nhau.

Hai người không chút nào nhượng bộ, sau một lúc lâu nhìn thẳng
vào mắt đối phương, ánh mắt bắn ra tia lửa kịch liệt trên không trung.

Hồi lâu, Hạ Hầu Cảnh khẽ thở dài, phá vỡ sự trầm tĩnh khiến người
ta bị đè nén này: “Nam Tuyệt, mặc dù hiện tại nàng trên danh nghĩa
là vương phi của huynh, nhưng mà ta quen nàng trước, chúng ta có
chung kỷ niệm hơn mười năm gắn bó với nhau, tình cảm của ta với
nàng tuyệt đối không ít hơn huynh, cho nên......”



Dừng một chút, Hạ Hầu Cảnh liếc mắt nhìn Tư Nam Tuyệt, ánh mắt
lóe ra ánh sáng nhất định phải được, kiên định nói: “Ta không muốn
buông bỏ, cũng không thể buông bỏ, ta Hạ Hầu Cảnh muốn cùng
huynh Tư Nam Tuyệt cạnh tranh công bằng!” diễn#đàn%lê@quý,đôn

Sắc mặt Tư Nam Tuyệt thoáng cái đen thùi rồi, giọng điệu có chút cọ
xát nói: “Ta dầu gì cũng là biểu ca của ngươi, vậy mà ngươi lại dám
đến đây đào góc tường nhà ta, giỏi lắm, giỏi lắm!” Nói xong lời cuối
cùng giống như từ trong kẽ răng nặn ra.

“Ta hối hận nhất chính là năm đó quá mềm yếu, vừa nghe nàng
muốn gả cho Hạ Hầu Huyền, liền thành toàn hạnh phúc của nàng,
trốn tránh thật nhiều năm!” Vẻ mặt Hạ Hầu Cảnh hơi chán nản một
chút, trong mắt lẫn lộn bi thương đau xót, giọng hắn khàn khàn nói:
“Đợi đến lần nữa nghe được tin tức của nàng, nhưng mà là nàng
chết trận sa trường, huynh tuyệt đối không biết ta đau như thế nào
đâu, tim giống như bị khoét một nửa, trống rỗng, cho dù có lấp cũng
không thể đầy!”

Ánh mắt Tư Nam Tuyệt lóe lên một cái, lạnh lùng nhìn Hạ Hầu Cảnh
một cái, không lên tiếng. diễn,đàn^lê%quý,đôn

“Vô số lần ở trong mộng ta nhìn thấy nàng mặt mũi vẫn ấm áp trước
sau như một, sau khi tỉnh lại, cái gì cũng không bắt được, loại cảm
giác buồn bã trống rỗng, huynh vĩnh viễn sẽ không hiểu!” Hạ Hầu
Cảnh đi tới trước cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, một trận gió mát mẻ thổi
vào, hắn nhìn màn đêm vô tận, giọng điệu xa xôi tiếp tục nói: “Trong
lòng ta luôn luôn cầu nguyện có kỳ tích xảy ra, ta nói với ông trời.
Nếu như có thể khiến Phỉ nhi sống lại, có thể làm cho thời gian quay
lại, trở về lúc mới bắt đầu, ta tuyệt đối sẽ không buông tay. Dù trong
lòng nàng vẫn yêu Hạ Hầu Huyền, ta cũng mặt dày sống ở bên
người nàng, lắc lư ở trước mắt nàng, tuyệt đối không để cho bất luận



kẻ nào ức hiếp nàng, ta muốn để cho nàng sau này mãi vui vẻ hạnh
phúc!”

Tư Nam Tuyệt cau mày, hừ lạnh một tiếng, mở to mắt: “Ta chỉ biết
nàng bây giờ là vương phi của ta, nương tử của ta. Hạ Hầu Cảnh,
ngươi dùng chiêu bài thân tình với ta là vô ích, những chuyện khác ta
có thể nhượng bộ, nhưng mà đối với Phi nhi, ta cũng sẽ không
buông tay!”

“Ta chưa nghĩ dùng chiêu bài thân tình với huynh, ta nói nhiều như
vậy, cốt lõi chỉ muốn để cho huynh biết. Nếu ông trời thật sự làm cho
kỳ tích xảy ra, như vậy lần này ta cũng không buông tay, ta nhất định
phải mang lại hạnh phúc cho nàng!” Hạ Hầu Cảnh xoay người ngưng
mắt nhìn Tư Nam Tuyệt, ánh mắt nghiêm túc lẫn trịnh trọng.

“Ngươi có thể tự tin như vậy rất tốt, nhưng hiện tại nàng chỉ là Vân
Tuyết Phi, nàng sẽ xuôi theo quỹ tích cuộc sống Vân Tuyết Phi nên
có, cái nàng cần chính là sống một cống bình yên hạnh phúc, những
thứ này ta đều có năng lực cho nàng, mà ngươi có thể sao?” Tư
Nam Tuyệt nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng
nói hơi trầm xuống: “Ta tin tưởng ngươi quả thật sẽ vì nàng mà
buông tha ngôi vị hoàng đế, nhưng gia tộc khổng lồ kia ở sau lưng
ngươi cho phép sao? Bọn họ đặt tất cả hi vọng lên người ngươi, kỳ
vọng của mẫu thân ta đối với ngươi còn cao hơn đứa con trai ruột là
ta, ngươi có thể bỏ xuống hết thảy?”

Hạ Hầu Cảnh đột nhiên có chút giật mình, đôi tay nắm chặt thành
quyền, cánh môi mím chặt, muốn mở miệng, nhưng không có lời có
thể phản bác.

Khóe miệng Tư Nam Tuyệt khẽ nhếch, mở miệng lần nữa: “Những
thứ kia ngươi đều có thể quên, cũng có thể không quan tâm, vậy
huyết hải thâm thù của mẫu phi ngươi có thể để yên sao?”



“Ta...ta có thể sau khi báo thù xong, mang theo nàng xa chạy cao
bay, lưu lạc giang hồ, sống tự do tự tại!” Hạ Hầu Cảnh đột nhiên do
dự, mấp máy môi nói.

“Trung tâm quyền lực của Tiêu Nhụy Vũ chính là Hạ Hầu Huyền, chỉ
cần một ngày Hạ Hầu Huyền còn ngồi vững ghế thiên tử, bà ta sẽ
không rớt đài!” Tư Nam Tuyệt nhìn Hạ Hầu Cảnh, nhíu mày: “Vương
triều Đại Hạ bao gồm Hạ Hầu Huyền hiện tại còn có tam hoàng tử,
Hạ Hầu Thuần và Hạ Hầu Huyền đều là nhi tử Tiêu Nhụy Vũ, trong
bọn họ bất kể người nào làm Hoàng đế, đối với ngươi ta đều không
có lợi!”

Hạ Hầu Cảnh đứng ở phía trước cửa sổ, dưới ánh đèn lờ mờ, vẻ
mặt lúc sáng lúc tối.

“Ta không sợ cùng ngươi cạnh tranh công bằng, nhưng ngươi biết rõ
ngươi đã không phải là một hoàng tử tự do tự tại như quá khứ nữa
rồi, ngươi không thể cho nàng được hạnh phúc!” Tư Nam Tuyệt chợt
cười một tiếng, nhìn chằm chằm ánh mắt của Hạ Hầu Cảnh nói:
“Ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút, ta rời đi trước, sát vách có căn
phòng, mệt mỏi thì đi vào nằm!”

Tư Nam Tuyệt cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, trong nhà chỉ còn
sót lại Hạ Hầu Cảnh một người đứng yên lặng, trong ánh mắt tràn
đầy chua chát.

Hắn chợt đi tới trước giường, trực tiếp ngã lên giường, nhìn màn che
trên nóc, tiếp theo vùi mặt vào trong chăn ngửi mùi vị ấm áp quen
thuộc mà mình vô số lần khát vọng có được, tự lẩm bẩm: “Làm sao
bây giờ? Ta không muốn buông tay, nhưng hắn nói đúng, ta đã
không phải là Hạ Hầu Cảnh tùy ý tự do trước kia rồi!”



Mang theo sự chán nản, đầu óc hắn bắt đầu từ từ hỗn độn, cuối cùng
hoàn toàn nhắm hai mắt lại, nặng nề ngủ.

Hoàng cung từ xưa là một vùng đất thị phi, Mộ Dung Thanh Y cuối
cùng cũng đón nhận sự thật Quan bá Luân chính là thái giám, tính
toán cùng hắn sống lâu dài ở hoàng cung, lại không ngờ rằng chính
thê Quan Bá Luân, đích tỷ của nàng Mộ Dung Thanh Liễu tìm tới
cửa.

“Nương nương, nếu người muốn gặp nữ nhân này, nô tỳ đuổi nàng
ta đi cho người!” Thiên Thủy hé miệng thử dò xét hỏi.

Nàng ta rốt cuộc không kềm chế được tìm tới cửa, Mộ Dung Thanh Y
khẽ cười một tiếng, không để ý khoát khoát tay: “Cho nàng ta vào đi!”
Nàng hiểu rõ đích tỷ, không đạt mục đích thề không bỏ qua. Nếu như
bây giờ nàng không gặp nàng ta, nàng ta chắc chắn sẽ không đi.
Hiện tại vừa đúng lúc Bá Luân không có ở đây, nàng mau sớm giải
quyết xong nữ nhân này, không thể để cho nàng ta nhìn thấy Bá
Luân.

“Dạ!” Thiên Thủy cung kính nói.

Không bao lâu lần nữa truyền đến tiếng bước chân, Mộ Dung Thanh
Y ngẩng đầu nhìn về phía cửa, ánh mắt khẽ nheo lại, trong mắt lóe
ánh sáng không rõ ý tứ.

Mộ Dung Thanh Liễu là lần đầu tiên đến Triêu Phượng điện, nhìn
xung quanh xa hoa, trong lòng nàng lấy làm kinh hãi (kinh ngạc + sợ
hãi), đưa mắt quan sát trên người Mộ Dung Thanh Y, nữ nhân này
càng đẹp hơn trước đây, im lặng không nói lời nào đứng ở nơi đó, ấy
chính là cảnh đẹp ý vui, không trách được Bá Luân vì nàng ta cái gì
cũng chịu làm, thậm chí, thậm chí biến thành bộ dáng hôm nay......



“Tỷ tỷ, đây là lần đầu tiên tỷ vào cung thăm ta đấy!” Khóe môi Mộ
Dung Thanh Y khẽ nâng lên, cười như không cười nhìn Mộ Dung
Thanh Liễu nói: “Không biết chỗ này của ta có hợp nhãn tỷ không?”

Nơi này bất kỳ chỗ nào cũng quý giá hơn Mộ Dung phủ, địa vị bây
giờ của nàng hoàn toàn áp đảo mọi người Mộ Dung phủ, những
người đó cũng phải dựa vào nàng, nhìn sắc mặt nàng, nghĩ tới đây
nàng càng thêm hài lòng.

“Cũng không tệ lắm!” Ánh mắt Mộ Dung Thanh Liễu không hề gợn
sóng, lạnh lùng nói: “Ta tìm ngươi có chuyện, ngươi kêu bọn nha
hoàn này đều lui ra đi!”

Con ngươi Mộ Dung Thanh Y căng thẳng, nghiêm túc xem kỹ Mộ
Dung Thanh Liễu hồi lâu. Một lát sau, giọng nói uy nghiêm vang lên:
“Tất cả lui ra, không có lệnh của ta không cho phép bất luận kẻ nào
xông vào!”

“Dạ!” Bọn nha hoàn cùng đáp, sau đó theo thứ tự lui xuống.

Trong điện lớn như thế cũng chỉ có hai người các nàng, Mộ Dung
Thanh Y nhìn Mộ Dung Thanh Liễu, nhếch môi cười một tiếng: “Tỷ tỷ
có chuyện gì cứ nói, ta đây xin lắng nghe!”

Mộ Dung Thanh Liễu đột nhiên tiến lên, đi đến trước Mộ Dung Thanh
Y, lúc còn cách ba bước chân, ngừng lại, ánh mắt lạnh buốt nói: “Bá
Luân ở đâu?”

Trong mắt Mộ Dung Thanh Y thoáng qua sự hả hê, quả nhiên là hỏi
thăm Quan Bá Luân, nàng khinh miệt quan sát Mộ Dung Thanh Liễu
từ trên xuống dưới, cười khẽ nói: “Ta còn tưởng rằng tỷ tỷ đặc biệt
tới gặp ta, thì ra là tìm tỷ phu......”



Nàng lười biếng vuốt ve sợi tóc, cười phóng khoáng, lại gần bên tai
Mộ Dung Thanh Liễu, nhỏ giọng nói: “Bá Luân đã bị ta ăn sạch, hắn
rất thân mật với ta, không khác gì phu thê!”

Thật là thật đáng buồn, đích nữ thì sao chứ? Từ nhỏ đến lớn, Quan
Bá Luân vĩnh viễn chỉ yêu mình, nàng thời khắc đều nhớ nữ nhân
này đã từng nói một câu: “Ngươi chẳng qua là nữ nhi do tiện thiếp
sinh, không có tư cách lên bàn ăn cơm chung với mọi người!” Hiện
tại nàng sẽ làm cho đích nữ cao cao tại thượng này xem một chút,
nam nhân mà nàng ta cầu xin, che chở Mộ Dung Thanh Y nàng
giống như bảo bối!

Trong mắt Mộ Dung Thanh Liễu thoáng qua đau thương, bàn tay
nắm chặt thành quyền khẽ run. Một lúc sau, nàng cưỡng chế mình
trấn định lại: “Hôm nay ta tới đây không phải nghe ngươi khoe khoan,
ta muốn gặp Bá Luân, ta có chuyện cần nói với hắn!”

“Bá Luân hắn không muốn gặp ngươi!” Mộ Dung Thanh Y không chút
suy nghĩ, trực tiếp cự tuyệt.

“Ngươi!” Trong ngực Mộ Dung Thanh Liễu nghẹn một hơi, giương
con mắt phẫn hận nhìn chằm chằm Mộ Dung Thanh Y, hận không
thể róc xương lóc thịt nữ nhân trước mắt này. Nếu không phải vì
nàng ta, sao Bá Luân biến thành hoạn quan!

“Ta thế nào?” Mộ Dung Thanh Y hé miệng cười: “Tỷ tỷ không nên
quá đau lòng, Bá Luân không gặp tỷ cũng tốt. Dù sao các ngươi cũng
không có tình cảm, mà Bá Luân vẫn luôn ghi hận tỷ tỷ đấy. Ban đầu
nếu không phải tỷ dùng kể để gả cho hắn, như vậy hiện tại vị trí chính
thê này đã là của ta rồi!”

“Ngươi câm miệng!” Mộ Dung Thanh Liễu gấp giọng quát bảo ngưng
lại, ánh mắt quét một vòng xung quanh, thấy không có ai khác nghe



thấy, trong lòng nàng khẽ thở phào một cái đồng thời, nàng hận hận
nói: “Ngươi chính là sao chổi, nếu không phải là ngươi, Bá Luân sẽ
biến thành thái giám sao? Thân là đích trưởng tử (con trai trưởng)
Quan gia, hắn vốn có tiền đồ rất sáng sủa, tuy nhiên nó bị nữ nhân
như ngươi phá hủy!”

Sắc mặt Mộ Dung Thanh Y hơi đổi, nhìn Mộ Dung Thanh Liễu, nàng
rất nhanh che giấu đi, cười nhạt: “Đây là chính bản thân hắn nguyện
ý, ta lại không buộc hắn, chuyện này tỷ tỷ cũng không có trách nhiệm
sao? Tỷ tỷ ngay cả tướng công mình cũng không trông nom được,
hà cớ gì tới chất vấn muội muội ta!”

“Ý của ngươi là Bá Luân đáng bị như vậy sao?” Mộ Dung Thanh Liễu
nắm chặt quả đấm, thân thể run rẩy dữ dội, đáy mắt một mảnh lạnh
lẽo.



Chương 120-1: Hỏi tội (1)

Bị ánh mắt như vậy nhìn trúng khiến toàn thân nàng run lên, nhưng
Mộ Dung Thanh Y cũng không lùi bước, vẫn trấn định hả hê nhìn Mộ
Dung Thanh Liễu: “Những thứ này đều là Bá Luân cam tâm tình
nguyện vì ta làm, ta không hề ép buộc hắn!”

“Ngươi không ép buộc hắn, nhưng ngươi lại lừa gạt hắn, sử dụng bề
ngoài mềm yếu giả tạo!” Gương mặt Mộ Dung Thanh Liễu u ám nhìn
chằm chằm Mộ Dung Thanh Y, tức giận chỉ trích: “Nữ thần thánh
khiết gì chứ! Ngươi đừng cho rằng ta không biết những chuyện
ngươi làm trong mấy ngày qua ở lãnh cung, ngay cả loại thị vệ như
vậy ngươi cũng có thể kéo xuống hầu hạ, ta cảm thấy ghê tởm thay
ngươi, Mộ Dung Thanh Y, ngươi thực sự muốn nam nhân đến điên
rồi!”

Sắc mặt Mộ Dung Thanh Y chợt biến đổi, tiếp theo trong con ngươi
hoàn toàn hiện ra sự hung ác, lớn giọng chất vấn: “Sao ngươi biết
chuyện này?” Vương Nhị đã bị xử tử, nàng vốn tưởng rằng những
chuyện kinh khủng đó sẽ trôi qua theo thời gian, dần dần rơi vào
quên lãng. Thế nhưng còn chưa được bao lâu, lần nữa bị nhắc tới ở
trước mặt nàng, rốt cuộc, rốt cuộc còn có ai biết chuyện này?

“Sao vậy? Cuối cùng cũng biết sợ à!” Mộ Dung Thanh Liễu châm
chọc cười một tiếng, đi hai vòng quanh Mộ Dung Thanh Y, dạo bước
xem xét kỹ lưỡng, kế tiếp tấm tắc cảm thán: “Cơ thể đúng là có lồi có
lõm, không trách được Vương Nhị nói thân thể mất hồn này cũng có
thể nặn ra nước, đúng là mười phân vẹn mười......”

Đột nhiên bước chân nàng dừng lại, quỷ dị cười một tiếng, nhìn này



sắc mặt trắng bệt kia, trong lòng nàng không khỏi sinh ra khoái cảm
trả thù.

“Hắn nói ngươi rất dâm đãng! Kỹ thuật còn tốt hơn những nữ nhân
kỹ viện!” Mộ Dung Thanh Liễu đột nhiên lại gần, hé miệng thổi hơi
nóng bên tai nàng ta, sau đó ném ra một câu nói.

Cảm thấy thân thể nàng ta không ngừng lay động, Mộ Dung Thanh
Liểu khẽ cười, xấu bụng nhạo bang nói: “Hai nam nhân cũng không
thỏa mãn được ngươi, xem ra ngươi thật sự vô cùng đói khát rồi!”

Mộ Dung Thanh Y hít thở càng ngày càng nặng, rõ ràng đã quên lãng
buổi tối kia, nhưng lại bị cố ý nhắc nhở. Rối loạn kéo đến, trong đầu
bị những kẻ kia nhục nhã, bị ép buộc...... Thậm chí hàm răng vàng
khè vô cùng ghê tỏm trong miệng Vương Nhị kia, nhiễu nước miếng,
gương mặt tràn đầy dâm dục, từng việc thoáng hiện rõ trong đầu!

“Câm miệng, câm miệng cho ta, không được nói nữa!” Mặt mũi Mộ
Dung Thanh Y trắng bệch, gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Dung Thanh
Liễu, vô cùng tức giận.

Chứng kiến Mộ Dung Thanh Y suy sụp như vậy, Mộ Dung Thanh
Liễu là lần đầu tiên nhìn thấy, khóe miệng nàng vui vẻ nâng lên, trong
mắt ác độc cuồn cuộn, ngữ điệu càng thêm bén nhọn chói tai vang
lên: “Nhưng quá đáng tiếc chính là bây giờ Vương Nhị chết rồi, Bá
Luân lại xảy ra chuyện như vậy. Hiện tại hoàng thượng hoàn toàn
không để ý tới ngươi. Mà tính toán thời gian, muội muội đã nhiều
ngày không ăn mặn rồi, đừng nói người làm tỷ tỷ như ta không quan
tâm ngươi, có muốn ta tìm vài tên khỏe mạnh cao to, lén đưa vào
cung tạm thời thỏa mãn ngươi một chút không?”

Mộ Dung Thanh Y không duy trì được sự kiêu ngạo vừa nãy, bây giờ
cả thân thể nàng từng đợt từng đợt rùng mình, ngay cả đầu ngón tay



cũng hơi run rẩy. Rốt cuộc, rốt cuộc làm sao nữ nhân này biết? Nàng
vốn tưởng rằng chỉ cần Vương Nhị chết, chuyện này sẽ không có ai
biết, nhưng mà tại sao có thể như vậy?

“Ngươi nói nhiều như vậy, nhưng lại không thay đổi được sự thật Bá
Luân chỉ yêu ta!” Mộ Dung Thanh Y hít một hơi thật sâu, ép buộc
mình trấn định, lần nữa tìm lại tự tin nói: “Bá Luân tuyệt đối sẽ không
để ý những thứ này. Nếu như để ý, hắn cũng sẽ không biết rõ ta là
nữ nhân hoàng thượng, vẫn yêu ta cưng chiều ta, thậm chí còn cùng
ta xảy ra quan hệ nam nữ!”

Giống như bị sét đánh giữa trời quang, khiến đầu Mộ Dung Thanh bị
chấn động đến choáng váng, rõ ràng sớm đã biết, nhưng khi chính
tai nghe được, trong lòng nàng vẫn đau đớn dữ tợn, nàng có thể
mạnh mẽ đả kích Mộ Dung Thanh Y, lại không thay đổi được sự thật
Quan Bá Luân chưa từng yêu nàng.

Mộ Dung Thanh Liễu hung ác trợn mắt nhìn nữ nhân không biết liêm
sỉ này, cất giọng lạnh lùng: “Ngươi đã tự tin như vậy, ta sẽ đem
chuyện ngươi phóng đãng nói cho Bá Luân nghe, ngươi nhất định
cũng không quan tâm tới đâu. Nhưng ta ngược lại muốn nhìn Quan
Bá Luân có thật sự bao dung đại nghĩa như thế không, yêu một nữ
nhân còn dâm đãng hơn kỹ nữ!”

Tiếng nói vừa dứt, nàng xoay người định rời đi.

Mộ Dung Thanh Y cả kinh, vội vàng đưa tay kéo Mộ Dung Thanh
Liễu, ngăn nàng rời đi, nàng lạnh lùng chất vấn, trong mắt tàn nhẫn
cùng cực: “Người nào nói cho ngươi biết chuyện này?”

“Không phải ngươi không quan tâm sao?” Mộ Dung Thanh Liễu liếc
mắt nhìn cánh tay đang nắm chặt mình, sau đó cười khiêu khích Mộ
Dung Thanh Y, trong mắt chớp động ánh sáng quỷ kế thực hiện



được.

“Người kia là ai, ai ở trong bóng tối giám thị ta?” Ánh mắt Mộ Dung
Thanh Y hiện lên sự hung ác, sắc mặt không tốt nói: “Nếu hôm nay
ngươi không nói, đừng hòng bước ra Triêu Phượng điện nửa bước!”

“Ta muốn đi, ai cũng không ngăn được!” Mộ Dung Thanh Liễu quay
đầu lại nhìn Mộ Dung Thanh Y, cười lạnh: “Ngươi biết rõ tính ta,
chuyện mà ta không muốn nói, cho dù có lấy mười thanh đao gác
trên cổ ta, ta cũng sẽ không khai một chữ!”

“Muốn thế nào ngươi mới bằng lòng nói cho ta biết?” Mộ Dung Thanh
Y biết nữ nhân này thích mềm không thích cứng, chỉ có thể dịu
xuống, tiến hành thương lượng: “Chỉ cần ngươi nói cho ta biết là ai,
ta lập tức cho ngươi gặp Bá Luân!”

Nhắc tới Quan Bá Luân, Mộ Dung Thanh Liễu sửng sốt chốc lát, ánh
mắt lóe lên, mím môi một cái nói: “Ta muốn gặp hắn trước sau đó sẽ
nói cho ngươi biết!”

Mộ Dung Thanh Y nghe vậy, trong mắt thoáng qua sự tức giận, nàng
cắn răng nghiến lợi nói: “Ngươi đừng được voi đòi tiên!”

“Ta rất nghiêm túc!” Mộ Dung Thanh Liễu quan sát kỹ Mộ Dung
Thanh Y, cứng rắn nói: “Lời hứa của ngươi không đáng tin, ta phải
gặp Bá Luân trước mới được!”

Trong cung điện lớn như vậy, yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng
cây kim rơi trên mặt đất, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, bắn ra
tia lửa kịch liệt.

Một lúc sau, Mộ Dung Thanh Y trừng mắt liếc Mộ Dung Thanh Liễu,
bỏ cánh tay đang kiềm chế tay nàng ta, đi về phía cửa cao giọng ra



lệnh: “Người đâu!”

Tiếng nói vừa dứt, cửa chính liền bị bên ngoài mở ra, Thiên Thủy
chờ đợi ở bên ngoài lập tức nghe lệnh đi vào, cúi đầu cung kính nói:
“Nương nương có gì phân phó?”

“Dẫn Quan Bá Luân tới cho bổn cung!” Mộ Dung Thanh Y cau mày,
sắc mặt không tốt nói.

“Nương nương nói là tiểu Lộ Tử?” Trong lòng Thiên Thủy thoáng cái
lộp bộp, nhưng sắc mặt vẫn duy trì sự bình tĩnh.

“Ừ, là hắn!” Lông mày Mộ Dung Thanh Y hơi nhíu, trong lòng không
phải rất thoải mái, nhưng cũng gật đầu: “Đi mang hắn đến đây!”

“Chuyện náy, chuyện này......” Thiên Thủy chần chờ, nơm nớp lo sợ,
không dám nói lớn.

“Chuyện này gì nữa? Còn không mau đi dẫn người tới đây cho bổn
cung!” Mộ Dung Thanh Y giận tím mặt, quát một tiếng.

Rốt cuộc Thiên Thủy cũng không giấu được nữa, bỗng chốc quỳ rạp
xuống đất, bò lổm ngổm khẩn trương nói: “Hồi nương nương, hôm
nay sáng sớm Thái hậu phái người mang Tiểu Lộ Tử đi rồi, đến bây
giờ vẫn chưa thả về!”

Cơ thể Mộ Dung Thanh Y run lên, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống,
trái tim rơi thẳng xuống dưới, quả nhiên Tiêu thái hậu vẫn không
buông tha vụ tai tiếng của nàngs!

Mộ Dung Thanh Liễu vội vàng đi lên phía trước, giọng nói khẽ run,
làm như cực kỳ khẩn trương kích động: “Ngươi có hỏi thăm được
nguyên nhân Thái hậu mang Quan Bá Luân đi không?”



Thiên Thủy há miệng, không phát ra âm thanh, chỉ là đầu tựa vào
trên đất, thân thể càng không ngừng run rẩy.

Mộ Dung Thanh Liễu vội vàng di chuyển chạy ra cửa, sau đó bước
chân dừng một chút, quay đầu lại sắc bén nói: “Nếu như ngươi thật
sự yêu Quan Bá Luân, lập tức đi với ta đến Thọ Ninh điện!”

Chỉ thấy Mộ Dung Thanh Y rũ mi, bình tĩnh đứng nguyên tại chỗ,
không nói một lời.

Mộ Dung Thanh Liễu châm chọc cười một tiếng: “Quan Bá Luân
đúng là mắt bị mù!” Tiếp theo lần nữa nâng bước lên, chạy ra ngoài.



Chương 120-2: Hỏi tội (phần
cuối)

Trên nóc nhà Triêu Phượng điện, hai nữ tử núp ở chỗ tối, thu hết mọi
chuyện ở trong phòng vào mắt.

“Chủ tử, Mộ Dung Thanh Liễu này cũng là một người chân thành!”
Thiên Tầm cảm thán.

Vân Tuyết Phi xuyên qua khe hở của miếng ngói nhìn nữ nhân vẫn
bất động kia, thở dài lắc đầu một cái, môi đỏ mọng hé mở: “Cũng là
một nữ tử quá ngu ngốc, vì một tên nam nhân không thích mình,
thậm chí chán ghét mình, bỏ ra nhiều như vậy, thật không đáng giá
mà!” Một người đàn ông nếu như không yêu ngươi, mặc ngươi làm
nhiều chuyện hơn nữa cho hắn, hắn cũng sẽ không thương tiếc
ngươi, điểm này Vân Tuyết Phi thấu hiểu rất rõ!

“Chủ tử, người nói vì sao Tiêu thái hậu lại chọn hôm nay xử trí tên
Quan Bá Luân đó?” Thiên Tầm lần nữa cau mày, dựa theo sự điều
tra của nàng trong cung mấy ngày nay. Quan Bá Luân và Mộ Dung
Thanh Y quấn lấy nhau ở hậu cung, ai cũng đều biết. Tiêu thái hậu
không quá khó để biết chuyện này, liên quan đến thiên uy hoàng gia,
thế nhưng có thể nhịn đến lúc này, thật là không dễ dàng!

“Sau lưng Quan Bá Luân có Quan gia làm hậu thuẫn, mà Quan gia
chi thấp hơn Tiêu gia, Tiêu Nhụy Vũ làm như vậy sợ rằng không đơn
giản đâu!” Vân Tuyết Phi thu hồi tầm mắt, quét mắt xung quanh, thừa
dịp thị vệ thay ca, quay đầu lại nói với Thiên Tầm: “Chúng ta cũng đi
Thọ Ninh điện xem kịch hay thôi!”



Mủi chân chỉa xuống đất, nhẹ như chim yến nhảy lên, bay về hướng
Thọ Ninh điện.

Thọ Ninh điện, Tiêu Nhụy Vũ mặc một bộ hoa phục màu đỏ thêu
Phượng Hoàng giương cánh bằng tơ vàng, hai bên búi tóc chỉnh tề
cắm nghiêng ba cây trâm vàng, trên trán có tua vàng rũ xuống, vừa
uy nghiêm vừa tôn quý ngồi trên ghế.

“Thái hậu, con ta hành động không khuôn phép, mạo phạm quý phi
nương nương, lý nên xử tử, nhưng cựu thần chỉ có một trưởng tử,
xin Thái hậu nể tình cựu thần nhiều năm nay không có công lao cũng
có khổ lao, cho nhi tử cựu thần một ngựa, cựu thần vô cùng cảm
kích!” Quan Bá Đào quỳ rạp trên mặt đất, lão lệ tung hoành (nước
mắt của người già rơi), tình chân ý thiết mà nói.

“Ngay cả nữ nhân của hoàng thượng cũng dám nhúng chàm, lá gan
thật không nhỏ!” Tiêu Nhụy Vũ hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt lóe ánh
sáng không rõ ý tứ.

“Tiểu tử này tuổi trẻ khí thịnh, chịu không nổi hấp dẫn, hắn cũng đã bị
báo ứng trừng phạt rồi, kính xin Thái hậu khai ân tha hắn một lần!”
Đầu Quan Bá Đào chạm đất, vẫn không buông tha mà nói.

Tiêu Nhụy Vũ cau mày, ánh mắt dò xét rời vào trên mặt nam nhân
không có bất kỳ sự sợ hãi nào kia, giọng nói thâm trầm không cho
phép cãi lại: “Ngươi nói cho ai gia nghe một chút, làm sao cùng Mộ
Dung Thanh Y ở chung với nhau, là nàng ta quyến rũ ngươi sao?”

“Nhi tử, ngươi hãy khai thật với Thái hậu, để người làm chủ cho
ngươi, mẫu thân của ngươi vì ngươi mà tan nát lòng, ngươi cũng
không thể tùy hứng làm bậy như vậy nữa!” Quan Bá Đào chứa đầy
tang thương, nhìn hắn ký thác kỳ vọng, một lòng bồi dưỡng nhi tử,
cho dù đứa con trai này bây giờ đã bị làm hỏng, không bao giờ có thể



kéo dài hương khói cho Quan gia được nữa. Nhưng đây cũng là đứa
con trai ông thương yêu nhất, ông không thể nhìn nó tự hủy hoại
mình từng bước từng bước đi về phía vực sâu. Chừng nào ông còn
sống, ông nhất định phải ngăn chặn nó lại!

Con ngươi Quan Bá Luân bình tĩnh như nước rốt cuộc cũng nổi lên
gợn sóng, nhìn phụ thân tràn đầy mong đợi, suy nghĩ cho mình,
trong lòng hắn thoáng qua giãy giụa, nhưng cuối cùng hắn vẫn cúi
đầu nhận tội: “Là nô tài quyến rũ quý phi, là lỗi của nô tài, nô tài bằng
lòng tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào!”

Con ngươi vốn đang tỏa ra ánh sáng chờ mong, nhưng sau khi nghe
được đáp án như vậy, ánh sáng kia liền từ từ bị tiêu diệt. Trong mắt
Quan Bá Đào lóe ra ánh sáng không thể tin, tiếp theo là đau lòng,
buồn bã vì nhi tử không có tiền đồ, giọng ông run rẩy tức giận mắng:
“Tên nghiệp chướng này, sao Quan Bá Luân ta lại có một nhi tử ngu
ngốc như vậy, ngươi đặt phụ mẫu thân nhân ngươi ở đâu hả?”

Trong mắt Quan Bá Luân đầy tràn bi thống, quỳ xuống, chuyển
hướng, đối với sự thất vọng tột độ của phụ thân mạnh mẽ dập đầu
ba cái: “Thật xin lỗi, phụ thân, nhi tử khiến người hổ thẹn rồi!”

“Bắt giam Thái Phó, chuyện này ngươi cũng đã nhìn thấy, ai gia cho
hắn cơ hội giải thích, muốn xem bên trong có phải có hiểu lầm gì
không, thế nhưng nó......” Tròng mắt Tiêu Nhụy Vũ hiện lên sự khó
xử, đưa tay cầm lấy nước trà đưa tới khẽ nhấp một miếng, tiếp tục
nói: “Nếu đã như vậy, lập tức giam Quan Bá Luân lại cho ai gia......”

“Xin Thái hậu bỏ qua cho tướng công ta!” Mộ Dung Thanh Liễu vội
vàng chạy vào, quỳ xuống bên cạnh Quan Bá Luân, dập đầu cầu
cạnh Tiêu Nhụy Vũ: “Tướng công ta hắn là người tốt, quý phi là muội
muội ruột của thần phụ, bọn họ tuyệt đối sẽ không có loại quan hệ
kinh khủng kia, nhất định là hiểu lầm, xin Thái hậu minh xét!”



Tiêu Nhụy Vũ giống như không hề nghe thấy, đưa mắt nhìn về mấy
người sau lưng Mộ Dung Thanh Liễu.

Cùng theo nàng đi vào còn có Hạ Hầu Huyền, Hạ Hầu Thuần, Vân
Tuyết Phi và Thiên Tầm dịch dung thành nha hoàn.

“Nhi tử thỉnh an mẫu hậu!” Hạ Hầu Huyền và Hạ Hầu Thuần đồng
thời nói.

“Tham kiến Thái hậu!” Vân Tuyết Phi nhẹ nhàng khom lưng xuống,
cũng không quỳ, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói.

“Ừ ~” Tiêu Nhụy Vũ nặng nề đáp một tiếng, ánh mắt khẽ quét qua
bọn họ, cuối cùng chuyển mắt lên người Vân Tuyết Phi, giọng điệu
nghe không ra cảm xúc nói: “Sao lại có cả vương phi nữa?”

“Mẫu hậu, Phỉ nhi vốn đang đi chung với bọn con, trên đường chúng
ta gặp tiểu thư Thanh Liễu, nên cùng nhau tới!” Hạ Hầu Huyền vội
vàng giải thích.

Con ngươi Tiêu Nhụy Vũ căng thẳng, như có điều suy nghĩ nhìn Vân
Tuyết Phi.

Vân Tuyết Phi cũng không tránh né, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào
mắt bà ta, hai người nhìn nhau trong chốc lát. Tiêu Nhụy Vũ ngó qua
một đứa con trai khác Hạ Hầu Thuần: “Thuần nhi, ngươi cũng như
bọn họ?”

Trong lòng cười lạnh một tiếng, Vân Tuyết Phi há có thể không biết ý
tứ trong lời nói Tiêu Nhụy Vũ, bệnh đa nghi của nữ nhân này thật
nặng, biết rõ Hạ Hầu Huyền vô cùng bảo vệ mình, cho nên mới hỏi
Hạ Hầu Thuần.



“Dạ, chúng ta đều là ngẫu nhiên gặp, sau đó cùng nhau tới!” Ánh mắt
Hạ Hầu Thuần nhu hòa, thành thực gật đầu.

Tiêu Nhụy Vũ nhìn đứa con lớn mình tin tin tưởng nhất gật đầu, nghi
ngờ trong lòng mới tiêu tán được một chút. Chẳng qua bà cũng
không dám phớt lờ, kể từ khi biết nữ nhân này chính là Tiết Phỉ,
trong long bà vẫn không được tự nhiên, cảm giác không nhìn thấy rõ
những điều ẩn chứa bên trong đôi mắt của nữ nhân này.

“Mẫu hậu, Quan lão là trọng thần triều đình, vì Đại Hạ ta lập được vô
số chiến công hiển hách. Mặc dù con ông hồ đồ, nhưng cũng không
tính là hạng người đại ác, cho hắn về nhà trông coi đi!” Hạ Hầu
Thuần đứng ra cầu tình, vẻ mặt khẩn thiết, trên gương mặt ôn hòa
tràn đầy lo lắng.

Quan Bá Đào không ngờ nhị hoàng tử ông vẫn luôn xem thường vậy
mà lại vì mình xin tha cho đứa con trai vô dụng của mình, nhất thời
trên mặt nóng như lửa, thật ra ông đã nói xấu không ít vị hoàng tử
này không có tài năng gì nổi bật. Ban đầu cửu tử đoạt vị, ông lập tức
lựa chọn Thất hoàng tử tài đức vẹn toàn, cũng chính đương kim
thiên tử hiện tại đang đứng trước mặt ông.

“Thuần nhi, mẫu thân biết tâm địa con thiện lương, nhưng chuyện
này quan hệ đến tôn nghiêm của hoàng gia, ai gia cũng không thể cứ
tính như vậy!” Ánh mắt Tiêu Nhụy Vũ nhìn Hạ Hầu Thuần rất dịu
dàng, nhưng thái độ lại rất kiên quyết, không chút nào cho thương
lượng.

Mộ Dung Thanh Liễu vốn nghe Thuần vương gia cầu tình hộ Quan
Bá Luân, cho là có hy vọng, không ngờ Thái hậu vẫn khăng khăng
khép tội như thế, nàng không thể để Bá Luân có chuyện. Tuy hắn
không yêu nàng, nhưng hắn vẫn là phụ thân của đứa bé trong bụng



nàng, nàng không thể để cho hắn chết!

“Xin Thái hậu bỏ qua cho tướng công ta, tướng công ta hắn vô tội!”
Giọng nói Mộ Dung Thanh Liễu chất đầy thê lương, ánh mắt tràn
ngập cầu khẩn.

“Hả? Nhưng chính Quan Bá Luân cũng thừa nhận, là hắn quyến rũ
Mộ Dung quý phi!” Tiêu Nhụy Vũ nở nụ cười trên môi, giọng nói trong
trẻo lạnh lùng vang lên.

“Đó không phải là thật, hắn vô tội, hắn nói như vậy là vì bảo vệ......”
Bây giờ Mộ Dung Thanh Liễu cũng không đoái hoài tới cái gì nữa,
nàng bị một câu thừa nhận kia kích thích. Chẳng lẽ trong lòng Bá
Luân một Quan phủ lớn như vậy cũng không sánh được với Mộ
Dung Thanh Y lẳng lơ kia? Nữ nhân đó rốt cuộc có cái gì tốt? Đáng
giá để Quan Bá Luân trả giá như vậy!

“Câm mồm! Ta nói là ta ép buộc Mộ Dung quý phi, ta có tội, xin Thái
hậu dứt khoát định tội của ta, muốn chém giết muốn róc thịt, thần
cũng chấp nhận!” Quan Bá Luân gấp giọng cắt đứt, ánh mắt kiên
định.

“Vì sao Thái hậu không mời Mộ Dung quý phi tới hỏi một chút, đã tự
mình quả quyết?” Vân Tuyết Phi bỗng chốc mở miệng nói.



Chương 121-1: Chẳng qua
không yêu mà thôi

“Cái gì? Ngươi nói ai gia tự mình quả quyết?” Con ngươi Tiêu Nhụy
Vũ rét lạnh, sắc mặt giận tái đi.

“Hiện tại Thái hậu đang thẩm lý án tình giữa Quan Bá Luân và quý
phi, theo lý cả hai người đều phải có mặt ở đây để tra hỏi cho rõ
ràng. Nhưng mà Thái hậu chỉ hỏi một bên, hình như có chút thiếu
công bằng!” Ánh mắt Vân Tuyết Phi cũng không nhúng nhường,
không hề sợ hãi nhìn thẳng vào Tiêu Nhụy Vũ, trấn định phân tích
nói: “Nếu như Mộ Dung quý phi thật sự là bị ép buộc, vì sao nàng ta
lại không trực tiếp đứng ra xác nhận?”

“Nàng ta ngại vì thể diện của hoàng gia, không dám đứng ra xác
nhận ta!” Quan Bá Luân chợt ngẩng đầu, ánh mắt khẩn trương, giọng
nói cực kỳ kích động: “Tất cả lỗi lầm đều là của một mình ta, không
liên quan đến Mộ Dung quý phi, xin mọi người không cần phí tâm vì
ta, ta nguyện ý tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào......”

Bóp một tiếng, tiếng nói bị cắt đứt, thời gian giống như ngừng lại vào
giờ khắc này.

“Nghiệt tử, tên nghiệt tử này......” Quan Bá Đào thu tay lại, chỉ tiếc rèn
sắt không thành thép nhìn nhi tử ngu ngốc của mình, thất vọng lắc
đầu.

“Công công, người......” Mộ Dung Thanh Liễu không tới kịp ngăn cản,
mặt tràn đầy thương yêu nhìn Quan Bá Luân.



Nàng vươn tay muốn vuốt ve gương mặt bị đánh kia, nhưng còn
chưa chạm đến, Quan Bá Luân đã nghiêng đầu, tránh qua một bên.

Tay Mộ Dung Thanh Liễu sờ hụt, mặt tràn đầy cô đơn, nàng há
miệng, nhưng khi chạm đến ánh mắt chán ghét của Quan Bá Luân,
lời nàng chuẩn bị nói ra liền nuốt xuống cổ họng.

Quan Bá Đào không ngờ nhi tử hồ đồ như thế, Liễu Nhi tốt đến vậy
thế nhưng nó không cần, lại muốn nữ nhân không thể được, theo ý
ông nữ nhân kia cái gì cũng tệ, trừ mềm yếu một chút thì còn cái gì
tốt đâu. Tại sao đứa con trai này không thông suốt chứ, phải đợi đến
lúc chuyện không thể vãn hồi nó mới có thể tỉnh ngộ sao?

“Bá Luân, ngươi thật là bị quỷ ám rồi!” Gương mặt Quan Bá Đào tràn
đầy tức giận, quát một tiếng: “Ngươi đã cố ý hy sinh cho nữ nhân kia,
thế thì bây giờ ta lập tức đoạn tuyệt quan hệ phụ tử với ngươi!”

“Công công!” Mộ Dung Thanh Liễu mở to hai mắt, không ngờ chuyện
bị đẩy đến một bước này, nàng vội vàng nhìn Quan Bá Luân van xin:
“Tướng công, chàng xin lỗi công công đi, giải thích rõ với Thái hậu,
chờ chuyện này kết thúc, chúng ta cùng nhau về nhà, cùng nhau
hạnh phúc sống qua ngày được không?”

Sắc mặt Quan Bá Luân biến hóa, sửng sốt chốc lát, sau đó lấy lại
tinh thần, trong mắt lóe cảm xúc phức tạp, bình tĩnh nói: “Như vậy
cũng tốt, phụ thân, người coi như chưa từng sinh ra đứa con bất hiếu
này. Sauk hi đoạn tuyệt quan hệ, Quan phủ cũng có thể tránh hổ thẹn
vì con!”

“Tướng công, chàng......” Mộ Dung Thanh Liễu đột nhiên cảm giác
trái tim đau đớn giống như bị ai đó xé rách, trong mắt tràn ngập sự bị
thương, làm sao cũng không nghĩ tới tình cảm của người đàn ông
trước mắt này đối với ‘Muội muội tốt’ của nàng sâu đậm như vậy.



Một luồng khí nóng dâng trào, hốc mắt nàng chua xót khó chịu, mơ
hồ cảm thấy người đối diện chỉ là ảo ảnh, vô cùng xa xôi.

“Ngươi...ngươi......” Giờ phút này Quan Bá Đào bị chọc tức tới mức
nói không ra lời, huyết khí dâng trào, ông đột nhiên cảm thấy ngực
mình bị chèn ép đến khó thở, sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy,
lảo đảo té xuống đất.

Hạ Hầu Thuần cả kinh, vội vàng chạy lại đỡ Quan Bá Đào, lo lắng
nói: “Quan lão, ông sao vậy?”

“Công công......” Mộ Dung Thanh Liễu kêu lên, tiếp theo nhanh chóng
đứng lên chạy tới trước mắt Quan Bá Đào kiểm tra.

Ánh mắt Quan Bá Luân thoáng qua vẻ buồn rầu, đôi tay nắm chặt
thành quyền, cắn răng trong phút chốc, rồi cúi đầu, không nói thêm gì
nữa.

Vân Tuyết Phi nhìn tới đây, trong lòng không khỏi sinh ra tức giận,
nàng vội vàng đi tới trước mặt Quan Bá Luân, chỉ vào Mộ Dung
Thanh Liễu phẫn nộ chất vấn: “Quan Bá Luân, trong lòng ngươi chỉ
có Mộ Dung Thanh Y, vậy thê tử trước mặt này ngươi coi là gì hả?”

Người Quan Bá Luân thoáng lay động, nhưng rất nhanh đã bình
thường lại, vẫn cúi đầu, không nói một câu.

“Chỉ vì cái gọi là tình yêu vĩ đại ích kỉ của ngươi, ngươi ruồng rẫy thê
tử kết tóc, bây giờ còn muốn vứt bỏ phụ thân mình, vứt bỏ gia tộc
của mình......” Vân Tuyết Phi nhìn chằm chằm Quan Bá Luân, con
ngươi ngưng trọng, phủ lên màu sắc đen tối, giọng nàng mang theo
sự ảo não và tức giận nói: “Ngươi thật sự cho rằng đoạn tuyệt quan
hệ, Quan phủ sẽ không bị dính líu?”



Quan Bá Luân ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn Vân Tuyết Phi, trong lòng
hiện ra lo lắng, mấp máy môi nói: “Nếu như ta không phải người
Quan phủ, tự nhiên sẽ không khiến Quan phủ bị mất mặt!”

“Nhưng trên người ngươi chảy dòng máu Quan gia, đây là sự thật
không thể thay đổi được!” Vân Tuyết Phi cắt đứt lời phản bác của
hắn.

“Nhưng, nhưng ta làm nhục nhã Quan phủ, hiện tại tất cả mọi người
đều biết Quan Bá Luân ta là một hoạn quan, biết Quan gia xuất ra
một thái giám!” Quan Bá Luân nhìn Vân Tuyết Phi cười thê lương, kế
tiếp liếc qua gương mặt lo lắng của Mộ Dung Thanh Liễu: “Ta đối với
nàng không có tình cảm, miễn cưỡng ở chung một chỗ cũng không
hạnh phúc. Huống chi bây giờ ta rơi vào loại tình huống này. Nếu
như nàng bằng lòng, có thể dùng thân phận con dâu đích trưởng tử
Quan gia, giàu sang sống hết đời. Còn ngược lại, ta có thể cho nàng
một tờ hưu thư, để nàng tìm phu quân tái giá!”

Mặc dù giọng Quan Bá Luân không lớn, nhưng Mộ Dung Thanh Liễu
cách đó không xa vẫn nghe thấy hết, hốc mắt nàng ửng đỏ, cố nén lệ
xoay người, đi tới trước mặt Quan Bá Luân, nghẹn ngào chất vấn:
“Ta và chàng quen biết nhau không ngắn hơn nàng ta, trong lòng
chàng hẳn hiểu rõ tình cảm của ta đối với chàng, trên thế giới này
không một nữ nhân nào có thể yêu chàng hơn ta. Tại sao tất cả mọi
người đều nhìn ra, chỉ có chàng là không hiểu. Rốt cuộc Mộ Dung
Thanh Y có cái gì tốt? Đáng giá để chàng vì nàng ta, bảo vệ nàng ta
như vậy, gánh vác nguy cơ bị mất đầu, thay nàng ta gỡ tội chứ!”

“Câm mồm! Ta nói chuyện này không liên quan đến Thanh Y, đều là
một mình ta, là ta ép buộc nàng ấy quan hệ với ta. Từ lúc ban đầu
nàng ấy đã không muốn, tất cả đều là lỗi của ta, của ta!” Vẻ mặt
Quan Bá Luân luống cuống, nói năng lộn xộn.



“Trong lòng của chàng chỉ có nàng ta thôi sao? Ta và chàng ở chung
lâu như vậy, cho dù tảng đá cũng sẽ bị làm cho cảm động, tại sao
ngươi liền đối với ta tàn nhẫn như vậy?” Mộ Dung Thanh Liễu cười
bi thương.

“Hoàng thượng, Mộ Dung Thanh Y là nữ nhân của ngươi, mọi người
tranh chấp thời gian dài như vậy, ít nhất ngươi cũng nên nói một câu
đi chứ!” Ánh mắt châm chọc của Vân Tuyết Phi rơi vào Hạ Hầu
Huyền vẫn luôn im lặng bên cạnh, không biết đang suy nghĩ chuyện
gì, khóe môi hơi nhếch: “Lúc trước Hoàng thượng đúng là đã từng si
mê Mộ Dung quý phi, ân ân ái ái ở chung một chỗ rất lâu, Mộ Dung
quý phi là hạng người gì, không có ai hiểu rõ hơn Hoàng thượng!”

Hạ Hầu Huyền cảm thấy ánh mắt của mọi người đổ dồn trên người
mình, chân mày nhíu chặt, trông thấy sắc mặt Vân Tuyết Phi thoáng
ẩn sự chán ghét, trong lòng hắn đột nhiên lạnh lẽo.

“Hoàng đệ, đệ hãy nói một câu đi, Bá Luân quả thật hồ đồ một chút,
nhưng hắn bị đệ trừng phạt đủ nặng rồi. Tốt xấu gì Quan lão cũng có
công vì triều đình, hiện tại lớn tuổi, đến lúc an hưởng tuổi già rồi. Đệ
cầu xin mẫu hậu, chuyện này cứ định như vậy đi, việc xầu trong nhà
không nên truyền ra ngoài, huống chi hoàng thất chúng ta!” Hạ Hầu
Thuần lo lắng, tận tình khuyên bảo.

Đôi con ngươi Hạ Hầu Huyền thâm thúy, như có như không liếc
gương mặt thành khẩn của huynh trưởng, yên lặng trong chốc lát,
hắn đi ra đứng trong đại điện, ngữ điệu lạnh lùng nói: “Mẫu hậu, hết
thảy đều là lỗi của nhi tử, ban đầu Quan Bá Luân và Mộ Dung Thanh
Y là một đôi tình lữ. Nhưng vì nhi tử thưởng thức, thương tiếc Mộ
Dung Thanh Y, lại không nghĩ tới sẽ biến thành yêu. Vì vậy hoành
đao đoạt ái, nạp nữ nhân kia làm phi! Nhi tử cũng đã nếm phải quả
đắng, đau đớn mất đi nữ nhân mình yêu mến nhất!”



Nói tới chỗ này, Hạ Hầu Huyền chuyển ánh mắt thâm tình nhìn Vân
Tuyết Phi, ngưng mắt nhìn nàng nói: “Hết thảy lỗi lầm đều là nhi tử
tạo thành, xin mẫu phi bỏ qua cho Quan Bá Luân!”

Tiêu Nhụy Vũ ngồi ở trên xem kịch hay nãy giờ, tất cả xảy ra đều
giống như bà dự đoán, chẳng qua ngoài ý muốn có thêm một Vân
Tuyết Phi, bà cau mày, thu hồi ánh mắt, ho khan hai cái, sau khi hớp
một ngụm trà nói: “Nếu Thuần nhi đã xin tha, mà Huyền nhi lúc trước
quả thật cũng có lỗi, ai gia niệm tình Hữu Tướng luôn trung thành
cống hiến vì nước, để cho mang về nhà quản giáo. Nếu ngày sau
còn làm chuyện hoang đường như vậy, trái ngược luân lý, phá hủy
mặt mũi hoàng gia, ai gia sẽ trừng phạt nghiêm khắc!”



Chương 121-2: Chẳng qua
không yêu mà thôi (phần cuối)

Quan Bá Luân thoáng kinh ngạc, ngẩng đầu lên sững sờ nhìn Tiêu
Nhụy Vũ bên trên, hắn vốn ôm kết cục chắc chắn phải chết, không
ngờ quanh co khúc khuỷu, hắn bảo toàn được mạng.

“Tạ thái hậu nương nương!” Mộ Dung Thanh Liễu vội vàng lau khô
nước mắt, nở nụ cười, dập đầu ba cái với Tiêu Nhụy Vũ.

Quan Bá Đào không ngờ lúc ông sắp chết tâm, buông tha tên nhi tử
không ra hồn này, thế nhưng xuất hiện kỳ tích, ông nhanh nhảo muốn
quỳ xuống khấu tạ, tuy nhiên bị Hạ Hầu Thuần ngăn lại.

“Quan lão không khỏe không cần hành lễ, chỉ cần nói tiếng cảm ơn
mẫu hậu là được!” Hạ Hầu Thuần quan tâm, sau đó dời tầm mắt hỏi
thăm lên người Tiêu Nhụy Vũ, ôn hòa cười nói: “Mẫu hậu cũng nghĩ
như vậy đúng không?”

Tiêu Nhụy Vũ cười khoát tay, không thèm để ý: “Những lễ nghi này
chẳng qua là thứ sáo rỗng, không cần hành lễ, thân thể Hữu Tướng
mới là quan trọng nhất!”

Quan Bá Đào làm quan mấy năm, chưa bao giờ cảm động giống như
khoảnh khắc này, ông gật đầu một cái với Tiêu Nhụy Vũ và Hạ Hầu
Thuần, cảm tạ cười một tiếng: “Đa tạ Thái hậu và Thuần vương gia!”

“Nhưng Mộ Dung Thanh Y không tuân thủ nữ tắc, dâm loạn hậu
cung, ai gia quyết không dung túng, hậu cung tuyệt đối không thể để
cho một nữ tử như thế tồn tại!” Tiêu Nhụy Vũ ngước mắt nhìn Hạ



Hầu Huyền một cái, không cho phản bác ra lệnh: “Huyền nhi, nữ
nhân này con phải lập tức xử trí cho ai gia!”

Trái tim Quan Bá Luân vốn để xuống đột nhiên nảy lên, trong mắt
thoáng qua vẻ lo lắng, vội vàng cầu xin Tiêu Nhụy Vũ: “Thái hậu, Tiểu
Y là vô tội, van người không nên làm khó nàng!”

Quan Bá Đào và Mộ Dung Thanh Liễu còn chưa kịp vui mừng lâu,
bỗng dưng nghe được lời nói bảo vệ kia, sắc mặt lập tức khó coi,
nhất là Quan Bá Đào gắt gao trừng mắt nhi tử không biết nhìn trường
hợp, coi trời bằng vung kia. Đời này ông đã tạo nghiệt gì, nuôi nhi tử
lớn đến như vậy, còn chưa được hưởng phước, đã bị nó làm cho
tức chết!

Kế bên khóe môi Vân Tuyết Phi tạo thành đường cong ý vị sâu xa,
trong mắt thoáng qua sự giễu cợt, thoáng chốc, rất nhanh đã khôi
phục lại bình thường.

Nhưng biến hóa như thế vẫn bị Hạ Hầu Huyền bắt được, ánh mắt
hắn âm u, đôi tay nắm chặt thành quyền, ngàn vạn suy nghĩ, một lát
sau rốt cuộc di chuyển bước, đi tới trước mặt Quan Bá Luân từ trên
cao nhìn xuống cau mày nói: “Ngươi thích Mộ Dung Thanh Y?”

Quan Bá Luân liếc mắt nhìn Hạ Hầu Huyền, lập tức trong lòng lạnh
toát, còn có con ngươi lạnh lẽo bắn ra bốn phía kia khiến hắn giật
mình phải cúi đầu, trầm mặc trong chốc lát rồi gật đầu một cái.

“Ta ban nàng ấy cho ngươi, ngươi muốn không?” Hạ Hầu Huyền mở
miệng lần nữa, khiến cho những người ở đây trừ Vân Tuyết Phi ai
cũng thoáng chút kinh ngạc.

Quan Bá Luân ngẩn ra, sự vui vẻ lan tràn trong mắt, nhưng chỉ là
một chút, hắn đột nhiên tỉnh táo lại, tự hỏi nguyên nhân Hạ Hầu



Huyền làm như vậy. Mặc dù hắn rất muốn Tiểu Y ở bên cạnh mình,
nhưng mà bây giờ cơ thể hắn không trọn vẹn, hắn đã không xứng
với Tiểu Y rồi. Hơn nữa hôm nay Tiểu Y thật vất vả mới ngồi vào vị trí
quý phi!

“Hoàng thượng nói đùa, Tiểu Y nàng là Hoàng quý phi, nữ nhân
hoàng thượng, hoàng thượng dễ dàng xua đuổi nàng như thế, sao
có thể giao phó thâm tình của nàng đối với hoàng thượng trong mấy
năm nay?” Quan Bá Luân trầm giọng chất vấn, rõ ràng bản thân
muốn, nhưng hắn hiểu được, càng sẽ không đi miễn cưỡng Tiểu Y.

“Hoàng thượng, Quan phủ ta chứa không nổi nữ nhân như vậy, xin
hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra!” Trong khoảnh khắc mấu
chốt này Quan Bá Đào đương nhiên rõ ý tứ Hạ Hầu Huyền. Chẳng
qua nữ nhân kia bất luận như thế nào ông cũng sẽ không cho vào
cửa, ông thà rằng để Thái hậu lập tức ban ba thước lụa trắng kết liểu
nàng ta!

“Hoàng nhi, càn rỡ, một nữ nhân bại hoại môn phong, sao ngươi lại
tặng cho phủ Hữu Tướng được chứ, đúng là hoang đường, uổng
công ngươi là nhất quốc chi quân, há có thể hồ đồ như thế!” Tiêu
Nhụy Vũ vô cùng tức giận, làm sao cũng không ngờ đứa con trai này
khiến bà bị mất mặt lớn đến thế, chẳng lẽ bởi vì một Vân Tuyết Phi,
hắn liền đánh mất năng lực phán đoán sao?

“Nữ nhân như vậy chính là sự sỉ nhục đối với vương triều Đại Hạ ta,
nên trực tiếp ban cho cái chết, hoàng nhi, nếu như ngươi niệm tình
phu thê không xuống tay được, vậy thì ai gia sẽ làm chủ!” Giọng Tiêu
Nhụy Vũ lạnh lẽo nói tiếp.

Lòng Vân Tuyết Phi phát lạnh, mặc dù kiếp trước Hạ Hầu Huyền đối
xử rất tốt với Mộ Dung Thanh Y ở sau lưng nàng, nhưng ít nhiều
nàng phát hiện được một đầu mối. Khi đó Hạ Hầu Huyền cực kỳ dịu



dàng thương tiếc Mộ Dung Thanh Y, bọn họ đã từng có những năm
tháng ngọt ngào. Nếu như Hạ Hầu Huyền trực tiếp xử tử Mộ Dung
Thanh Y còn đỡ, ít nhất chứng minh nam nhân này quan tâm, thế
nhưng hắn không chút nào lưu luyến, ném cho một nam nhân khác,
điều này đối với một nữ nhân mà nói thì bi ai đến dường nào!

“Mộ Dung Thanh Y dâm loạn hậu cung, đặc biệt ban thưởng một ly
rượu độc, chờ người đưa qua!” Tiêu Nhụy Vũ không tiếp tục truy cứu
chuyện này, thẳng thừng hạ phán quyết, đồng thời xoa nhẹ vầng trán
uể oải, khoát khoát tay: “Nếu mọi người không có việc gì thì lui ra, ai
gia mệt mỏi, phải nghỉ ngơi rồi!”

“Hoàng thượng, xin ban Tiểu Y cho ta!” Quan Bá Luân lớn tiếng thỉnh
cầu, ngẩng đầu lên ánh mắt kiên định chấp nhất, nhìn thẳng vào
tròng mắt thâm thúy của Hạ Hầu Huyền: “Ta...ta thật lòng thích nàng
ấy!”

Vân Tuyết Phi nhìn thấy sắc mặt Mộ Dung Thanh Liễu trắng bệch,
ánh mắt nồng đậm bi thương, rõ ràng đã hoàn toàn bị tổn thương,
cũng không muốn buông tay, ở nơi này khổ sở giãy giụa trong đầm
lầy.

“Ai gia mệt mỏi, đi trước một bước!” Tiêu Nhụy Vũ ngáp một cái, ánh
mắt mệt mỏi quét phía dưới một vòng, tùy ý để nha hoàn đỡ đứng
lên đi ra ngoài.

Lúc đi ngang Vân Tuyết Phi, bà dừng bước một chút, ánh mắt khẽ
liếc chứa mấy phần tìm tòi nghiên cứu: “Vương phi có thời gian tìm ai
gia hàn huyên một chút!”

Đợi lúc đại điện an tĩnh trở lại, Mộ Dung Thanh Liễu vội vàng đi lên
trước, đưa tay muốn đỡ nam nhân đang quỳ trên mặt đất.



“Vương phi, vừa rồi làm phiền người, Quan mỗ ở đây cám ơn nhiều!”
Quan Bá Đào cười gật đầu với Vân Tuyết Phi, kế tiếp chuyển sang
Quan Bá Luân lạnh lùng nói: “Nghiệt tử, ta về nhà sẽ tính sổ với
ngươi!”

“Nếu mọi người không việc gì nữa, tất cả giải tán đi!” Vẻ mặt Hạ Hầu
Thuần ôn tồn nói.

Vân Tuyết Phi mang theo Thiên Tầm xem kịch hay, hiện tại đã diễn
xong, nàng lập tức dẫn Thiên Tầm đi ra bên ngoài.

“Phỉ nhi!” Hạ Hầu Huyền vội vàng đuổi theo.
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Hạ Hầu Huyền vội lao lên muốn đưa tay ngăn cản Vân Tuyết Phi cất
bước, nhưng người Vân Tuyết Phi chợt lóe một cái, nhẹ nhàng tránh
thoát.

Nhìn tay trống không, cổ họng Hạ Hầu Huyền chua xót không thôi,
muốn mở miệng giữ lại, nhưng chẳng hiểu vì sao lại không thốt nên
lời.

“Không biết hoàng thượng còn có chuyện gì?” Vân Tuyết Phi không
chút nào che giấu sự chán ghét ở đáy mắt, trầm giọng hỏi hắn.

“Ta...ta muốn cùng nàng......” Vẻ mặt Hạ Hầu Huyền khẩn trương lo
lắng, dường như đang lựa chọn từ ngữ, hồi lâu mới nói: “Chúng ta
cùng đi......”

“Hoàng thượng, xin ban Tiểu Y cho ta, ta nguyện ý chăm sóc nàng ấy
suốt đời!” Quan Bá Luân thấy sau khi Thái hậu đi, tâm tình tụt dốc
thảm hại. Hiện tại hy vọng duy nhất chính là Hạ Hầu Huyền, hắn
người vội vàng đứng lên, nhưng bởi vì quỳ lâu nên chân bị bủn rủn,
lúc nhỏm dậy vì dùng sức quá mạnh, lảo đảo té xuống. Sau khi ổn
định người, hắn chạy nhanh tới trước mặt Hạ Hầu Huyền, kéo ống
tay áo Hạ Hầu Huyền, mỏi mắt cầu khẩn.

Lời vừa nói ra khỏi miệng, liền bị người cắt đứt, sắc mặt Hạ Hầu
Huyền đầy vẻ không vui, thu hồi tầm mắt hung ác trừng nô tài không
biết trời cao đất rộng này: “Cút ngay, trẫm không có thời gian tán gẫu
với ngươi!”



Quan Bá Đào nghe vậy, gương mặt già nua hơi đỏ lên, cúi đầu, quát
lớn: “Nghiệt tử, còn không mau buông hoàng thượng ra, theo ta về
nhà!”

“Tướng công, theo chúng ta về nhà được không, hãy quên hết
những chuyện xảy ra trong hoàng cung đi, từ đây về sau chúng ta sẽ
sống hạnh phúc bên nhau!” Biết rõ hắn sẽ không để ý tới, nhưng Mộ
Dung Thanh Liễu vẫn nói ra, hi vọng nam nhân trước mặt có thể
quay đầu!

“Ta nhất định phải dẫn Tiểu Y về nhà!” Ánh mắt Quan Bá Luân kiên
định, nói năng có khí phách: “Hoàng thượng, dù người không yêu
Tiểu Y, nhưng nhất dạ phu thê bách nhật ân, cũng không thể để Thái
hậu xử tử nàng như vậy. Nếu người đã không yêu nàng, thì hãy ban
nàng cho ta, ta sẽ yêu thương nàng!”

“Ta bảo ngươi buông tay ra!” Cả trái tim Hạ Hầu Huyền đều đặt trên
người đối diện, đối với ánh mắt van xin kia làm như không thấy, trong
mắt chỉ tồn tại sự không kiên nhẫn.

“Tiện nam xứng tiện nữ, ô quy và vương bát (cả 2 con đều chỉ người
có vợ ngoại tình), người đời nói không sai mà!” Vân Tuyết Phi cười
giễu cợ, ánh mắt trào phúng lướt qua Hạ Hầu Huyền và Quan Bá
Luân, sau đó nhìn nữ nhân trắng mặt đầy rẫy đau thương ở sau
lưng, tốt bụng nhắc nhở: “Nam nhân như vậy không xứng với ngươi,
ngươi nên bỏ hắn tìm người ưu tú hơn, đừng ở đây lãng phí thời
gian với tiện nam nhân này!”

Mộ Dung Thanh Liễu ngẩn ra, men theo giọng nói nhìn sang, vừa nãy
chính vị vương phi này luôn giúp nàng nói chuyện, nàng chỉ mãi lo
cho Quan Bá Luân, chưa từng dò xét cẩn thận qua. Hiện tại đối diện
với đôi mắt trong veo xinh đẹp như ánh sáng kim cương lấp lánh,
quen thuộc như thế, làm cho người ta có ấn tượng rất tốt, nàng giật



giật khóe miệng, cảm kích cười một tiếng: “Tạ ý tốt của vương phi,
chẳng qua lấy chồng phải theo chống. Nếu như ta đã gả cho hắn, thì
sẽ theo hắn cả đời, dù hắn không thích ta!”

Quan Bá Luân sững sờ, ý thức được người nữ nhân trước mặt này
mắng chính là mình thì trong mắt thoáng qua sự phẫn nộ và không
vui, tức giận quát Vân Tuyết Phi: “Miệng lưỡi ngươi sạch sẽ một
chút!” Kế tiếp quay đầu hét với Mộ Dung Thanh Liễu: “Ngươi lừa ai
chứ, không thích thì trực tiếp đi, không cần phải giả vờ oan ức,
những thứ này đều là ngươi tự tìm!”

Vân Tuyết Phi khinh thường nhìn Quan Bá Luân một cái, loại nam
nhân này thật sự hết thuốc chữa rồi, không cần hiền thê trong nhà,
cứ muốn yêu đương hoa dại bên ngoài, bị thiến là đáng đời!

“Khụ khụ...... Ngươi nghiệt tử này......” Quan Bá Đào vươn tay run
rẩy chỉ vào đứa con trai xấc xược kia, sắc mặt tái xanh lần lượt thay
đổi, thở hổn hển. Ông không biết rốt cuộc mình đã tạo nghiệt gì, lại
sinh ra thứ hồ đồ như vậy. Ông quay đầu, áy náy nhìn con dâu vẫn
luôn chăm sóc mình: “Liễu Nhi, nếu con có thích nam tử nào đó, nói
cho công công, công công thay con làm chủ, chuẩn bị một phần
phong phú đồ cưới cho con!”

“Công công, người......” Mộ Dung Thanh Liễu biết vị công công này
đối xử với nàng như nữ nhi ruột thịt, nhưng không ngờ người luôn
tuân thủ quy cũ như công công có thể nói ra những lời chấn động
như vậy. Nàng cảm động đồng thời ý thức trách nhiệm gánh ở trên
thân càng them mãnh liệt, nàng khẽ lắc đầu một cái: “Cả đời ta chỉ
làm dâu Quan gia!”

Nên nói đều nói rồi, nếu nữ nhân này không muốn, nàng cũng không
thể cưỡng cầu, Vân Tuyết Phi nhấc chân lần nữa, đi ra bên ngoài.



“Chủ tử, người nói tại sao Thái hậu có thể dễ dàng bỏ qua cho tiện
nam nhân đó như vậy?” Thiên Tầm đi theo ra cửa, thấy Hạ Hầu
Huyền chưa cùng ra ngoài, nhớ lại vừa rồi chứng kiến hết thảy, nhất
thời trong lòng liền tức giận.

“Có thể từ lúc bắt đầu bà ta chưa từng nghĩ tới phải xử trí Quan Bá
Luân, dù sao địa vị Hữu Tướng ở trong triều vô cùng cao, ảnh
hưởng sâu xa, rất nhiều người tuổi trẻ tài cao đều trải qua một tay
ông đề bạt vào bộ máy triều đình Đại Hạ!” Vân Tuyết Phi híp mắt,
nhìn cung điện xanh vàng rực rỡ, sáng loáng trong vắt, rõ ràng thể
hiện vẻ thanh bình, sau lưng lại chứa đựng tầng tầng lớp lớp âm
mưu quỷ kế, khiến người khó lòng phòng bị!

“Ý của chủ tử là hôm nay Thái hậu cố ý diễn trò?” Đầu óc Thiên Tầm
xoay chuyển rất nhanh, lập tức hiểu ý Vân Tuyết Phi.

Vân Tuyết Phi gật đầu một cái, tiếp tục nói: “Ít nhất hiện tại bà ta
chưa định đắc tội vị Hữu Tướng này. Mặc dù vừa nãy bà ta năm lần
bảy lượt muốn nghiêm trị, nhưng vẫn vòng vo không có động tác
thực tế!”

“Vì sao Thái hậu phải làm vậy? Không sợ khiến Hữu Tướng cách
lòng ư?” Thiên Tầm lục lọi tất cả đầu mối trong đầu, năm đó vị Hữu
Tướng này ở thời điểm cửu tử đoạt vị thì ủng hộ Thất hoàng tử Hạ
Hầu Huyền, vì Hạ Hầu Huyền thuyết phục rất nhiều tướng lãnh quy
thuận. Nhưng lại sinh ra tác dụng mấu chốt không thể thiếu, có thể
nói ông ta chính là một đại công thần sau đại gia tộc họ Tiết!
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“Trắng và đen đều do bà ta cải trang, trước hỏi tội sau khai ân, ban
bố ân huệ, càng thêm có thể khiến cho lòng người quy phục!” Khóe
môi Vân Tuyết Phi khẽ nâng lên, hơi thâm ý nói.

Thiên Tầm mở to hai mắt, bừng tỉnh hiểu ra: “Thì ra là như vậy!”
Nàng bước nhanh đi tới trước mặt Vân Tuyết Phi, hai mắt tỏa sáng,
sùng bái thở dài nói: “Chủ tử, người thật lợi hại!”

“Tiêu Nhụy Vũ sử dụng chiêu này rất hay, chẳng qua ta có một chút
khó hiểu, tại sao bà ta muốn làm như vậy?” Ánh mắt Vân Tuyết Phi
sâu thẩm, nhìn ngọc bích nơi xa như được tẩy rửa trên bầu trời,
giọng nói nhẹ như khói.

“Có gì đâu mà khó hiểu ạ?” Thiên Tầm chớp mắt mở miệng nói:
“Không phải bà ta muốn làm cho Hữu Tướng càng thêm thần phục,
ủng hộ bà ta sao? Đây chính là mục đích của bà ta!”

Vân Tuyết Phi vừa đi vừa suy nghĩ, nhìn hoàng cung vừa quen thuộc
lại vừa xa lạ này, trong lòng nàng phức tạp, cứ cảm giác có cái gì đó
đã bị nàng bỏ qua, rất quan trọng!

Chợt tinh quang chớp lóe trong đầu, nàng tạm ngừng bước, bỗng
dưng hiểu được, khóe miệng kéo ra một đường cong nhàn nhạt,
bừng tỉnh nói: “Lần này nhị hoàng tử ra sân, cũng cho Hữu Tướng
ấn tượng không giống như trước kia. Chắc hẳn từ đây về sau, vị trí
nhị hoàng tử ở trong lòng ông sẽ có ý nghĩa khác!”



Nhưng tại sao Tiêu Nhụy Vũ muốn làm như vậy? Hạ Hầu Huyền
cũng là con trai ruột của bà ta, bỏ qua vết nhơ Mộ Dung Thanh. Làm
một Hoàng đế, hắn cũng có thể tính là minh quân ở trong lòng dân
chúng. Căn cứ vào trí nhớ trước kia, Tiêu Nhụy Vũ là một nữ nhân
cường thế, thủ đoạn cứng rắn. Lúc tiên hoàng còn sống, có vài lần
tham gia vào chính sự. Nhưng từ sau khi tiên hoàng chết, Hạ Hầu
Huyền lên ngôi mấy năm nay, bà ta đều một lòng lễ Phật, làm sao lại
đột nhiên tiến hành hàng loạt động tác, chẳng lẽ bà ta muốn làm nữ
hoàng?

Bất tri bất giác đi tới hậu hoa viên hoàng cung, ngắm nhìn trăm nghìn
hoa nở rộ khắp vườn, mùi thơm quanh quẩn, nền đất lát đá bạch
ngọc lung linh dưới ánh sáng mặt trời, đây là một tòa nhà tù hoa lệ.

“Nhã trắc phi, bây giờ người đang mang thai, cần phải cẩn thận một
chút!” Một giọng nói oán trách giòn tan dễ vỡ động lòng người vang
lên trong lâm viên vắng vẻ.

Có người! Vân Tuyết Phi sửng sốt, Nhã trắc phi, chẳng lẽ là phi tử
Hạ Hầu Thuần? Nàng thu lại hơi thở, đi vào bên trong, trong lòng
sinh ra tò mò, nàng rất muốn nhìn một cái!

“Ta chỉ là ra ngoài đi dạo một lát, hít thở không khí trong sạch, sao có
thể yếu ớt như vậy!” Lại một tiếng nói mềm mại khác vang lên.

Giọng nói này! Vân Tuyết Phi bỗng nhiên sững sờ, Nhã trắc phi, Tiết
Nhã!

“Nhưng bây giờ không giống như trước đây, Nhã trắc phi người đang
mang thai trưởng tử của Vương gia, thân thể quý giá, không thể để
xảy ra bất kỳ sai lầm nào, viện chúng ta trông cậy toàn bộ vào trắc
phi người!” Giọng nói êm tai như tiếng hót chim sơn ca lại vang lên.



“Khấu Nhi, ngươi nói Vương gia thích đứa nhỏ trong bụng ta sao?”
Tiết Nhã vuốt ve cái bụng đã nhô lên, gương mặt lộ vẻ ưu buồn.

Vân Tuyết Phi vô ý thức cất bước đi tới nơi phát ra tiếng nói, mặt đất
máu chảy thành sông, binh lính chết không nhắm mắt, xương gãy
khắp nơi...... Ngực bị một kiếm lạnh lẽo kia đâm vào đau nhói nhắc
nhở nàng, Tiết Nhã nở một nụ cười quỷ dị ngay giờ phút sinh mạng
nàng sắp kết thúc.

“Đây là đứa con đầu tiên của Vương gia, chắc chắn Vương gia sẽ
thích, trắc phi người không nên suy nghĩ lung tung, an tâm dưỡng
thai là tốt!” Nữ tử gọi là Khấu Nhi dẫu môi, đưa tay nhẹ nhàng giúp
Tiết Nhã bóp vai.

“Vương gia nhất định rất tiếc nuối vì đứa con đầu tiên không phải do
Vương phi sinh ra” Sắc mặt Tiết Nhã buồn bã, mím môi, cho dù ở
đây cả vườn một màu xanh biếc, nhưng đóa hoa nhỏ nhiều màu sắc
thi nhau đón gió chập chờn, cũng không chiếu sáng không được nội
tâm âm u của nàng.

“Mặc kệ do trắc phi người sinh hay Vương phi sinh, đều là con của
Vương gia, đứa trẻ đầu tiên này định rất được mong đợi, trắc phi
chớ nghĩ loạn!” Khấu Nhi tận tâm an ủi.

“Thật sao?” Khóe miệng Tiết Nhã vểnh lên, có chút tự giễu: “Cũng có
thể, người hoàng gia để ý nhất đúng là vấn đề con cháu. Cho dù hắn
thích nữ nhân kia bao nhiêu, nhưng nếu không thể sinh con, hồng
nhan già đi, vị trí Vương phi kia cũng không giữ được!”

Nghe tiếng nói chuyện càng ngày càng rõ ràng, Vân Tuyết Phi ngừng
thở, đôi tay hơi run rẩy. Gần bên, nàng chỉ từ phía sau thân cây này
đi ra ngoài, là có thể nhìn thấy nàng ta, không, là muội muội tốt của
Tiết Phỉ!



“Trước mắt trắc phi dưỡng tốt thân thể mới là quan trọng nhất,
những thứ khác không cần lo lắng nữa, dầu gì người vẫn xuất thân
từ Tiết gia, sau lưng có bối cảnh nhà mẹ cường đại. Dù Vương phi
nhìn người không vừa mắt, cũng không dám đối phó người!” Khấu
Nhi đắc ý nhếch môi, càng thêm tận tâm hầu hạ Tiết Nhã.

“Đúng nha ~ Tiết Phỉ không có ở đây, ta là đích tiểu thư duy nhất của
Tiết gia, dựa vào phía sau ta là Tiết gia, Vương gia cũng sẽ yêu thích
đứa bé này!” Tiết Nhã rũ bỏ vẻ âm u, cả người bao phủ một tầng hào
quang mẫu tính, nàng khẽ vuốt ve bụng, gương mặt không che giấu
được sự dịu dàng: “Con à, con phải khỏe mạng lớn lên, sớm một
chút ra ngoài, mẫu phi nhất định sẽ trù tính tương lai tốt nhất cho
con!”

Vân Tuyết Phi mím chặt môi, ánh mắt tàn khốc chợt lóe lên, bàn tay
trắng nõn nắm chặt thành quyền, đầu ngón tay dường như muốn
cắm vào trong thịt. Có ngốc đi chăng nữa nàng cũng nghe được một
chút đầu mối về cái chết kỳ lạ của Tiết Phỉ!



Chương 123: Mộ Dung quý phi
qua đời

Trong mắt Khấu Nhi thoáng qua một điều gì đó, có chút hâm mộ nói:
“Thân phận Nhã trắc phi tôn quý, hiện tại lại mang thai tiểu vương
gia, vị trí chính phi sớm đã là vật trong túi!” diễn&đàn%lê&quý#đôn

Tiết Nhã nghe vậy, nở nụ cười rạng rỡ, có vui mừng cùng hạnh
phúc, còn có mấy phần thỏa mãn.

“Nghe nói mấy ngày Vương gia trước phái người muốn đón Vương
phi vào hoàng cung!” Khấu Nhi thờ ơ cười một tiếng nói.

“Chuyện khi nào vậy?” Tiết Nhã thu hồi nụ cười, con ngươi tối sầm
lại, trầm giọng hỏi.

“Ba ngày trước, nghe cận vệ theo bên người Vương gia nói!” Khấu
Nhi tiếp tục nói.

Sắc mặt Tiết Nhã trở nên nặng nề, giữa hàng long mày mơ hồ có
một chút âm u, bưng ly trà trên bàn lên nhấp một miếng, nhếch
miệng nói: “Hắn đối với nữ nhân kia rất thâm tình, lúc này mới chưa
được mấy ngày, đã vội vã muốn đón nữ nhân kia tới đây hưởng
phúc ~” diễn,đàn.lê@quýĐôn

“Trắc phi, chúng ta nên làm gì bây giờ? Nếu như vương phi thật sự
thuận lợi đi tới hoàng cung, nhất định sẽ chiếm hết sự chú ý của
Vương gia!” Khấu Nhi chau mày lại, tràn đầy lo lắng.

“Có thể làm sao? Cũng đã phái người đi đón rồi, nói không chừng



hiện tại đang trên đường đến đây!” Tiết Nhã rót cho mình một ly trà,
tiếp tục chậm rãi nói.

“Trắc phi, nếu không bây giờ chúng ta tìm người diệt trừ nữ nhân kia,
để cho nàng không đến được hoàng cung?” Con ngươi Khấu Nhi
xoay xoay, một vệt ác độc xẹt qua. diễn&đàn,lê*Quý Đôn

Người Tiết Nhã cứng lại, khoát khoát tay ý bảo Khấu Nhi ngừng lại
động tác trong tay đứng ở một bên, nàng xoay người sau đó quan
sát cẩn thận mặt mày Khấu Nhi.

Khấu Nhi bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm khiến cho sợ hãi, ý
thức được mình nói hơi quá, lập tức quỳ xuống, không dám há miệng
nói tiếp.

“Ngươi run rẩy gì chứ?” Tiết Nhã nhíu mày, không để ý nói.

“Nô tỳ vượt qua khuôn phép rồi, xin trắc phi thứ tội!” Giọng Khấu Nhi
khẽ run, làm như đang vô cùng căng thẳng.

Sắc mặt Tiết Nhã trầm xuống, chợt nhoẻn miệng cười: “Ngươi cho
rằng Bổn cung giận ngươi?”

Khấu Nhi ngẩn ra, tiếp theo ngẩng đầu lên, mở to hai mắt, có chút
không dám khẳng định nói: “Chẳng lẽ không đúng?”

“Dĩ nhiên không phải!” Tiết Nhã không chút nghĩ ngợi, lập tức phủ
quyết, sau đó cười khẽ một tiếng: “Sao ta lại giận ngươi? Ngươi nói
ra tiếng lòng ta, nữ nhân kia sống một ngày đối với ta chính là một
ngày nguy hiểm! Ta càng muốn làm cho nàng ta gặp Diêm Vương
sớm một chút hơn ngươi nữa kìa!”

Khấu Nhi buông lỏng vài phần hoảng sợ trên mặt, nhưng vẫn còn hơi



dè dặt, nịnh nọt nói: “Nữ nhân kia thua xa trắc phi người. Vương gia
đối với nàng ta nhiều lắm chỉ là chơi đùa một chút, chờ tiểu sau khi
sinh tiểu vương gia, Vương gia sẽ không thèm liếc mắt tới nàng ta!”

Tiết Nhã đứng dậy, đi tới trước mặt Khấu Nhi, ôm bụng cúi người
xuống, lại gần bên tai Khấu Nhi, nhỏ giọng nói: “Ngươi cực kỳ hiểu
tâm tư của ta, rất biết cách nói chuyện!”

Sắc mặt Khấu Nhi hơi biến đổi, cười ngượng nói: “Ta, ta chẳng qua
quan tâm trắc phi người, chỉ cần trắc phi tốt, cuộc sống của ta khẳng
định càng thêm tốt!”

“Ngươi rất thông minh, chỉ mong ngươi nhớ lời ngày hôm nay, chăm
chỉ làm việc cho ta, hiến kế cho ta, chờ sau khi ta ngồi lên vị trí
Thuần vương phi, nhất định sẽ không bạc đãi ngươi!” Tiết Nhã đưa
tay tới đỡ Khấu Nhi, một đôi mắt đẹp thoáng qua ánh sáng bén nhọn,
khóa thật chặt người trước mặt.

Trong mắt Khấu Nhi chợt lóe lên sự hốt hoảng, tâm tư xoay chuyển
liên hồi, trịnh trọng gật đầu: “Nô tỳ chỉ trung thành với trắc phi!”

“Mặt trời càng lúc càng nóng, ngươi đỡ Bổn cung trở về phòng nghỉ
ngơi, tránh làm hại hài nhi Bổn cung!” Tiết Nhã dùng tay vuốt ve bụng
mình, nghiêng mắt nhìn Khấu Nhi một cái, cái nhìn kia rất có thâm ý.

Khấu Nhi từ nhỏ đã bị phụ thân đánh cược bán vào vương phủ, vẫn
luôn là nha hoàn ở tầng thấp nhất, nhìn sắc mặt người khác sống
qua ngày, giờ phút này nàng ta vội vàng vươn tay đỡ lấy chủ tử, nở
nụ cười lấy lòng: “Trắc phi, chúng ta nhanh trở về phòng, chắc bây
giờ Vương gia đang đợi!”

Nói đến Hạ Hầu Thuần, khóe môi Tiết Nhã hơi cong lên, trên mặt nở
nụ cười ngọt ngào hiếm thấy, gò má khẽ ửng hồng.



Vân Tuyết Phi núp ở phía sau cây, đôi mắt chứa đầy sự lạnh lẽo,
không nhúc nhích nhìn chằm chằm gương mặt tươi tắn kia, mang
dáng vẻ của người làm mẫu thân, trong đầu một lần nữa dần hiện ra
nụ cười quỷ dị đó, còn có thanh gươm sắc bén lạnh như băng......

Tiết Nhã, ngươi hận Tiết Phỉ, hận đến mức muốn giết chết nàng
sao? Là chỉ vì vị trí đích nữ, hay là vì tên nam nhân Hạ Hầu Thuần
kia?

Vô số vấn đề không tìm được đáp án, dẫn tới đầu óc nàng đau nhức,
sắc mặt nàng mờ mịt không rõ. Đợi đến khi hai người kia rời đi
không còn nhìn thấy bóng dáng nữa, mới từ phía sau thân cây đi ra,
tiến tới chỗ vừa nãy mà bọn họ dừng lại.

Thiên Tầm dĩ nhiên đã nhìn ra sự khác thường, vừa rồi nàng vẫn đi
theo, cũng như chủ tử, chăm chú nhìn đôi chủ tớ kia, nàng có nội
lực, tự nhiên có thể nghe thấy rõ những gì họ nói! Tòa cung điện
xanh vàng rực rỡ này, bề ngoài thì xa hoa, thật ra bên trong đã sớm
vô cùng bẩn thỉu, nơi đây khắp nơi tràn đầy tính toán, chỗ nào cũng
ngươi lừa ta gạt, người chết oan đếm không hết......

“Chủ tử, nếu như ngươi không thích nơi này, chúng ta trở về vương
phủ đi!” Giọng Thiên Tầm từ phía sau vang lên, cắt đứt suy nghĩ của
Vân Tuyết Phi.

Vân Tuyết Phi hình như cũng sửng sốt một chút, ánh mắt lóe lên,
lạnh nhạt nói: “Vương phủ sớm muộn gì ta cũng phải về, chẳng qua
trước mắt, ta nhất định phải làm sáng tỏ một vài vấn đề!”

Thiên Tầm gật đầu một cái, nhìn Vân Tuyết Phi, kiên định ân cần nói:
“Chủ tử ở đâu, thì ta ở đó, ta nhất định giúp chủ tử tra rõ những vấn
đề này!”



Người Vân Tuyết Phi khẽ run lên, ánh mắt thoáng qua một chút ánh
sáng, xoay người nhìn Thiên Tầm, nhẹ nhàng nói nhỏ: “Cám ơn
ngươi!”

Sắc mặt Thiên Tầm chợt đỏ lên, ngượng ngùng cúi đầu, lắp bắp nói:
“Đây, đây là chuyện thuộc hạ nên làm!”

Đây là lần đầu tiên Vân Tuyết Phi nhìn thấy vẻ mặt Thiên Tầm như
thế, nàng đưa mắt nhìn trong chốc lát, cảm thấy đùa thật vui, quét
sạch sự nặng nề vừa rồi, cười ha ha ra tiếng.

“Được rồi, thời gian không còn sớm, chúng ta quay về phòng nghỉ
ngơi đi, gần đây ngươi đi theo ta chịu không ít khổ, thừa dịp lúc này
về ngủ bù!” Vân Tuyết Phi mỉm cười, chân thành nói.

Lần này Thiên Tầm đã ngẩng đầu lên, không tránh né ánh mắt Vân
Tuyết Phi nữa, mà nhìn thẳng vào mắt nàng, gật đầu một cái: “Tạ chủ
tử quan tâm!”

Hai người theo đường cũ đi về điện Trường Nhạc, Vân Tuyết Phi
đưa mắt nhìn xung quanh, từng cảnh tượng quen thuộc ở kiếp trước
dần dần hiện ra, nàng quyết định trong lòng, lần này nàng tuyệt đối
sẽ không trốn tránh nữa!

Cuối cùng Hạ Hầu Huyền cũng đồng ý thỉnh cầu của Quan Bá Luân,
ban Mộ Dung Thanh Y cho hắn. Quan Bá Đào ở một bên hết sức
phản đối, nhưng vẫn không thay đổi được quyết định, chỉ có thể lấy
vẻ mặt khó chịu tiếp nhận.

Lúc Mộ Dung Thanh Y nghe được tin tức kia, nghĩ rằng cung nữ chỉ
nói đùa, đợi đến khi Hạ Hầu Huyền đích thân tới đây nói cho nàng
biết chuyện thì nàng liền giống như kẻ điên nhìn Hạ Hầu Huyền,



trong mắt tràn đầy khiếp sợ, còn có bi thương, cổ họng đắng chát, há
miệng: “Chàng trước sau vẫn không tha cho ta, dù ta không tranh
không đoạt, chỉ muốn giữ lấy vị trí Quý phi này sống cô đơn tới già,
chàng cũng không thể cho ta?”

“Ta là vì muốn tốt cho ngươi, Quan Bá Luân thật lòng yêu ngươi, chỉ
cần ngươi an phận làm nữ nhân của hắn, thì sẽ rất hạnh phúc!” Hạ
Hầu Huyền không nhìn đến gương mặt tràn đầy đau khổ cầu xin nọ,
lạnh lùng thốt.

“Yêu ta thì sao chứ? Hắn đã sớm không phải là nam nhân rồi, không
thể mang lại cuộc sống vợ chồng cho ta. Mặc dù ta yêu hắn, nhưng
tuyệt đối sẽ không vì vậy mà buông tha mọi thứ ta đã tốn công gầy
dựng mấy năm nay!” Đôi môi đang mím chặt của Mộ Dung Thanh Y
mở ra, kích động phản bác, nhìn chòng chọc nam nhân trước mặt. Hi
vọng hắn có thể thay đổi chủ ý, chỉ cần lần này hắn đồng ý giữ nàng
trong cung, từ đây về sau nàng sẽ sống an phận không bao giờ gây
chuyện thị phi nữa!

Nhưng đợi hồi lâu, trong con ngươi kia vẫn bình tĩnh không chút gợn
sóng, không hề bởi vì lời nói của nàng mà dao động, tim nàng đột
nhiên chợt lạnh, tiếp theo sự lạnh lẽo càng khuếch tán lớn hơn, thấm
vào tứ chi bách hải của nàng......

“Chàng làm như thế, trên danh nghĩa là vì tốt cho ta, nhưng thật ra là
vì một nữ nhân khác, đã từng là Tiết Phỉ, bây giờ là Vân Tuyết Phi!”
Mộ Dung Thanh Y cười mỉa mai, vẻ mặt thê lương: “Rõ ràng chàng
đã đồng ý với ta, chỉ cần ta giúp chàng tìm thấy Tiết Phỉ, chàng sẽ
bảo đảm vị trí Quý phi của ta. Nhưng bây giờ ta giúp chàng tìm được
nàng ta rồi, chàng lại không tuân thủ lời hứa. Đường đường là Đế
Vương, sao có thể nói chuyện giống như trò đùa như thế!”

“Mộ Dung Thanh Y, ta tự hỏi đã đủ tận tình tận nghĩa với ngươi rồi!”



Hạ Hầu Huyền chấp tay sau lưng, mày kiếm nhíu lên, toàn thân
ngưng tụ thành một lớp băng, lộ ra hơi thở trong trẻo lạnh lùng.

“Ngươi hại ta mất đi nữ nhân yêu mến nhất, chiếm cứ hạnh phúc
thuộc về Phỉ nhi lâu như vậy, đến lúc nên trả lại rồi!” Hạ Hầu Huyền
nhìn chằm chằm vào mặt của Mộ Dung Thanh Y, con ngươi ngưng
trọng, kèm theo một chút nghiêm túc: “Ông trời có mắt, khiến kỳ tích
xuất hiện, Phỉ nhi lần nữa sống lại, cho dù nàng đã không còn yêu ta,
nhưng ta vẫn sẽ luôn yêu nàng!”

“Cho nên chàng không kịp chờ đợi liền mượn cơ hội Thái hậu trách
tội lần này, vứt bỏ ta như một cái giẻ lau, đưa cho một người nam
nhân khác?” Sắc mặt Mộ Dung Thanh Y tràn ngập uất ức, càng nói
càng kích động, trong mắt càng thêm đầy sự bất mãn tố cáo nam
nhân trước mặt.

“Đúng vậy, vì nàng, ta sẽ xử lý sạch tất cả nữ nhân trong hậu cung
này!” Lần này tốc độ trả lời của Hạ Hầu Huyền rất nhanh, như đinh
đóng cột: “Trong hậu cung của ta về sau chỉ có một nữ nhân là
nàng!”

“Ha ha ~ Hạ Hầu Huyền, ngươi rất si tình, chỉ là......” Mộ Dung Thanh
Y ngước con ngươi ác độc lên, dừng lại trên gương mặt lạnh tanh
của nam nhân, bí hiểm nói: “Nhưng ngươi chậm mất rồi, nàng ta
chẳng những không yêu ngươi, mà từ đầu tới cuối đã là người của
nam nhân khác. Cho dù ngươi có lấy tất cả để đổi cũng không thể
kéo nàng ta trở về!”

Con ngươi Hạ Hầu Huyền thoáng qua sự tức giận, cắn răng nghiêm
giọng nói: “Nàng chỉ có thể là nữ nhân của ta. Cho dù phải trả giá hết
thảy, ta nhất định cũng phải làm cho nàng trở về bên cạnh ta!”

“Ngươi thu dọn nhanh lên đi, Quan Bá Luân đang chờ ở bên ngoài,



đừng làm cho hắn đợi quá lâu, ít nhất hiện tại hắn là kẻ ngu duy nhất
tốt với ngươi, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, bỏ lỡ thôn này
sẽ không còn nhà trọ khác đâu!” Vẻ mặt Hạ Hầu Huyền đầy sốt ruột,
kế tiếp không chút lưu luyến xoay người định rời đi.

Nhưng chợt nghĩ đến điều gì đó, bước chân hắn dừng một chút, lạnh
lùng nói: “Sau này ngươi không còn là Mộ Dung Thanh Y nữa, ngươi
tên là Tô Âm, nhị phu nhân của Quan Bá Luân. Bắt đầu từ hôm nay,
Mộ Dung Thanh Y bệnh nặng qua đời ở trong cung, về sau trong
cung này sẽ không còn Mộ Dung quý phi!”

Chân Mộ Dung Thanh Y mềm nhũn, lảo đảo ngã xuống, đụng vào
góc bàn, trong mắt tràn đầy đau thương và tuyệt vọng.

“Tự giải quyết cho tốt!” Sau khi để lại những lời này, Hạ Hầu Huyền
sải bước đi ra ngoài.



Chương 124-1: Xót xa của ai,
hạnh phúc của ai (1)

“Tại sao ngươi nói ta chiếm đoạt hạnh phúc của Tiết Phỉ? Ta cố gắng
vươn lên tới đỉnh như thế, lúc sắp leo tới điểm cuối cùng, liền bị một
nói ăn cắp hạnh phúc của ngươi bác bỏ hết thảy! Hạ Hầu Huyền, ban
đầu đúng là ta quyến rũ ngươi, nhưng nếu không phải ngươi từng có
chút động lòng, thì làm sao ta đạt được tính toán chứ?”

Hạ Hầu Huyền đột nhiên ngừng bước, thân thể nháy mắt cứng ngắc,
hắn không quay đầu lại, mặt mày tối tăm, giọng điệu âm trầm chứa
đựng sự đau đớn: “Cho nên chúng ta càng nên biết sai mà sửa đổi
không phải sao?”

Ném ra một câu nói này, Hạ Hầu Huyền tiếp tục mở nâng bước đi ra
bên ngoài.

Thì ra ở trong lòng hắn, tất cả quá khứ của bọn họ đều là một sự sai
lầm! Toàn thân Mộ Dung Thanh Y giống như bị hút sạch sức lực,
duỗi tay chống đỡ cái bàn làm điểm tựa, sững sờ nhìn bóng lưng
lãnh khốc kia, cho đến khi không còn nhìn thấy nữa mới thu hồi tầm
mắt. Chăm chú nhìn khắp căn phòng, nàng hao tổn nhiều tâm huyết
như vậy đi tới bước này, nhưng toàn bộ lại thất bại chỉ trong gang
tất. Về sau nơi đây sẽ không bao giờ thuộc về nàng, nàng cũng
không còn là Mộ Dung quý phi được vạn người hâm mộ kính
ngưỡng.

Ha ha ~ nàng đã không phải là Mộ Dung Thanh Y, nàng là Tô Âm,
một nữ tử trống rỗng xuất hiện, không trí nhớ, một nữ cô nhi không
vướng víu...... Hạ Hầu Huyền, sao ngươi tàn nhẫn thế!



Trong lúc đang lâm vào đau khổ, bất chợt một bóng đen nhảy vào,
đứng cau mày ở trước mặt nàng, nhìn nàng chằm chằm lo lắng nói:
“Tiểu Y, hắn làm cho nàng đau lòng?”

Mộ Dung Thanh Y ngước mắt nhìn Quan Bá Luân một cái, hai mắt
đỏ hoe, sắc mặt tái nhợt tràn ngập sự nhu nhược, như con thỏ bị vứt
bỏ, khiến người ta thương tiếc từ tận đáy lòng.

“Tiểu Y, sau này ta sẽ đối xử tốt với nàng, mặc dù hiện tại ta không
thể cho nàng cuộc sống vợ chồng bình thường, nhưng mà ta sẽ
cưng chiều duy nhất một mình nàng, để cho nàng hạnh phúc không
lo cả đời!” Quan Bá Luân nói một hơi những lời ban nãy đã suy nghĩ
chọn lọc ở bên ngoài, tiếp theo gương mặt căng thẳng, chăm chú
nhìn người đối diện, lòng bàn tay thấm mồ hôi lạnh, nội tâm lo lắng
cùng chờ đợi câu trả lời.

Hắn biết Tiểu Y không buông bỏ được thân phận địa vị, trong một lúc
rất khó để nàng tiếp nhận. Cho dù vì cứu nàng, nhưng hắn vẫn hi
vọng nàng có thể cam tâm tình nguyện cùng hắn đi!

Mộ Dung Thanh Y nhìn Quan Bá Luân trong chốc lát, chợt cúi đầu,
giọng nói nhỏ như muỗi kêu: “Bá Luân, chàng trước đi ra ngoài chờ,
đợi ta rửa mặt sửa soạn xong sẽ đi theo chàng!”

Không hề có sự vui mừng như trong tưởng tượng, nhưng nàng cũng
không trực tiếp cự tuyệt, điều này đã khiến Quan Bá Luân rất vui rồi,
hắn vội vàng gật đầu đồng ý: “Tiểu Y, ta ra ngoài chờ ngàng!”

Đợi sau khi Quan Bá Luân rời khỏi, Mộ Dung Thanh Y cười khổ, tìm
một vị trí gần nhất ngồi xuống, mắt tràn ngập sự mãnh liệt không nỡ.
Ngắm những món trang sức tinh sảo đeo trên người, nhìn lại một
chút vật phủ trên bình phong, quần áo hoa mỹ tượng trưng cho thân



phận, còn có cuộc sống xa hoa thường ngày, trong lòng nàng liền
khó chịu.

Từ nhỏ nàng đã không được yêu mến và thừa nhận, phụ thân có rất
nhiều con, xác thực có thể lọt vào mắt ông chính là những đích nữ và
đích tử kia, nhà mẹ đẻ mẫu thân bọn họ đều có thế lực hiển hách.
Mẫu thân của nàng chỉ là một tỳ nữ nho nhỏ, vô tình một lần được
sủng hạnh mà có nàng. Mẫu thân vốn mong đợi sinh một đứa con
trai để có thể mẫu bằng tử quý, tuy nhiên lại sinh ra nữ nhi là nàng
không đáng bao nhiêu tiền.

Lúc còn bé, ánh mắt từ ái của mẫu thân chưa từng rơi vào trên
người nàng, Còn phụ thân lại đối xử tốt với những đứa trẻ rõ ràng
không phải ruột thịt kia hơn cả nàng. Sau khi trưởng thành, dung
mạo nàng càng ngày càng xinh đẹp, lập tức phụ thân định tặng nàng
cho người để kết thân, nhằm cũng cố quyền thế địa vị gia tộc Mộ
Dung. Lúc này mẫu thân mới chịu nhìn tới nàng.

Nàng từng có một người thất muội, nghe nói bị đưa cho một lão già
hơn bảy mươi tuổi làm tiểu thiếp thứ ba mươi bảy, không bao lâu đã
tự sát.

Mộ Dung Thanh Y tự giễu nhếch miệng một cái, nàng từ lúc vừa ra
đời chính là bị ông trời vứt bỏ. Nếu không phải gặp được Tiết Phỉ,
nếu không phải nàng dựa vào sự cố gắng cùng thủ đoạn của mình.
Như vậy hiện tại nàng đã sớm bị phụ mẫu coi là hàng hóa mà tặng
cho người ta, có lẽ bây giờ trên thế giới này hoàn toàn không tồn tại
một người là Mộ Dung Thanh Y rồi!

Nàng bỏ ra nhiều như vậy, nỗ lực thời gian dài như vậy, rốt cuộc
cũng đạt đến vị trí quý phi. Nhưng bây giờ nói cho nàng biết hết thảy
đều đã tan thành mây khói, sao nàng có thể cam lòng đây?



Hạ Hầu Huyền, ta thật sự yêu ngươi, nhưng tại sao ngươi lại tàn
nhẫn với ta như vậy? Mộ Dung Thanh Y đứng lên, đi đến trước bàn
trang điểm, soi gương nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của mình, rõ
ràng dung mạo vẫn như trước, nhưng hắn lại không hề đụng tới,
thậm chí liếc nàng một cái cũng cảm thấy chán ghét!

Nàng khổ sở mấp máy môi, tiếp theo hai mắt nhắm nghiền, trong đầu
những ngày ngọt ngào kia giống như chỉ mới hôm qua. Nhưng trái
tim đang đau âm ỉ nói cho nàng biết, nàng lại một lần bị ông trời quên
lãng rồi!

Đột nhiên có tiếng bước chân truyền đến ở đằng sau, nàng mở mắt
ra, ánh mắt lóe lên, không vui nói: “Không phải đã nói chàng chờ ta ở
bên ngoài à? Sao nhanh như vậy tiến vào rồi? Ta chưa thu dọn đồ
xong, sao đi theo chàng được chứ?”

“Ngươi thật sự cam lòng buông tha tất cả mọi thứ ở đây, vứt bỏ luôn
cả họ và tên mình, thậm chí còn có gia tộc Mộ Dung sau lưng ngươi.
Sau này làm một nữ cô nhi, bị người ta ghẻ lạnh?” Một giọng nữ lạnh
lẽo xa lạ bỗng chốc vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh của nàng.

Mộ Dung Thanh Y chợt giật mình, theo tiếng nói xoay người nhìn
qua, chạm vào mắt phải là một nữ tử mặc trang phục màu xanh của
nha hoàn đứng cách đó không xa.

“Ngươi là ai?” Mộ Dung Thanh Y hé miệng lạnh giọng hỏi, nha hoàn
có thể đi vào Triêu Phượng điện này, nàng ít nhiều đều có chút quen
mắt, mà nữ tử trước mặt này nàng hoàn toàn không có bất kỳ ấn
tượng nào, tức thời trong lòng nàng gõ lên một hồi chuông báo động.

“Ta là ai không quan trọng! Quan trọng là ngươi cam lòng để cho
cuộc đời mình bị chi phối như vậy sao?” Thanh y nữ tử từ từ bước
về phía Mộ Dung Thanh Y, đợi trông thấy hộp trang sức đang được



mở ra ở trên bàn trang điểm, nàng ta nở một nụ cười sáng tỏ, chậm
rãi nói: “Ngươi tốn nhiều tâm tư và công sức như vậy, rốt cuộc hôm
nay đi tới bước này, nhưng bằng một câu nói của Hạ Hầu Huyền, tất
cả đều trôi theo nước chảy. Ngươi cố gắng muốn chứng minh mình
mạnh hơn Mộ Dung Thanh Liễu, nhưng bây giờ ngươi chính là bị
nàng ta đè ở phía dưới, nàng ta là chính thất, mà ngươi chỉ có thể là
một tiểu thiếp, những thứ này ngươi cũng cam lòng sao?”

Mộ Dung Thanh Y nghe vậy, thân thể nháy mắt cứng ngắc, sắc mặt
hơi ảm đạm một chút, im lặng hồi lâu, khẽ nói: “Không cam lòng thì
thế nào? Chuyện đã được sắp đặt ổn thỏa, ta chỉ là một nữ nhân, trừ
tiếp nhận ra thì có thể làm gì chứ?”

“Ngươi thật sự nguyện ý chung một mái nhà với Mộ Dung Thanh
Liễu, một lần nữa bị nàng ta áp bức chế nhạo?” Thanh y nữ tử không
chút để ý cười một tiếng, trong mắt tràn đầy tính toán.

Mộ Dung Thanh Y thay đổi sắc mặt, nhíu mày, trừng tròng mắt nhìn
cái đó áo xanh nha hoàn: “Ngươi không cần nói kích ta...ta chắc chắn
sẽ không mắc lừa!” Nàng đúng là không cam lòng, đồng thời cũng rất
oán hận Hạ Hầu Huyền. Nhưng Mộ Dung Thanh Y nàng vẫn có ranh
giới cuối cùng, nàng có thể lợi dụng người khác, nhưng tuyệt đối
không tới phiên người khác lợi dụng nàng!

“Ta chưa từng nghĩ muốn lừa gạt ngươi, lần này ta tìm ngươi, là
muốn hợp tác với ngươi, đối phó Hạ Hầu Huyền!” Khóe miệng Thanh
y nữ tử khẽ nâng lên, nói thẳng ra mục đích mình tới, không có bất
kỳ sự chột dạ hay hốt hoảng nào.

Ánh mắt Mộ Dung Thanh Y lóe lên, sửng sờ trong chốc lát, nhưng
sau đó đã lấy lại bình tĩnh: “Ngươi tìm nhầm người rồi, mặc dù ta
hận hắn, nhưng ta cũng biết được quan hệ lợi hại trong đó, ta sẽ
không hợp tác với ngươi!”



Dường như đoán được suy nghĩ trong lòng nàng, Thanh y nha hoàn
cũng không miễn cưỡng, cười nói với Mộ Dung Thanh Y: “Nếu
nương nương đã nói như thế, vậy ta cũng không cưỡng cầu, nhưng
nếu như sau này nương nương thay đổi chủ ý muốn cùng ta hợp tác,
để lại tín hiệu này, ta nhìn thấy sẽ lập tức tới tìm ngươi!”

Nàng để một viên pháo tín hiệu lên bàn, lần nữa liếc nhìn ánh mắt
đang đấu tranh của nữ nhân kia, nở nụ cười dịu dàng nói: “Hi vọng
nương nương đừng để ta đợi quá lâu!”

Lưu lại những lời này, nàng nhìn Mộ Dung Thanh Y một cái rồi xoay
người đi ra bên ngoài.

Hồi lâu, cuối cùng Mộ Dung Thanh Y cũng ngẩng đầu lên, mây đen
quay cuồng trong mắt, nàng nghiêm mặt đi tới trước bàn, cầm viên
pháo lên nhìn như có điều suy nghĩ.



Chương 124-2: Xót xa của ai,
hạnh phúc của ai (phần cuối)

Trường Nhạc điện, Vân Tuyết Phi nghe Xuân Thủy hồi báo, chân
mày nhíu chặt, một lúc sau nói: “Không ngờ Mộ Dung Thanh Y vậy
mà không mắc câu!”

“Xem ra nàng ta yêu Hạ Hầu Huyền thật lòng!” Xuân Thủy mặc một
bộ quần áo của nha hoàn, cúi đầu nói: “Vương phi, trước mắt chúng
ta nên làm thế nào?”

Ánh mắt Vân Tuyết Phi bình thản, cúi đầu suy nghĩ một lát, có chút
thờ ơ nói: “Không cần làm gì, im lặng đợi kết quả là được!”

“Hiện tại Tiêu thái hậu đã bất mãn một số việc làm của Hạ Hầu
Huyền, triệu hồi Thuần Vương gia chỉ sợ là một nước cờ của bà ta.
Chỉ cần Hạ Hầu Huyền có thêm hành động gì nữa, bà ta nhất định sẽ
để Hạ Hầu Thuần thay thế, thủ đoạn của nữ nhân vô cùng cứng rắn,
nhi tử cũng có thể trở thành công cụ, không có gì là làm không được.
Chúng ta chỉ cần ở một bên lẳng lặng nhìn là được!” Vân Tuyết Phi
mấp máy môi, chợt cười một tiếng.

Xuân Thủy giống như đã hiểu, cung kính nhìn Vân Tuyết Phi nói:
“Vậy nô tỳ cáo lui trước, nếu có tin sẽ lập tức trở lại báo cáo!”

Vân Tuyết Phi gật đầu một cái, nhếch mép cười nói: “Đi đi!”

Đợi sau khi Xuân Thủy rời đi, Vân Tuyết Phi đóng cửa lại, đi vào
trong phòng, mới vừa vén bức rèm che lên, đã nhìn thấy tên yêu
nghiệt nào đó nằm ở trên giường, tay cầm một quyển sách đang đọc



say sưa.

“Sao huynh lại tới đây?” Vân Tuyết Phi kinh ngạc, bây giờ cách lần
trước đâu có bao lâu, nam nhân này cũng quá chăm chỉ đến rồi, hắn
không có chuyện gì làm sao?

Con ngươi Tư Nam Tuyệt tối sầm lại, từ trong sách ngẩng đầu lên,
liếc Vân Tuyết Phi một cái, lạnh lùng nói: “Không hoan nghênh?”

Chung đụng thời gian dài như vậy, làm sao Vân Tuyết Phi không biết,
giọng nói cùng vẻ mặt như vậy là đại biểu cho việc hắn đang tức
giận, nàng khẽ cười, cất bước đi tới trước giường ngồi xuống.

“Hoan nghênh, dĩ nhiên là hoan nghênh rồi!” Vân Tuyết Phi đưa tay
sờ sờ gương mặt trắng mịn như sứ kia, nhướng mày, thoải mái nói:
“Lúc này huynh đến chắc là có chuyện muốn nói với ta chứ!”

Tư Nam Tuyệt ném sách qua một bên, ngồi thẳng dậy, đưa tay ôm
Vân Tuyết Phi vào trong ngực, chẳng biết đã tạo thành thói quen từ
lúc, hắn thích ôm nàng nói chuyện như vậy.

Cảm thụ được nhiệt độ trên người của hắn, ngửi hơi thở nam tính
quen thuộc, đầu Vân Tuyết Phi cọ xát trong ngực hắn, hít một hơi
thật sâu, cúi đầu nói: “Nói đi, ta nghe!”

“Tiết Nhã, muội muội tốt của nàng dã tâm cũng không nhỏ, vừa trở
về, đã thường xuyên ra vào Tiết gia, muốn thuyết phục gia chủ Tiết
gia ra mặt, giúp Hạ Hầu Thuần đoạt ngôi vị hoàng đế!” Tư Nam Tuyệt
vuốt ve sợi tóc trong tay, giọng nói dịu dàng như nước vang lên sâu
kín ở bên tai Vân Tuyết Phi.

“Động tĩnh lớn như vậy, Hạ Hầu Huyền không thể nào không biết,
nàng ta cũng quá mức nóng vội rồi!” Vân Tuyết Phi đột nhiên nhớ tới



câu nói hôm nay của Tiết Nhã, xem ra nữ nhân mang thai tính tình vô
cùng nôn nóng.

“Trong khoảng thời gian Hạ Hầu Huyền bị thương nặng, quyền nắm
giữ triều chính đều nằm trên tay Hạ Hầu Thuần. Trong giai đoạn đó,
hắn ta ít nhiều cũng bồi dưỡng được một nhóm thế lực thuộc về
mình. Trước mắt xem ra Tiêu thái hậu nghiêng về đứa con lớn nhất
này rồi. Hạ Hầu Huyền đã khiến bà ta không vui, đào tạo một vị
Hoàng đế lần nữa, đối với Tiêu Hậu mà nói, không có gì ghê gớm
lắm, chỉ cần bà ta sinh là được!”

Tư Nam Tuyệt cười mỉa mai, tiếp tục nói: “Nếu như Hạ Hầu Thuần
có Tiết gia trợ giúp, như vậy tức khắc cái ghế hoàng đế của Hạ Hầu
Huyền tràn ngập nguy cơ rồi. Mặc dù ban đầu Tiết gia bị chèn ép
không thể không rút chân ra khỏi triều đình, nhưng thực lực vẫn còn
đó, bọn họ chỉ cần chờ đợi một thời cơ tốt, có thể lần nữa tiến vào
trong triều đình!”

“Tiêu thái hậu ngoài sáng và trong tối chèn ép thế lực của hắn. Hạ
Hầu Huyền nhất định sẽ phát hiện ra!” Đôi mi cong vút xinh đẹp của
Vân Tuyết Phi khẽ chớp chớp, khóe môi nở nụ cười châm chọc:
“Thân tình hoàng gia đúng là thưa thớt làm sao, vì quyền vì thế, có
thể mặc kệ tình cảm mẹ con, thật sự đáng buồn mà!”

Tư Nam Tuyệt duỗi bàn tay trắng nõn thon dài ra, nắm lấy bàn tay
nhỏ nhắn mềm mại của nàng, trong con ngươi thâm thúy lóe lên một
chút ánh sáng vỡ vụn, lộ ra sự dịu dàng cùng cưng chiều: “Đừng
nhắc tới những thứ không vui đó nữa, lúc ta không có mặt ở đây,
nàng có nhớ ta hay không?”

Khóe miệng Vân Tuyết Phi hơi giương lên, quay đầu không nhìn tới
ánh mắt mong đợi kia, ho nhẹ một tiếng: “Mấy ngày trước không phải
đã gặp mặt rồi sao?”



Những lời này chứa đựng ý tứ rất rõ ràng, nàng không nhớ hắn,
thậm chí còn cảm thấy hắn có chút phiền. Tư Nam Tuyệt đen mặt,
bàn tay trắng nõn như ngọc nắm thật chặt, cắn răng nghiến lợi nhìn
nữ nhân không hiểu phong tình này tố cáo nói: “Nàng chưa từng
nghe qua câu nói một ngày không gặp như cách ba năm à? Mà
chúng ta đã không gặp nhau mấy ngày, cũng mấy mùa Xuân Thu
luôn rồi, thời gian này có thể không dài sao? Nàng là một nữ nhân
không có lương tâm!”

Trên tay truyền đến đau đớn, lời tỏ tình kiểu này khiến cho Vân Tuyết
Phi hơi đỏ mặt, kế tiếp phụ họa gật đầu một cái, lấy lòng nói: “Nói
đúng, nói đúng......”

Thật là một đứa trẻ lớn xác, Vân Tuyết Phi phỉ báng trong lòng!

Giống như có thể nhìn vào nội tâm của nàng, Tư Nam Tuyệt nâng
cằm nàng lên, mắt đối mắt, chóp mũi cọ vào chóp mũi, tất cả cảm xúc
của nàng còn chưa kịp che giấu đã bại lộ ra hết ở trước mặt nam
nhân đối diện. Ánh mắt Tư Nam Tuyệt nghiêm túc, tiếp theo cúi
người xuống, lúc nàng còn chưa kịp phản ứng kêu lên, cường thế
hôn lên môi nàng, trừng phạt cắn xuống cánh môi của nàng, nhìn
nàng cau mày, không khỏi sung sướng.

Nhiệt độ trong phòng từ từ cao lên, chẳng qua muốn trừng phạt một
chút, nhưng dần dần lại vượt khỏi dự tính ban đầu, một màu đỏ quỷ
dị lan ra trong đôi mắt hắn.



Chương 125-1: Yêu nữ nhân
của huynh trưởng

Trằn trọc mút thỏa thích, kiều diễm triền miên, cho đến lúc Vân Tuyết
Phi cảm thấy khó thở, cả người vô lực. Tư Nam Tuyệt mới buông
nàng ra, thở dốc vùi đầu vào cổ của nàng, ôm nàng không nhúc
nhích.

Hồi lâu, khi lửa lớn trong phòng dần dần tiêu tán, cuối cùng hắn mới
chịu ngẩng đầu lên, ánh mắt dịu dàng, lần nữa cúi người hôn một cái
lên cánh môi của nàng.

Vân Tuyết Phi rạo rực trong lòng, dường như cũng bị tình dục hòa
tan, sắc mặt đỏ ửng như trước, nàng vươn tay ôm chặt eo Tư Nam
Tuyệt, rúc vào trong ngực của hắn.

Động tác thân mật như vậy khiến cho Tư Nam Tuyệt vô vùng vui
sướng, con ngươi của hắn giống như bầu trời đầy sao, ánh sáng lưu
chuyển, nóng bỏng nhìn nàng.

Trái tim Vân Tuyết Phi hơi run rẩy, sương mù mờ mịt trong tròng mắt
đen nhánh, bồng bềnh như sóng nước, tay nàng vòng chắc eo hắn,
nhẹ nhàng vuốt ve thân thể hắn, đợi đến khi nhìn thấy trong mắt hắn
xuất hiện dục vọng lần nữa thì hai tay đồng thời hướng xuống dưới,
nắm một miếng thịt bên hông hắn, nhéo mạnh một cái.

Tư Nam Tuyệt nháy mắt cứng ngắc, màu đỏ trong mắt dần dần tiêu
tán, từ từ khôi phục lại sự trong sáng, hắn bất đắc dĩ liếc nhìn khóe
môi treo nụ cười được như ý của nữ nhân nào đó, cười khổ nói:
“Thật đáng hận mà, thời điểm như vậy cũng chỉ có nữ nhân như



nàng sát phong cảnh thôi!”

Vân Tuyết Phi ngước lên, hả hê nhìn Tư Nam Tuyệt, hừ một tiếng
nói: “Bản cô nương đúng là thù!”

Khóe miệng Tư Nam Tuyệt hơi căng ra, chợt buồn cười, nhíu mày
nói với Vân Tuyết Phi: “Thà đắc tội tiểu nhân, cũng chớ đắc tội nữ
nhân!”

“Biết là tốt rồi, sau này không cho phép huynh bắt nạt ta!” Vân Tuyết
Phi liếc mắt trừng Tư Nam Tuyệt một cái, tiếp theo lần nữa vùi đầu
vào trong ngực của hắn.

Tư Nam Tuyệt ôm Vân Tuyết Phi tựa vào giường, ngón tay thon dài
như ngọc xoa nhẹ mái tóc đen nhánh xinh đẹp, mặt mày tràn đầy sự
vui sướng, chói mắt như ánh trăng.

“Thật sự muốn mãi ôm nàng như thế!” Tư Nam Tuyệt cúi đầu hôn lên
sợi tóc Vân Tuyết Phi, khẽ cảm thán: “Thật ra thì bình bình đạm đạm
mới là hạnh phúc!”

Vân Tuyết Phi ngớ người, từ trong ngực hắn ngẩng đầu lên, rõ ràng
nhìn thấy trong ánh mắt Tư Nam Tuyệt phản chiếu bóng dáng của
nàng, khóe miệng nàng cong lên, mỉm cười gật đầu đồng ý: “Sinh
không mang theo đến chết không mang đi, người sống một đời, tùy ý
vui vẻ là được, vinh hoa phú quý, thoáng qua như mây khói, bình
thản hạnh phúc mới là tế thủy trường lưu*!”

(*) Nước có dòng nhỏ lại thường chảy dài. Ý nói cùng người yêu có
một tình yêu tuy không phải mãnh liệt cuộn trào nhưng lâu bền, từng
chút từng chút một cùng nhau trải qua năm tháng.

Ánh mắt Tư Nam Tuyệt chợt lóe lên, bình tĩnh nhìn khóe môi chứa



đựng nụ cười của nữ nhân nào đó, hắn duỗi tay sờ mặt Vân Tuyết
Phi, khẽ thở dài một tiếng: “Chẳng qua thế nhân vẫn nhìn không
thấu!”

Cùng nhìn thẳng vào mắt hắn, Vân Tuyết Phi thu hồi nụ cười, ánh
mắt nghiêm túc nói: “Ta rất muốn có được loại hạnh phúc bình dị
này, không có âm mưu, không có tính toán, càng không có ngươi lừa
ta gạt...... Mặt trời mọc thì làm việc, mặt trời lặn thì nghỉ, thông cảm
lẫn nhau, tương cứu trong lúc hoạn nạn, sau đó......”

Vân Tuyết Phi có chút giật mình, đột nhiên ngừng lại, không nói tiếp
nữa.

Thấy Vân Tuyết Phi không nói tiếp nữa, Tư Nam Tuyệt nhìn chằm
chằm vào mặt nàng, mắt cũng không nháy mắt, cúi đầu hỏi thăm:
“Sau đó cái gì?”

Vân Tuyết Phi mím chặt môi, muốn mở miệng, nhưng khi ý tưởng kia
chợt hiện lên trong đầu, nàng liền không ngăn được việc mình bị đỏ
mặt, nên không dám nhìn thẳng vào người nam nhân trước mặt này.

Phản ứng như thế bị Tư Nam Tuyệt nhìn thấy không sót gì, hắn lại
gần bên tai Vân Tuyết Phi, nhỏ giọng nói: “Có phải muốn cùng ta sinh
con không?”

Tiếng nói vừa dứt, Tư Nam Tuyệt lập tức cười khẽ, tiếng cười vui vẻ,
vừa ấm áp vừa dịu dàng.

Nghe thấy lời nói cùng tiếng cười của Tư Nam Tuyệt, trên mặt Vân
Tuyết Phi đỏ như lửa đốt, ánh mắt liếc loạn, không dám nhìn thẳng.

“Bị ta nói trúng?” Ánh mắt Tư Nam Tuyệt bỗng chốc sáng lên, khóe
miệng khẽ nhếch, cầm chặt tay Vân Tuyết Phi, nghiêm túc nói: “Thật



ra thì ý tưởng của Phi Nhi cũng rất giống ta, sau này chúng ta tốt
nhất nên sinh ba nhi tử, ba nữ nhi, nhi tử, nữ nhỉ, ở chung rất tốt!”

Vân Tuyết Phi hơi dùng sức, đẩy nam nhân đáng giận này ra, tức
giận nói: “Ba nhi tử, ba nữ nhi, tổng cộng sáu, huynh cho ta là heo à!”

“Chúng ta còn trẻ, hiện tại có thể bắt đầu cố gắng, một năm một đứa,
sáu năm là có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi!” Tư Nam Tuyệt nói như
đó là chuyện hiển nhiên, thình lình lồng ngực trống trơn, hắn không
thoải mái cau mày lại, lập tức đưa tay tới, lần nữa lôi kéo nữ nhân
đang cố trốn kia vào trong lòng.

“Ý tưởng thì tốt đẹp, nhưng thực tế lại rất tàn khốc, không biết lúc
nào ta mới có thể vượt qua hướng tới cuộc sống ấy!” Vân Tuyết Phi
nói thì thầm nghe không ra cảm xúc, trong mắt không che giấu được
sự mất mác. Thật ra nàng rất muốn hỏi, chờ sau khi kết thúc tất cả,
hắn có bằng lòng buông xuống hết thảy theo nàng cách xa ồn ào, trải
qua cuộc sống bình thản hay không, chỉ là lời nói vừa đến khóe
miệng, làm sao cũng không thể tuôn ra!

Thời gian giống như ngừng lại vào thời khắc này, trong phòng yên
tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở lẫn nhau.

Hưởng thụ sự yên tĩnh một lát, Tư Nam Tuyệt vỗ nhè nhẹ Vân Tuyết
Phi, giọng nói dịu dàng đột nhiên vang lên: “Phi Nhi, tối nay ta sẽ rời
nhà một chuyến, đoán chừng sáu bảy ngày nữa cũng không thể sang
đây thăm nàng, nàng phải bảo vệ tốt mình, ta để Bạch Phong lại,
nàng có chuyện gì thì sai hắn làm cho nàng!”

Vân Tuyết phi Tư Nam Tuyệt cau mày, lo lắng nói: “Có chuyện gì gấp
à?”

Tư Nam Tuyệt cầm tay Vân Tuyết Phi lên, hôn nhẹ trên đầu ngón tay,



vẫn dịu dàng nói: “Không có, ta chỉ là đi gặp một cố nhân!”

“Cố nhân nào vậy?” Vân Tuyết Phi ngước mắt nhìn hắn, hỏi thăm.

Ánh mắt Tư Nam Tuyệt chợt lóe, đưa tay vuốt ve vầng trán của Vân
Tuyết Phi, mỉm cười nói: “Chăm sóc mình thật tốt, ta sẽ rất nhanh trở
về!”

Vân Tuyết Phi gật đầu bắt được cánh tay đang làm loạn kia, nghiêm
mặt nói: “Nếu buổi tối phải lên đường, bây giờ huynh trở về nghỉ ngơi
thật tốt đi!”

Tư Nam Tuyệt cau mày, chớp mắt nói: “Nhanh như vậy đã đuổi ta
đi? Tuy thời gian không dài lắm, hôm nay chia tay, nhưng sẽ phải rất
lâu nàng mới được gặp ta đó!”

Chạm vào con ngươi thâm thúy của Tư Nam Tuyệt, gương mặt Vân
Tuyết Phi tràn ngập sự vui vẻ, ánh mắt trong suốt, khẽ mỉm cười: “Ta
chờ huynh trở lại bên cạnh ta!”

Nhìn khuôn mặt tươi cười giống như pháo hoa kia, Tư Nam Tuyệt
giật mình, mím chặt môi, mạnh mẽ ôm nàng vào trong lòng, lại một
lần nữa hít sâu mùi hương nữ nhi quen thuộc ấy, nặng nề nói: “Phi
Nhi, thật xin lỗi, chờ ta trở lại sẽ đền bù cho nàng!”

Vân Tuyết Phi gật đầu, nói nhỏ: “Đây chính là huynh nói, ta đã nhớ kỹ
rồi, huynh trở về, ta nhất định sẽ đòi lại hết!”

Hai người lưu luyến chia tay, Tư Nam Tuyệt dịu dàng cười một tiếng,
đặt một nụ hôn xuống vầng trán của Vân Tuyết Phi, mới hài lòng rời
đi.

Lập tức trong phòng trống rỗng, Vân Tuyết Phi trở về giường, ngẩn



người nhìn màn che trên nóc, không bao lâu sau mệt mỏi như thủy
triều vọt tới, mí mắt không cầm cự được nữa, ngẹo đầu đùng một cái
khép lại, thế giới rơi vào trong sự yên tĩnh.

Hộ quốc vương phủ, đình đài thủy tạ, hành lang uốn khúc, không
gian yên tĩnh hài hòa, từng dãy đèn lồng treo lên thật cao, chiếu sáng
khiến ban đêm rõ như ban ngày.

Sau khi Tư Nam Tuyệt đi, Hạ Hầu Cảnh một mình ngồi ở trong đình
bát giác của Lâm Phượng viên uống rượu, gió mát nhẹ nhàng phất
qua gương mặt hắn, nhưng không thể thổi bay sự nặng nề cùng nỗi
buồn trong lòng hắn. Hắn nhìn chăm chú vào căn phòng đã hơn nửa
tháng nay không được thắp đèn, trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ,
nhưng không có đối tượng để kể ra.



Chương 125-2: Yêu nữ nhân
của huynh trưởng (phần cuối)

Hắn biết Tư Nam Tuyệt vừa vào cung đã đi gặp Phỉ nhi trước, rõ
ràng tự nói với mình bọn họ là phu thê, nhưng khi chân chính ngửi
được mùi thơm đặc trưng của Phỉ nhi trên người Tư Nam Tuyệt.
Trong lòng hắn vẫn không tránh khỏi khổ sở, rõ ràng, rõ ràng là hắn
gặp Phỉ nhi trước, biết Phỉ nhi trước, nhưng tại sao hắn luôn là
người bị vứt bỏ?

Đột nhiên một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến, càng ngày
càng gần, đợi đi tới trước mặt hắn thì cung kính quỳ xuống, trình ra
một lá thư màu trắng: “Cảnh vương gia, cái này là vừa nãy có một
đứa bé đưa tới, nói phải tự tay giao cho người!”

“Đứa bé?” Hạ Hầu Cảnh hơi cau mày, lắc đầu một cái lại một lần nữa
cầm ly rượu đỗ vào trong miệng, sau đó khoát khoát tay say khướt
nói: “Không gặp, không gặp, đừng làm phiền ta!”

Thị vệ nhận thấy giọng nói Hạ Hầu Cảnh có chút không đúng, âm
thầm hối hận, vừa rồi quả thật không nên chọn chuyện dở hơi như
vầy, nhưng hắn nghe nói Vương Gia nhất định sẽ có ban thưởng,
mới tiếp nhận nhiệm vụ này.

“Đứa bé kia nói, lá thư này có quan hệ với vương phi, chắc chắn
Vương gia sẽ có hứng thú!” Gương mặt thị vệ hơi khẩn trương, thử
dò xét hỏi.

Hạ Hầu Cảnh dừng động tác uống rượu lại, vương phi? Ngay lập tức
hắn liền đưa tay ra, nhận lấy lá thư đưa tới, giọng có chút khàn khàn



nói: “Cái này cho ngươi, chuyện ngày hôm nay không cho phép nhắc
đến với bất kỳ người nào!”

Trước mắt kim quang chợt lóe, một đỉnh vàng xuất hiện, thị vệ vội
vàng đón lấy, tiếp theo cung kính khấu tạ: “Tạ Cảnh vương gia, nô tài
nhất định đóng chặt miệng!”

Hạ Hầu Cảnh phất tay, không quan tâm nói: “Đi xuống đi ~”

Thị vệ thấy đơn giản như vậy đã kiếm được một đỉnh vàng, trong
lòng trở nên kích động, vội vàng dập đầu lui ra, ước lượng đỉnh vàng
trong ngực, tính toán buổi tối đi làm một cuộc vui tới bến.

Bóng đêm như mực, giống như bị một tấm màn màu đen che lại, âm
u, không chút ánh sáng.

Sau khi Hạ Hầu Cảnh xem xong thư trong tay, siết chặt quả đấm, cau
mày, đôi mắt phượng lóe lên sự lo lắng bất an.

Hắn vội vàng xếp thư cất vào ngực, sau đó mủi chân chỉa xuống đất,
nhẹ như Hồng Nhạn, bay về nơi quy định trong thư.

Ước chừng khoảng ba canh giờ, hắn rốt cuộc cũng đi đến địa điểm
chỉ định trong thư—— bãi cỏPhong Lâm, đây là nơi săn bắn của
hoàng gia.

“Xuất hiện đi, ta đã đến rồi!” Con ngươi bén nhọn của Hạ Hầu Cảnh
quét xung quanh, mặc dù không gian đen kịt, nhưng hắn có thể ngửi
được từng đợt sát khí đang hướng về mình.

“Cảnh vương gia rất đúng giờ!” Một tràn cười hết sức ngông cuồng
vang lên. Ngay sau đó, bầu trời vốn đen kịt, lập tức đèn đuốc sáng
choang, bóng người thấp thoáng.



Giữa ánh sáng lập lòe, Hạ Hầu Cảnh rốt cuộc cũng nhìn thấy nơi
phát ra tiếng cười kia, chính là Phong Cực đã lâu không có tin tức,
lúc này gương mặt hắn tràn đầy sự hưng phấn cùng oán hận, con
ngươi xảo trá đảo quanh. Kế tiếp khập khễnh tiến về trước, ánh mắt
lạnh lẽo giống như rắn độc dừng lại ở trên người Hạ Hầu Cảnh, chép
miệng nói: “Xem ra đúng như lời đồn đãi, Cảnh vương gia thật sự
yêu nữ nhân của huynh trưởng mình!”

Hạ Hầu Cảnh không để ý đến sự hả hê trong lời nói kia, hắn híp mắt,
nhìn mấy vòng thị vệ bao quay xung quanh, lạnh lùng nói: “Ngươi tìm
ta tới đây không phải chỉ để ôn chuyện chứ?”

“Ha ha ~ ôn chuyện?” Phong Cực giống như nghe được một chuyện
buồn cười nhất ở trên đời, hắn hung hăng vỗ lên cái chân biến dạng
của mình, hận ý như sóng lớn cuồn cuộn trong mắt, giọng nói âm
trầm như băng lạnh không thể hòa tan: “Hạ Hầu Cảnh, ngươi cmn
giả bộ ngu hả, lão tử trở nên như vậy, còn có thể ôn chuyện?”

Hạ Hầu Cảnh lười biếng liếc mắt một cái, tiếp theo thu hồi ánh mắt,
khinh thường nhìn Phong Cực nói: “Vậy ngươi muốn thế nào?”

Con ngươi khinh miệt kia càng thêm khơi dậy lửa giận của Phong
Cực, hắn nỗ lực cả đời, vì Tư Nam Tuyệt bỏ ra nhiều như vậy,
nhưng cuối cùng bởi vì một Vân Tuyết Phi, và một Tống Thi Linh,
khiến cho tất cả sự cố gắng của hắn đều biến thành bọt nước. Hoàn
hảo Thái hậu có mắt nhìn người, lần nữa trọng dụng hắn, nếu không
hắn đã long đong cả đời rồi, bị người khác khinh thường. Lần này,
hắn nhất định phải chém đầu Hạ Hầu Cảnh xuống, đến trước mặt
Thái hậu nhận thưởng!

“Ngươi hủy đi một chân của ta, ta muốn mạng của ngươi!” Phong
Cực cắn răng nghiến lợi, lửa giận trong mắt bắn ra tán loạn, hận



không thể nhào lên ngay lập tức.

Hạ Hầu Cảnh nhìn những thị vệ giắt đao hoàng cung xung quanh,
đương nhiên biết bọn họ bị ai sai khiến, xem ra vị Thái hậu kia từng
giây từng phút cũng không tha cho mình, chỉ là...... Chân này hắn
nhíu chặt, Phỉ nhi được mời vào cung, cộng thêm lá thư tối nay, lại
lấy chuyện Vân Tuyết Phi là Tiết Phỉ uy hiếp mình, xem ra nữ nhân
kia đã biết, vậy Phỉ nhi có thể bị nguy hiểm hay không?

“Lá thư này là Thái hậu đưa cho ngươi?” Sắc mặt Hạ Hầu Cảnh
bỗng nhiên trầm xuống, mặt mày u ám, gằn từng chữ.

Chứng kiến bản thân bị coi thường như vậy, Phong Cực nghẹn một
hơi, sắc mặt tái mét, trán nổi lên gân xanh, tức giận nói: “Thay vì lo
lắng nữ nhân kia, còn không bằng lo cho chính ngươi, hôm nay
ngươi đừng mơ còn sống trở về vương phủ!” Nhưng hắn đã sớm
nhận được tin tối nay Tư Nam Tuyệt sẽ rời kinh, hiện tại không có
bất kỳ người nào có thể ngăn cản hắn lập công, giết chết Hạ Hầu
Cảnh rồi. Đợi đến khi Tư Nam Tuyệt hồi kinh, cho dù đến tìm hắn,
hắn cũng có Thái hậu làm chỗ dựa ở phía sau!

“Ngươi cho rằng chỉ bằng những người này có thể giết được ta?”
Giọng điệu Hạ Hầu Cảnh sâu kín, từ câu trả lời đó, hắn cũng đoán
được, nữ nhân kia thật sự biết chuyện Phỉ nhi sống lại. Chắc hẳn Phỉ
nhi bị giam lỏng ở hoàng cung là vì muốn dụ mình đi vào, không
trách được Tư Nam Tuyệt trăm phương ngàn kế ngăn cản mình. Nói
cách khác, chỉ cần mình còn sống một ngày, Tiêu Nhụy Vũ sẽ không
đạt được mục đích, khẳng định không thể có bất kỳ động tác gì, cho
nên hắn nhất định không thể để cho mình gặp chuyện!

Quyết định chủ ý xong, hắn rút cây quạt mang theo bên hông ra, ánh
mắt như kiếm, quét một vòng đám thị vệ đang lốn ngốn kia.



“Toàn bộ lên cho ta, chặt được đầu Hạ Hầu Cảnh, thưởng vạn lượng
hoàng kim!” Trong mắt Phong Cực mang theo sự oán hận, mang
theo sự trả thù, ánh mắt sắc bén điên cuồng giống như có thể xuyên
thấu đêm tối, lao thẳng đến lục phủ ngũ tạng của người ta.

Từng người mặc quần áo thị vệ đầy hi vọng hiện lên trong ánh mắt
Hạ Hầu Cảnh, chờ đợi mệnh lệnh được hạ xuống, lập tức lao về phía
Hạ Hầu Cảnh triển khai công kích.

Những người này còn chưa tới một trăm, con ngươi Hạ Hầu Cảnh
rét lạnh, tinh thần lập tức tập trung cao độ, đi vào trạng thái tác chiến,
lần lượt từng gã thị vệ ngã xuống bên cạnh hắn, chân mày hắn cũng
dần dần dãn ra, khóe môi hơi cong lên. Xem ra vị Thái hậu đó càng
già càng thối lui rồi, những người này tuyệt đối không phải là đối thủ
của hắn, hắn phải mau chóng giải quyết bọn họ, sau đó lập tức trở về
vương phủ, nghĩ biện pháp đi cứu Phỉ nhi!

Khi một vòng người toàn bộ ngã xuống, máu tươi giàn giụa, mùi tanh
tràn ngập trong không khí. Hạ Hầu Cảnh dừng động tác lại, ánh mắt
ngoan lệ quét về phía đám người không dám tiến lên kia, chống lại
dáng vẻ cực kỳ phẫn nộ của Phong Cực, hừ lạnh nói: “Ta đi trước,
không có thời gian chơi với các ngươi đâu!”

Thời điểm định xoay người rời đi, Phong Cực tức giận nói: “Ngươi
còn chờ gì nữa? Còn không mau ra ngoài, để cho hắn chạy, ngươi
đừng mong gặp được nữ nhi của ngươi!”

Tiếng nói vừa dứt, một bóng dáng màu đen bỗng chốc tấn công về
phía Hạ Hầu Cảnh, chưởng phong bén nhọn, đến mức giống như
đang mang theo lưỡi đao.

Chợt sửng sốt vì mình không phát hiện ra xung quanh vẫn còn một
cao thủ như vậy, Hạ Hầu Cảnh vội vàng nghênh đón, cùng người áo



đen quầng nhau.

Ước chừng thời gian nửa nén nhang, hai người vẫn giao thủ như cũ,
trong không khí chỉ còn lại tàn ảnh quỷ dị.

Đột nhiên ánh mắt Hạ Hầu Cảnh ngưng trọng, ngưng tụ toàn lực,
đánh vào trước mặt của người kia, trong nháy mắt lớp vải màu đen
rơi xuống.

“Là ngươi!”

Hạ Hầu Cảnh bỗng nhiên cứng đờ, ánh mắt ngốc trệ, trong khoảnh
khắc không kịp phản ứng, một lưỡi đao lạnh như băng xuyên qua bờ
vai của hắn!



Chương 126-1: Sống chết
không rõ

Bịch một tiếng, trong nháy mắt cái ly rơi từ trên tay xuống, mảnh sứ
và bọt nước văng khắp nơi, lá trà màu xanh nhạt giống như cỏ ba lá
bị mưa tạt vào xối xả, thê lương bay tán loạn tứ phía. Cánh tay Vân
Tuyết Phi vẫn còn duy trì tư thế cầm ly trà, mất hồn nhìn mảnh vụng
hiện ra ánh sáng bén nhọn trên mặt đất.

Thiên Tầm sợ hết hồn, vội vàng buông chuyện trong tay xuống tiến
lên kiểm tra: "Chủ tử, người không sao chứ?"

Lông mi thật dài của Vân Tuyết Phi hơi run lên một cái, ngước mắt, ở
trong đó còn tỏa ra sự khủng hoảng, nàng lắc đầu một cái, nhìn
Thiên Tầm mỉm cười nói: "Ta không sao, chẳng qua không cẩn thận
tay bị trơn thôi!"

Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, phát hiện toàn thân bình thường, có thể
chỉ là giật mình một tí, Thiên Tầm thở phào nhẹ nhõm, lòng thấp
thỏm cuối cùng cũng bình yên trở lại.

Nàng đẩy Vân Tuyết Phi tới bên cạnh một cái ghế ngồi xuống, lần
nữa rót đầy một ly trà khác cho Vân Tuyết Phi, giọng điệu ôn hòa nói:
"Chủ tử, uống một ngụm trà cho đỡ sợ!"

Vân Tuyết phi nhìn Thiên Tầm một cái, ánh mắt lóe lên, tiếp tực lắc
đầu: "Ta không sao, nhưng trong lòng có chút lo lắng!"

"Lo lắng?" Thiên Tầm hình như cũng thoáng sửng sốt, sau đó cau
mày, nhìn chằm chằm sắc mặt hơi tái nhợt của Vân Tuyết Phi, hỏi



thăm: "Chủ tử đang lo lắng cho vương gia?"

Nhắc tới Tư Nam Tuyệt, nháy mắt Vân Tuyết Phi cứng người lại, nội
tâm đột nhiên xuất hiện cảm giác tội ác.

Chứng kiến phản ứng mất tự nhiên của chủ tử, ánh mắt Thiên Tầm
lóe lên một cái, đáy mắt thoáng qua sự sáng tỏ, nàng thử hỏi thăm
lần nữa: "Người mà chủ tử đang lo lắng chính là Cảnh vương gia?"

Sắc mặt Vân Tuyết Phi tái đi, trong lòng không khỏi xấu hổ một trận,
giống như bị người ta bắt gian tại giường, môi nàng khẽ run rẩy. Rốt
cuộc dưới cái nhìn mãnh liệt của Thiên Tầm, nàng khép mắt lại, gật
đầu một cái: "Thiên Tầm, ngươi nói bây giờ Cảnh vương gia đang
làm gì?"

Thiên Tầm mấp máy môi, trầm mặc trong chốc lát, nhìn Vân Tuyết
Phi nghiêm túc nói: "Xin thứ cho thuộc hạ nhiều lời, nếu chủ tử đã là
Hộ quốc vương phi thì không nên ba lần bốn lượt dính dấp với nam
nhân khác, càng không nên lo lắng cho hắn, như vậy là không công
bằng với Vương gia!"

Vân Tuyết Phi cũng nghe ra giọng điệu không vui trong lời nói của
Thiên Tầm, tự nhiên biết nàng ấy vì Tư Nam Tuyệt mà cảm thấy bất
bình. Thế nhưng, nàng cúi đầu, im lặng suy nghĩ, bắt đầu từ tối hôm
qua trong lòng nàng đã luôn cảm thấy không yên, giống như sắp có
chuyện gì đó xảy ra.

Nàng đưa tay bưng ly trà trên bàn lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm,
sau khi bình tâm lại, cùng Thiên Tầm bốn mắt nhìn nhau, thành khẩn
nói: "Thiên Tầm, ta hiểu ngươi vì suy nghĩ cho ta, ta cũng biết rõ
tướng công của mình là ai, chẳng qua Hạ Hầu Cảnh là người thân
rất quan trọng với ta, ta không thể thấy hắn có chuyện mà không
trông nom!"



Thiên Tầm nhìn chằm chằm Vân Tuyết Phi thật lâu, Vân Tuyết Phi
dưới ánh mắt như vậy vẫn giữ thái độ thản nhiên, nhìn thẳng vào
Thiên Tầm. Một lát sau, đôi mày Thiên Tầm dãn ra, như có điều suy
nghĩ nói: "Hiện tại Cảnh vương gia đang ở hộ quốc vương phủ, trong
khoảng thời gian này, lão Vương phi vì nghĩ cho sự an toàn của
Cảnh vương gia, chắc là sẽ không để hắn ra khỏi vương phủ nửa
bước đâu!"

Vân Tuyết Phi nhếch môi, giọng hơi trầm xuống: "Ta cũng hiểu vậy,
nhưng mí mắt ta nhảy không ngừng, cứ có cảm giác sắp có chuyện,
Thiên Tầm......" Dừng một chút, nàng khẩn cầu nói: "Ngươi trở về
vương phủ kiểm tra xem, lúc này Cảnh vương gia đang làm gì? Nếu
như hắn vẫn an toàn sống ở vương phủ, lặp tức trở lại hồi báo cho
ta, cũng là để ta được an tâm hơn!"

Thiên Tầm nhìn thẳng vào mắt nàng, gật đầu một cái: "Đi xem một
chút cũng được, chỉ là chủ tử......"

Ánh mắt Vân Tuyết Phi chợt lóe, đặt ly trà xuống, cúi đầu hỏi thăm:
"Có chuyện muốn nói?"

"Chủ tử, ta không thể rời đi, ta muốn ở lại trong cung cùng với người,
ta là nữ tử, dịch dung thành nha hoàn sẽ dễ dàng hành sự hơn, về
phần trở lại vương phủ thăm Cảnh vương gia, để Bạch Phong đi đi!"
Thiên Tầm cúi đầu suy nghĩ một chút, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Hắn đi
mà nói, ngộ nhỡ Cảnh vương gia thật sự không ở trong vương phủ,
Bạch Phong có thể điều động ẩn vệ đi tìm, như vậy cũng có thể bảo
đảm lớn nhất cho sự an toàn của Cảnh vương gia!"

Vân Tuyết Phi đồng ý cười một tiếng, sự lo âu trên khuôn mặt cũng
từ từ phai nhạt bớt, nàng trịnh trọng dặn dò: "Ngươi bảo hắn lặp tức
đi ngay, đi nhanh về nhanh báo cáo cho ta biết, nhất định phải chính



mắt thấy được Cảnh vương gia an toàn sống ở vương phủ!"

Thiên Tầm cung kính nhận lệnh: "Bây giờ thuộc hạ lặp tức đi tìm
hắn!"

Vân Tuyết Phi ra hiệu Thiên Tầm đẩy cửa đi ra ngoài.

Lan Phong cư Phong phủ, Hồng Nguyệt mặc một bộ quần áo màu
đỏ, ánh mắt âm lãnh nhìn về phía bị nha hoàn Tống Thi Linh bị đè
trên mặt đất, nhếch miệng cười hả hê.

"Ơ ~ ta nghe nói tỷ tỷ có thai, thật là đáng mừng!" Hồng Nguyệt che
miệng cười duyên, ánh mắt âm độc thỉnh thoảng quét qua cái bụng
bằng phẳng kia.

Sắc mặt Tống Thi Linh trắng bệch, thân thể gầy yếu, xanh xao vàng
vọt, mơ hồ có thể nhìn thấu mạch máu màu xanh, toàn thân chỉ mặc
một cái yếm và quần lót, trên người những vết bầm tím cùng với dấu
hôn đan xen nhau, giờ phút này đôi tay nàng ta bị kẹp lại phía sau,
không còn vẻ phách lối kiêu ngạo của ngày trước, chỉ có thể tức giận
mở to hai mắt, đáy mắt tràn đầy sự sợ hãi.

"Hồng Nguyệt, ban đầu nếu không phải ta chứa chấp ngươi, bây giờ
ngươi sớm chết đói rồi, ta đối xử tốt với ngươi như vậy, nhưng
ngươi xem ngươi đã làm gì ta!" Tống Thi Linh tức giận chỉ trích,
trong mắt bắn ra hận ý mãnh liệt.

Người Hồng Nguyệt bỗng nhiên ngẩn ra, nếu nhìn kỹ, sẽ thấy trong
khoảnh khắc đó ánh mắ nàng xuất hiện một loại cảm xúc phức tạp
thoáng qua. Chẳng qua khi nhớ dến đứa trẻ không có duyên chào
đời kia, ánh mắt nàng liền lạnh lẽo, giữ vững tinh thần, nàng giễu cợt
cười một tiếng: "Ngươi quả thật có ơn với ta, ban đầu nếu không
phải ngươi mua ta, có lẽ bây giờ ta đã chạy không thoát khỏi kiếp



nạn bị bán vào thanh lâu, chỉ là......"

Dừng một chút, nàng nhìn về phía nữ nhân chật vật không ra gì kia,
khóe miệng cong lên nói: "Ngươi có ơn với ta, nhưng không có
nghĩa là ngươi tốt với ta. Khoảng thời gian ở vương phủ, mặc dù ta
được ăn no mặc ấm, nhưng lúc nào cũng phải chú ý tâm tư của
ngươi, rất sợ nói sai, sẽ bị ngươi đánh cho một trận. Trước kia cũng
may vương phủ chưa có vương phi, ngươi chưởng gia, vì e ngại Hộ
quốc Vương gia, trước mặt ngài ngươi giả vờ khoan dung rộng
lượng, có một số việc ngươi không phải dám làm lộ liễu. Cho đến khi
Vân Tuyết Phi ngồi lên vị trí Hộ quốc Vương phi, cuối cùng còn lấy lại
quyền chưởng gia, ngươi liền không cố kỵ nữa. Tất cả nha hoàn
trong Mai Hương viện đều từng bị ngươi đánh đập tàn nhẫn, nên ai
cũng chán ghét ngươi, chỉ có một mình ta một lòng một dạ vì ngươi
ra mặt!"

Thân thể Tống Thi Linh run lên, không thể tin mở to hai mắt, nhìn
chằm chằm Hồng Nguyệt dữ tợn nói: "Không cần nói mình vĩ đại như
vậy, ngươi chính là một kỹ nữ, làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ trinh
tiết, ta nhổ vào! Ngươi mơ đi!"

Tát một tiếng, mặt Tống Thi Linh lệch sang một bên, phía trên in dấu
năm ngón tay đỏ tươi, khóe miệng rỉ máu.

Con ngươi Hồng Nguyệt rét buốt, mặt mày u ám, nàng thổi thổi bàn
tay bị đau vì đánh, nhìn Tống Thi Linh cười lạnh nói: "Cho đến bây
giờ ngươi vẫn chưa rõ tình cảnh của mình à, bản phu nhân mới
chính là nữ chủ nhân của phủ tướng quân, mà ngươi thì ngay cả một
tỳ nữ cũng không bằng, lại còn dám tranh cãi với bản phu nhân!"



Chương 126-2: Sống chết
không rõ (2)

Cổ họng trào lên vị tanh ngọt, Tống Thi Linh cưỡng chế bản thân nốt
xuống. Nàng nhẹ nhàng quay đầu, trong mắt là hận ý rõ ràng. Trên
mặt vừa động một chút đã cảm nhận được đau đớn, nhắc nhở nàng
đã chịu bao nhiêu sỉ nhục.

“Những gì ngươi nhận được hôm nay, ngươi không thể trách người
khác. Tất cả đều là chính ngươi gieo gió gặt bão! Ta đã nghĩ sẽ làm
nha hoàn trung thành với ngươi cả đời, cho dù biết ngươi ở vương
phủ bị thất sủng cũng không bỏ mặc ngươi, thậm chí vì ngươi xử lí
tất cả các mối quan hệ. Chỉ cần nha hoàn khác nói một câu bất kính
với ngươi, ta sẽ khiến nàng phải nhận lại gấp mười lần. Nhưng mà,
ta làm nhiều điều vì ngươi như vậy, cuối cùng lại nhận được kết cục
thế nào?”

Hồng Nguyệt từ trên cao nhìn xuống Tống Thi Linh, càng nói càng
giận tái mặt: “Bởi vì ngươi, ta bị Phong Cực cưỡng bức, mất đi trinh
tiết quý giá nhất của nữ nhân, ngươi không chỉ không làm chủ cho ta,
còn dùng những lời nói khó nghe nhất vũ nhục ta. Thậm chí, ngươi
còn nổi điên hủy hoại dung mạo của ta. Tất cả mọi chuyện đều là
ngươi có lỗi với ta!”

“Nhưng mà tất cả những điều này còn không là gì, Tống Thi Linh, vì
sao ngươi có thể đối xử tàn nhẫn với ta như vậy?” Hồng Nguyệt
không kìm được mà khóc lên, bàn tay nắm chặt thành quyền, ánh
mắt toát ra vẻ thương tâm và phẫn nộ, cùng với ngập trời hận ý:
“Hắn cũng là mạng người a! Hắn là con trai ta, là thân nhân duy nhất
của ta trên cõi đời này, sao ngươi có thể vô tình như vậy, nhẫn tâm



giết chết nó?”

“Sao ta lại không thể làm vậy?” Tống Thi Linh lập tức oán hận hét
lên: “Nó là nghiệt chủng, là dã loại của nam nhân kia. Phong Cực hủy
hoại ta, ta liền giết chết con trai hắn! Còn ngươi...”

Nàng ngẩng đầu độc ác cười: “Tất cả là ngươi xứng đáng phải nhận.
Là ngươi đê tiện, ngươi không biết xấu hổ, cố chấp muốn trèo lên
giường Phong Cực. Là ngươi tự mình giết chết hài tử của ngươi, chỉ
có thể trách ngươi tự mình tạo nghiệt thì phải gánh chịu hậu quả!”

“Ngươi...”Hồng Nguyệt tức giận đến mức cả người run rẩy. Nàng
không nghĩ rằng, miệng nữ nhân này cho đến bây giờ vẫn tiện như
vậy!

“Con trai ta tốt xấu gì cũng là huyết mạch của tướng quân, trong
người nó chảy dòng máu cao quý của quý tộc. Còn đứa con trong
bụng ngươi, cũng chỉ là con của một mã phu đê tiện!” Hồng Nguyệt
âm ngoan nhìn chằm chằm Tống Thi Linh, lặp lại câu nói vừa rồi của
nàng ta: “Nếu con trai ta đáng chết, vậy thì đứa trẻ đê tiện trong bụng
ngươi còn đáng chết hơn!”

Trong mắt hàn quang chợt lóe, Hồng Nguyệt liếc mắt nhìn mấy nha
hoàn đang đứng bên cạnh, lạnh giọng ra lệnh: “Các người chăm sóc
nàng ta cho thật tốt, nhớ kỹ, nhất định phải hảo hảo chiếu cố hài tử
trong bụng nàng ta!”

Tiếng nói vừa dứt, trong ánh mắt kinh sợ của Tống Thi Linh, nha
hoàn đang giữ chặt phía sau nàng đột nhiên đẩy mạnh một cái. Cả
người lập tức bị đẩy tới trước mặt mấy nha hoàn đang bước tới.

Đám nha hoàn nhấc chân, lập tức đá lên bụng nàng ta, mỗi một đá
đều cực kỳ hung ác và tàn nhẫn.



Tống Thi Linh khóc rống lên, rất nhanh, hạ thân nàng ta liền chảy ra
chất lỏng ấm áp.

Nhìn thấy màu đỏ chói mắt kia, Hồng Nguyệt giống như lên cơn điên.
Hai mắt nàng ta trừng lớn, miệng không ngừng hét lên: “Đúng vậy,
chính là như vậy, đá mạnh vào cho ta, đừng để thứ đê tiện kia có cơ
hội sống sót!”

“Hồng Nguyệt, ngươi chết không tử tế được!” Sắc mặt Tống Thi Linh
trắng bệch, trên trán thấm ra mồ hôi, lạnh lùng gằn từng chữ một.

“Ta có chết tử tế hay không ta không cần biết, ta chỉ cần biết ngươi
chết trước ta là được rồi!” Hồng Nguyệt nâng môi cười, âm thanh
lạnh lẽo.

Đột nhiên, một trận tiếng bước chân dồn dập tiến đến, ngay lập tức
cửa lớn bị đẩy ra. Nha hoàn Thanh U từ bên ngoài hốt hoảng chạy
vào: “Phu nhân, tướng quân có việc tìm ngài, muốn ngài nhanh
chóng tới đó.”

Hồng Nguyệt nhan mi, nhìn nữ nhân chỉ còn hơi thở thoi thóp nằm
dưới đất, hỏi Thanh U: “ Ngươi có biết là có chuyện gì không?”

Thanh U lắc đầu: “Nô tỳ không biết, chỉ biết là tướng quân muốn ngài
mau tới đại sảnh.”

“Các ngươi trông coi nữ nhân này cho tốt, chờ cho tiện loại trong
bụng nàng ra ngoài hết thì mời đại phu tới. Nhớ kỹ, đừng để cho
nàng chết dễ dàng như vậy!”Trong mắt Hồng Nguyệt xẹt qua tia sáng
quỷ dị, sau khi phân phó hạ nhân liền nhấc chân đi ra ngoài.

Đến đại sảnh, Phong Cực ngồi trên ghế chủ vị đã mất hết kiên nhẫn,



nhìn thấy Hồng Nguyệt vội vàng hỏi: “Nữ nhân điên Tống Thi Linh
kia, ngươi chưa giết chết nàng ta chứ?”

Hồng Nguyện lạnh lùng câu môi: “Không chết, bất quá cũng cách cái
chết không xa.’

“Ta không phải đã nói thời gian này ngươi đừng động vào nàng
sao?”Phong Cực nghe thấy câu trả lời của nàng, không vui nói:
“Nàng là lợi thế của chúng ta, nếu không có nàng, muốn giết chết Hạ
Hầu Cảnh sẽ không dễ dàng như vậy!”

Hồng Nguyệt quay đầu, nhìn Phong Cực nhướng mày: “Nhiệm vụ
của ngươi đã hoàn thành rồi?”

“Ừ, cũng coi như hoàn thành. Nữ nhân kia nói Thiên Môn muốn
người!” Sau đó liếc nhìn Hồng Nguyệt một cái, nhàn nhạt nói: “Tìm
đại phu cho nàng ta, ngàn vạn lần đừng làm cho nàng ta chết!”

“Đau lòng?”Hồng Nguyệt cười lạnh, trên mặt không có bất kì biểu
cảm dư thừa nào: “Đừng quên, nàng chính là hung thủ hại chết con
trai ngươi, cho dù Hạ Hầu Cảnh đã chết, ngươi cũng đừng mơ ta sẽ
thả nàng ra, ta còn muốn tra tấn nàng thật tốt!”

“Hạ Hầu Cảnh sống chết không rõ, nhưng cũng cách cái chết không
xa. Ta cần nữ nhân kia giúp ta tìm được thi thể của hắn. Ngày mai ta
sẽ kéo dài thời gian một chút, ngươi trông coi nữ nhân kia cho tốt.
Thù của nhi tử ta sẽ không quên, Nguyệt nhi, ngươi yên tâm, ta nhất
định sẽ đòi lại công đạo cho ngươi!”



Chương 127-1: Nhất định phải
kiên trì

Trời xanh mây trắng, cung điện hoàng bích rực rỡ. Ngói đỏ tường
cao dưới ánh mặt trời xán lạn càng tăng thêm vẻ cao quý, uy nghiêm.
Lầu các uốn lượn, hoa thơm cỏ lạ, hoàng cung tôn quý xa hoa lại
không có một tia nhân khí.

Nghe được tin tức Bạch Phong mang tới, trên mặt Vân Tuyết Phi
hiện lên vẻ ngưng trọng. Hạ Hầu Cảnh sau khi nhận được một lá thư
thì đột ngột mất tích.

Điều này chứng tỏ, người viết lá thư này đã dụ hắn ra phủ, từ đó đến
nay còn chưa trở về.

Lá thư kia rốt cuộc viết cái gì? Vân Tuyết Phi cau mày, trong lòng
giống như kiến bò trên chảo nóng. Chỉ cần nghĩ đến hắn có thể gặp
nguy hiểm, nàng lại không khống chế được mà lo lắng, bất an.

Một trận gió đúng lúc thổi tới, lộ ra một tia hàn khí. Cách đó không xa
có tiếng nói chuyện của một đôi nam nữ.

Vân Tuyết Phi dừng chân, nhìn về phía phát ra âm thanh, hai bóng
dáng quen thuộc liền lọt vào tầm mắt.

“Hạ đại ca, muội không muốn xuất cung, không muốn rời khỏi
huynh...” Lê Họa cầm khăn tay nhẹ nhàng lau nước mắt, giọng nói lộ
rõ khẩn cầu và bi thương.

“Họa, trong cung ngươi lừa ta gạt, không thích hợp với muội. Ở



ngoài cung ta đã bố trí nơi ở, muội và Lệ Hoa ở lại đó, sau này tìm
một nam nhân tốt gả đi, ta sẽ chuẩn bị đồ cưới phong phú cho các
muội, để các muội cả đời phú quý không lo.” Âm thanh Hạ Hầu
Huyền không mang theo một chút cảm xúc nào, khiến cho không khí
nơi này càng thêm lạnh lẽo.

Trong lòng Lê Họa cực kì sợ hãi, vội vàng mở miệng cự tuyệt:
“Không, muội không muốn xuất cung, muội muốn ở lại bên cạnh
huynh, cho dù...cho dù là làm tỳ nữ cũng không sao!”

Nghe vậy, Hạ Hầu Huyền không những không cảm động, trong mắt
còn hiện lên vẻ mất kiên nhẫn. Hắn xoay người, ánh mắt sắc bén
như chim ưng dừng trên mặt nàng ta, giọng nói đột nhiên trở nên âm
trầm: “Họa, nghe lời! Cuộc sống ở ngoài cung cũng không kém trong
cung, nha hoàn tỳ nữ, vàng bạc châu báu, lăng la tơ lụa,... cái gì
cũng không thiếu, chỉ là đổi chỗ ở mà thôi!”

“Nhưng mà nơi đó không có huynh!” Lê Họa kịch liệt phản bác, con
ngươi xinh đẹp chứa đầy nước mắt.

Sắc mặt Hạ Hầu Huyền vẫn lạnh nhạt như cũ: “Ở nơi đó, các muội
chính là chủ nhân, không có luật lệ ước thúc, có thể thoải mái làm
việc mình thích. Nếu muội tìm được ý trung nhân, muội có thể gả cho
hắn. Còn nếu không gặp được, một cũng có thể sống một đời tự do
tự tại, vinh hoa phú quý!”

“Người muội thích chính là huynh!” Lê Họa duỗi tay nắm lấy ống tay
áo của Hạ Hầu Huyền, vội vàng thổ lộ với hắn: “Lúc đầu muội thích
huynh xác thực có một phần là do thân phận Hoàng Đế của huynh.
Nhưng mà lòng người đâu phải sắt đá, thời gian dài như vậy, huynh
quan tâm muội, chiếu cố muội, muội thực sự thích huynh, coi huynh
là trời của muội. Cho dù huynh không phải là Hoàng Đế, muội cũng
không bao giờ rời khỏi huynh!”



Ánh mắt Hạ Hầu Huyền sâu thẳm, bình tĩnh nhìn nữ nhân thâm tình
trước mắt.

Bốn mắt chạm nhau, hắn đột nhiên nhẹ nhàng cười: “Muội nói muội
yêu ta, cho dù ta không phải Hoàng đế cũng nguyện ý ở lại bên cạnh
ta?”

Lê Họa lập tức gật đầu, càng dùng sức ôm lấy cánh tay hắn. Giongj
nói kiều mị nhỏ nhẹ vang lên: “Mặc kệ huynh có phải Hoàng đế hay
không, huynh vĩnh viễn là Hạ đại ca trong lòng muội, muội nguyện ý
ở lại bên huynh cả đời!”Tiếng nói vừa dứt, nàng nhẹ nhàng xoa
bụng, nơi đang dựng dục kết tinh tình yêu của hai người, mỉm cười
hạnh phúc.

Hạ Hầu Huyền không chú ý động tác của nàng, hắn mím môi, nhìn
chằm chằm Lê Họa, sau đó quay đầu rời tầm mắt sang hướng khác,
sắc mặt đen tối không rõ: “Nhưng mà bây giờ ta vẫn là Hoàng Đế,
vậy phải làm sao bây giờ?”

“Huynh là Hoàng Đế, vậy thì muội sẽ bồi huynh ở lại hoàng cung.
Cho dù nơi này ngươi lừa ta gạt, chỉ cần là vì huynh, muội nhất định
sẽ không hối hận!”

“Ha ha~” Hạ Hầu Huyền cười một tiếng, rút cánh tay đang bị Lê Họa
ôm lấy ra, ánh mắt xa xăm nhìn về phía không trung.

“Hạ đại ca, huynh...” Lê Họa nhìn sắc mặt hắn bỗng nhiên trở nên kì
lạ, trong lòng không khỏi hiện lên một chút bất an.

“Đáng tiếc, ngươi yêu ta, nhưng ta lại không yêu ngươi!” Hắn không
để ý lời gọi của nàng ta, bình tĩnh nói ra câu nói đã chuẩn bị tốt từ
trước.



“Huynh, huynh muốn vứt bỏ muội?” Sắc mặt Lê Họa tái nhợt, khó
khăn thốt ra một câu.

Đến bây giờ nàng vẫn không nhìn ra ý tứ của hắn thì đúng là kẻ ngốc
rồi. Hạ Hầu Huyền vội vã muốn đuổi nàng xuất cung, lí do bên ngoài
là vì muốn tốt cho nàng, vừa rồi nàng thực sự tin, nhưng câu nói vô
tình và biểu cảm kì lạ của hắn đã cho nàng thấy được, một sự thật
mà nàng không muốn thừa nhận.

“Sao có thể nói là vứt bỏ? Ta không mặc kệ các ngươi, chỉ cần các
ngươi làm theo lời ta, các ngươi sẽ có cuộc sống cẩm y ngọc thực,
cả đời hưởng vinh hoa phú quý!” Sắc mặt Hạ Hầu Huyền vẫn lạnh
lẽo như cũ, không có lấy một chút độ ấm.

Lê Họa nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn, trong mắt một mảnh mông
lung, không biết là do ánh mặt trời quá mức chói mắt hay là căn bản
từ trước đến nay nàng chưa từng hiểu rõ hắn?

“Trước kia chúng ta ở bên nhau rất vui vẻ cơ mà...” Lê Họa nhìn
khuôn mặt quen thuộc lại giống như xa lạ, không ngừng lẩm bẩm:
“Huynh không yêu muội cũng không sao, chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau
như trước kia, muội sẽ thật ngoan ngoãn, sẽ không làm huynh cảm
thấy phiền toái, chỉ cần huynh có thể cho muội ở bên huynh là tốt
rồi...”

“Đủ rồi!” Hạ Hầu Huyền không kiên nhẫn cắt đứt lời nàng ta, nhìn
chằm chằm vào mắt Lê Họa, gằn từng chữ một: “Tất cả ta đã an bài
tốt, ngày mai ngươi và Lệ Hoa lập tức xuất cung!”

Lê Họa sửng sốt, sắc mặt lập tức trắng bệch, cả người đứng đờ,
trong lòng đau đớn nhưu bị dao cứa, môi run run hỏi: “Có phải huynh
đã thích nữ nhân khác, cho nên mới vội vã đưa muội và Lệ Hoa xuất



cung?”

Hạ Hầu Huyền mấp máy môi, sắc mặt âm trầm, đôi mắt thâm thúy
như đại dương, khiến người ta không nhìn rõ cảm xúc của hắn. Một
lúc lâu sau, hắn nhẹ nhàng gật đầu.

Nàng đoán đúng rồi, mở miệng muốn nói thêm điều gì nhưng cái gì
cũng không nói được.

“Ngươi trở về chuẩn bị đi, ngày mai ngươi và Lệ Hoa cùng nhau xuất
cung. Tất cả ta đều đã chuẩn bị tốt, sẽ không khiến các ngươi chịu ủy
khuất.” Hạ Hầu Huyền duỗi tay xoa xoa trán, có chút mệt mỏi nói:
“Cứ như vậy đi, ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt, ta cũng phải đi rồi.”



Chương 127-2: Nhất định phải
kiên trì (2)

Tiếng nói vừa dứt, hắn coi như không thấy ánh mắt cầu xin của Lê
Họa, xoay người bước đi. Không ngờ hắn vừa ngẩng đầu, liền nhìn
thấy dung nhan quen thuộc.

Trong lòng hắn khẩn trương, biểu cảm lạnh lùng trên mặt rốt cuộc
xuất hiện vết nứt, hắn hơi ngây người một chút, không biết phải đối
mặt với nàng thế nào: “Phỉ Nhi, nàng tới đây từ lúc nào?”

Vân Tuyết Phi không nghĩ tới nàng vừa ra ngoài lại đụng phải trò hay
như vậy. Nàng hơi nhếch môi, liếc mắt nhìn Lê Họa một cái, giọng
nói lạnh nhạt: “Ta chỉ là trùng hợp đi qua đây thôi, các ngươi cứ nói
chuyện tiếp đi, ta đi ngay bây giờ.”

Hạ Hầu Huyền gấp gáp, vội vàng nhấc chân, lớn tiếng goi: “Phỉ Nhi,
khoan đã, ta có chuyện muốn nói với nàng.”

Vân Tuyết Phi dừng chân, cũng không hề quay đầu, âm thanh nặng
nề: “Chuyện gì?”

Tuy rằng đã biết nàng không thích hắn, nhưng tận mắt thấy được
thái độ của nàng, Hạ Hầu Huyền nắm chặt tay, hơi thở nháy mắt lạnh
xuống.

“Phỉ Nhi, chúng ta đã mấy ngày không gặp, ngồi xuống tâm sự một
chút được không?” Ánh mắt hắn nhìn bóng lưng lạnh bạc phía trước,
cẩn thận hỏi.



Sắc mặt Vân Tuyết Phi bình tĩnh, nàng quay đầu, giọng nói lạnh lùng
vang lên: “Hạ Hầu Huyền, ta với ngươi đã không còn quan hệ gì từ
lâu rồi, cũng chẳng còn chuyện gì để nói với nhau nữa. Bất luận
ngươi làm cái gì, ta cũng không muốn có một chút quan hệ nào với
ngươi, chúng ta chỉ là hai đường thẳng song song, mong rằng sau
này ngươi đừng quấy rầy cuộc sống của ta nữa!”

“Phỉ Nhi, ta thật sự biết sai rồi!” Ánh mắt chua xót, hắn chỉ có thể nói
một câu duy nhất này.

Lê Họa đứng phía sau, lẳng lặng theo dõi cuộc đối thoại của hai
người. Ngữ khí của hắn hèn mọn như vậy, giống như thái độ của
nàng đối với hắn. Hóa ra lời hắn nói là thật, bởi vì không yêu, nên
mới không do dự tổn thương nàng.

“Hạ Hầu Huyền, chúng ta không đi chung đường, ngươi vẫn nên đối
xử thật tốt với vị đang đứng phía sau ngươi thì hơn, nàng đang
mang thai hài tử của ngươi đó!” Vân Tuyết Phi bỏ xuống một câu,
sau đó không chút do dự xoay người.

Hài tử! Hạ Hầu Huyền giống như bị sét đánh trúng, nhìn bóng dáng
càng ngày càng xa kia, hắn muốn lên tiếng giữ nàng ở lại, nhưng sự
thật hắn phản bội nàng đang ở ngay trước mặt, hắn không cách nào
mở miệng. Tại sao có thể như vậy? Hắn say rượu cùng nữ nhân này
xảy ra quan hệ một lần duy nhất, sao có thể có hài tử?

Cả người Lê Họa cứng đờ. Nàng không ngờ Vân Tuyết Phi lại nói ra
bí mật của nàng. Đáng lẽ vừa rồi nàng nên đồng ý xuất cung mới
đúng! Xem thái độ lạnh nhạt của Hạ Hầu Huyền, đứa nhỏ trong bụng
nàng chắc chắn không thể giữ lại được!

Nghĩ như vậy, một luồng khí lạnh xông lên từ lòng bàn chân, nàng
lấy tay ôm bụng, sợ hãi nhìn nam nhân vẫn đứng yên không nhúc



nhích kia.

“Ngươi mang thai.” Hơi thở của hắn nháy mắt trở nên âm trầm, môi
mỏng mím thành một đường, vẫn không hề xoay người lại.

Lông mi thật dài khẽ run rẩy, ánh mắt trốn tránh, cả người nàng ta
đều lạnh lẽo, vội vã nói: “Ngày mai muội sẽ xuất cung, sau này sẽ tự
chiếu cố mình thật tốt, sẽ không khiến huynh gặp phải phiền toái!”

Hài tử trong bụng là chỗ dựa duy nhất của nàng, là thân nhân duy
nhất của nàng trên đời này, nàng nhất định không thể mất đi nó.

Nghe được đáp án có lệ của nàng, Hạ Hầu Huyền sao lại không
đoán ra?

Ánh mắt hắn tối sầm lại, chậm rãi xoay người, bước về phía Lê Họa.
Đứng cách nàng khoảng ba bước chân, ánh mắt sắc bén nhìn chằm
chằm nàng ta, lặp lại câu hỏi lần nữa: “Ngươi đang mang thai đúng
không?”

Cả người nàng ta run lên, bất đắc dĩ gật đầu: “Hạ đại ca, đứa nhỏ
này là của một mình muội, muội sẽ không làm phiền huynh, huynh để
muội xuất cung được không?”

“Đứa nhỏ này không thể giữ lại, không thể giữ lại...” Ánh mắt hắn toát
ra một chút hàn khí, nhìn chằm chằm cái bụng còn chưa nhô cao,
giống như trong đó không phải là con hắn mà là kẻ thù của hắn! Hắn
nhất định sẽ không để đứa nhỏ này sinh ra, nếu không ngay cả tư
cách tranh đoạt Phỉ Nhi với Tư Nam Tuyệt hắn cũng không có, càng
không có tư cách đứng ở bên cạnh Phỉ Nhi. Hắn tuyệt đối không cho
phép chuyện đó xảy ra, vì thế đứa nhỏ này, nhất định phải biến mất!

Lúc Vân Tuyết Phi trở lại Trường Nhạc Cung, Thiên Tầm đang nôn



nóng đi đi lại lại trước cửa điện, vừa nhìn thấy chủ tử đã trở lại, lập
tức chạy đến: “Chủ tử, ngài đã trở lại.”

Vân Tuyết Phi nâng mắt, nhìn hắn hỏi: “Có tin tức của Cảnh Vương
gia sao?”

Thiên Tầm liếc mắt nhìn xung quanh, xác định không có ai mới cẩn
thận nói: “Bạch Phong truyền tin tức đến, nói có người nhìn thấy
Cảnh Vương và một nữ nhân khác ở cùng nhau, nhưng mà...”

“Nhưng mà cái gì?” Vân Tuyết Phi nôn nóng hỏi, bây giờ nàng chỉ
cần Hạ Hầu Cảnh không có việc gì là tốt rồi.

“Nhưng mà Cảnh vương gia hình như bị trọng thương, hơn nữa
ngoài chúng ta ra còn có một nhóm người cũng đang truy lùng tung
tích của ngài ấy.”Thần sắc trên mặt hắn ngưng trọng, cung kính báo
cáo tình huống.

Bị trọng thương? Cả người Vân Tuyết Phi mềm nhũn, đầu óc đau
buốt từng cơn. Hạ Hầu Cảnh, ngươi nhất định phải kiên trì!

“Chủ tử, vừa rồi người của Thọ Ninh Cung tới đây, nói Thái Hậu triệu
ngài qua đó!”



Chương 128: Giao dịch lần
nữa

Sắc mặt Vân Tuyết Phi cứng đờ, ánh mắt lóe lên, mím môi hỏi: “Có
nói Thái hậu triệu ta vì lí do gì không?”

“Không có!” Thiên Tầm lắc đầu, ánh mắt lo lắng nhìn Vân Tuyết Phi:
“Cảnh vương gia mất tích liệu có quan hệ gì với Thái Hậu không?”

“Ngươi cũng nghi ngờ là do bà ta làm?” Trong lòng Vân Tuyết Phi
cũng đoán được vài phần, bàn tay trong ống tay áo không tự chủ
nắm chặt lại.

“Trên lãnh thổ Hạ Quốc này, người muốn diệt trừ Cảnh vương gia
nhất chỉ có Thái Hậu.” Giọng nói Thiên Tầm vô cùng khẳng định, lớn
mật nói ra suy nghĩ của mình: “Tính cả Hoàng Thượng hiện nay thì
Hạ Quốc chỉ có ba vị hoàng tử, ngoài Cảnh Vương gia, hai người
còn lại đều là con ruột của Tiêu Thái Hậu. Chỉ cần bà ta diệt trừ Cảnh
vương gia thì trên đời này không ai có thể lay động được địa vị của
bà ta nữa.”

Ánh mắt Vân Tuyết Phi tối sầm lại. Nàng chậm rãi xoay người, khác
biệt với ngày xưa nhẹ nhàng tiêu sái, bước chân của nàng bây giờ
bỗng trở nên trầm trọng.

“Chủ tử, ngài không đến chỗ Thái Hậu sao?” Thiên Tầm vội vã chạy
theo hỏi.

Vân Tuyết Phi hơi dừng chân, hình như là hít sâu một hơi, thu lại tối
tăm nơi đáy mắt, lạnh nhạt nói với Thiên Tầm: “Không đi!”



“Bà ta dù sao cũng là Thái Hậu, cho dù trong lòng chủ tử tức giận,
mặt ngoài ngài cũng nên đến đó, ít nhất cũng không thể để bà ta nắm
được nhược điểm!” Thiêm Tầm quan tâm nhắc nhở: “Người dưới
mái hiên không thể không cúi đầu, ngài hãy cố nhẫn nhịn một chút
thôi!”

“Từ lúc ta tiến cung điến giờ, mới đặt chân đến Thọ Ninh Cung một
lần duy nhất. Thời gian dài như vậy không tuyên triệu, lại đúng lúc
này muốn tìm ta, chỉ sợ...”Vân Tuyết Phi kéo dài thanh âm, liếc mắt
nhìn Thiên Tầm một cái, ánh mắt trấn định: “Mà thôi, là việc xấu cũng
không tránh khỏi, cho dù ta không đi, bà ta cũng nhất định khiến ta
phải đi!”

Thiên Tầm sửng sốt, ánh mắt cũng lộ ra tia sáng thấu hiểu, gật đầu:
“Chủ tử, nô tỳ đã hiểu!”

Vân Tuyết Phi cười khẽ, chậm rì rì nói: “Tạm thời bây giờ ta không đi,
lát nữa sẽ có người đến thúc giục, ngươi cứ nói ta không thoải mái,
đang nằm trên giường nghỉ ngơi!”

“Chủ tử, làm như vậy có vẻ không tốt lắm.” Trên mặt Thiên Tầm lộ vẻ
khó xử, tuy rằng biết là sẽ có bẫy, nhưng bà ta dù sao cũng là Thái
Hậu a!

“Ta vốn là được “mời” đến Thọ Ninh Cung làm khách, cho dù hành
động của ta làm cho bà ta cảm thấy bất mãn, bà ta cũng không thể
nổi giận!” Vân Tuyết Phi nhìn vẻ mặt Thiên Tầm, đương nhiên biết
trong lòng hắn đang nghĩ gì, an ủi nói: “Yên tâm, cứ làm theo lời ta
nói, sẽ không có việc gì.”

Thiên Tầm tuy rằng lo lắng, nhưng nhìn thần sắc tự tin trên mặt chủ
tử, cũng không nói thêm gì nữa, đi ra ngoài canh cửa.



Qủa nhiên, không lâu sau, người của Thọ Ninh Cung lại đến đây lần
nữa, bị Thiên Tầm lấy lí do chủ tử thân thể không khỏe đuổi về. Vân
Tuyết Phi nằm trên giường, nghe tiếng nói chuyện ngoài cửa, nàng
bước xuống giường, cởi áo ngoài ra rồi nằm trở lại.

Rất nhanh, tiếng nói chuyện bên ngoài biến mất, không gian lại khôi
phục yên tĩnh. Khóe miệng Vân Tuyết Phi gợn lên, nhẹ nhàng nhắm
hai mắt lại.

“Nô tỳ tham kiến Thái Hậu.” Âm Thanh thỉnh an của Thiên Tầm vang
lên bên ngoài điện.

“Nghe nói Hộ Quốc Vương Phi thân thể không khỏe, ai gia liền tự
mình đến thăm ~” Giongj nói của Tiêu Nhụy Vũ không mang theo
chút cảm tình nào, âm thanh lạnh lẽo ra lệnh: “Mở cửa!”

Cánh cửa bị người đẩy ra, thân thể Thiên Tầm chấn động, đôi mắt rũ
xuống hơi lóe lên rồi nhanh chóng lướt qua. Nàng cúi người, nhẹ
nhàng nói: “Thân thể Vương Phi không khỏe, xin Thái Hậu lấy
phượng thể làm trọng, không nên ở lại bên trong quá lâu!”

Trong mắt Tiêu Nhụy Vũ lộ ra thần sắc dò xét, nhưng rất nhanh lại
biến mất, chậm rãi gật đầu, lạnh lùng nói: “Một mình ai gia đi vào là
được, các ngươi đều ở bên ngoài, đừng làm phiền ta và Vương Phi
nói chuyện riêng!”

“Vâng!” Tất cả cung nhân đồng thời lên tiếng.

Tiêu Nhụy Vũ bước vào trong, cửa lập tức bị đóng lại từ bên ngoài.
Nhìn tẩm cung không hề thua kém cung điện của bất kì phi tần nào,
khóe môi bà ta nhếch lên một nụ cười châm chọc.



“Xem ra hoàng nhi đối với ngươi không tệ, bất cứ vật dụng nào ở đây
cũng là giá trị liên thành, trân phẩm hiếm có trên đời!” Tiêu Nhụy Vũ
yểu điệu đi tới, khóe môi cong lên, cười không tiếng động, lại không
có một chút độ ấm nào.

“Khụ khụ ~” Vân Tuyết Phi cố gắng ngồi dậy, sắc mặt nàng tái nhợt,
giọng nói khàn khàn: “Thái Hậu tự mình đến thăm, thần quả thật thụ
sủng nhược kinh!”

Ánh mắt Tiêu Nhụy Vũ sâu kín, nhìn chằm chằm Vân Tuyết Phi hồi
lâu, hừ lạnh một tiếng: “Tiết Phỉ, diễn xuất của ngươi quả thực quá
tốt, nếu không phải ta hiểu rõ ngươi, chỉ sợ cũng bị ngươi lừa
gạt!”Dừng một chút, nhìn bộ dáng mệt mỏi ỉu xìu của Vân Tuyết Phi,
bà ta cười lạnh: “Trên đường tới đây ta đã gặp Lê mỹ nhân, bệnh
của Vương Phi quả nhiên tới thật đúng lúc!”

Nghe tới đây, Vân Tuyết Phi cũng không cần ngụy trang nữa, nàng
cười nhạt, từ trên giường đứng dậy, sửa sang lại quần áo: “Nếu Thái
Hậu đã biết, vậy chắc hẳn cũng rõ nguyên nhân ta làm như vậy?”

“Tránh được mùng một, không tránh khỏi mười lăm!” Tiêu Nhụy Vũ
lạnh lùng cười, từ trên cao nhìn xuống nữ nhân không có một chút
quy củ trước mắt, nhẹ nhăn mày: “Ta thật hiếu kì tại sao nữ nhân
nghiêm khắc như Mộc Thanh Lam, trong mắt luôn không chịu được
một hạt cát lại có thể chấp nhận đứa con dâu như ngươi?”

“Ta thật mong cả đời này không nhìn thấy ngươi thêm một lần nào
nữa, không ngờ ông trời đúng là không hiểu lòng người.” Vân Tuyết
Phi cảm thán, bưng lên một ly trà nóng, tự mình ngồi xuống.

“Ngươi không lo lắng Hạ Hầu Cảnh?” Tiêu Nhụy Vũ nhíu mày, ngồi
xuống đối diện Vân Tuyết Phi, hai mắt gắt gao nhìn nàng chằm chằm,
không muốn bỏ sót một chút biến hóa nào trên khuôn mặt bình tĩnh



kia.

Tuy rằng nữ nhân này vẫn luôn ở trong hoàng cung nhưng với mạng
lưới tin tức của Hộ Quốc Vương Phủ, bà ta chắc chắn Vân Tuyết Phi
đã nhận được tin Hạ Hầu Cảnh mất tích, không nghĩ tới nàng ta lại
làm như không thèm để ý. Nếu không phải biết rõ mối quan hệ của
Tiết Phỉ và Hạ Hầu Cảnh trước kia, bà ta đã cho rằng lần này phải ra
về tay không.

Bàn tay đang cầm ly trà của Vân Tuyết Phi bỗng nhiên dừng lại, ánh
mắt sắc bén nhìn Tiêu Nhụy Vũ, giọng điệu lạnh lẽo âm trầm: “Hắn
mất tích thực sự có quan hệ với ngươi!”

Ánh mắt kia giống như mũi tên ghim lên người Tiêu Nhụy Vũ, lông
mày bà ta giãn ra, cũng rót cho mình một ly trà, lắc đầu cười nói:
“Qủa nhiên, bất luận ngươi là Tiết Phỉ hay Vân Tuyết Phi vẫn cứ để ý
Hạ Hầu Cảnh như vậy, đáng tiếc con trai của ta từ trước đến giờ đều
nhìn không rõ!”

“Ta không nợ Hạ Hầu Huyền, càng không nợ ngươi!”Phẫn nộ trong
mắt Vân Tuyết Phi ngày một lan tràn, nhìn chằm chằm hai mắt Tô
Nhụy Vũ, gằn từng chữ một: “Ngôi vị Hoàng Đế vốn là của Hạ Hầu
Cảnh, Hạ Hầu Huyền ngồi trên đó nhiều năm như vậy, ngươi cũng
chiếm vị trí vốn thuộc về Dao phi. Các ngươi yên tâm thoải mái sống
một cuộc sống tôn quý xa hoa, đã vậy còn không biết thỏa mãn, tìm
cách muốn giết người giệt khẩu, lương tâm của các ngươi đều bị
ném cho chó ăn rồi!”

Nhắc đến Dao Phi, khuôn mặt ôn hòa của Tiêu Nhụy Vũ trở nên âm
trầm, rốt cuộc cũng không thể giả vờ nổi nữa, tàn nhẫn nói: “Từ xưa
thắng làm vua thua làm giặc, không thể ngồi lên vị trí này là do Mộc
Thanh Dao vô dụng, Hạ Hầu Cảnh vô năng, không trách được chúng
ta!”



“Vậy thì cũng là do ngươi dùng thủ đoạn ti tiện đoạt được!” Vân
Tuyết Phi đập mạnh ly trà xuống bàn, đột ngột đứng lên, giọng nói
tràn đầy tức giận và hận ý: “Lúc ấy ta thật ngu ngốc, lại bị lời thề son
sắt của ngươi lừa gạt. Tiêu Nhụy Vũ, sớm muộn có một ngày, ngươi
sẽ gặp báo ứng!”

Tiêu Nhụy Vũ nghe đến đó sắc mặt hoàn toàn đen sì, áp chế lửa giận
trong lòng, bà ta uống một hơi cạn sạch ly trà, đè nén cảm xúc tức
giận lại: “Ngươi ngồi xuống! Hôm nay ta tới đây không phải là muốn
tìm ngươi cãi nhau!” Trong mắt bà ta hiện lên một tia âm trầm, nhưng
rất nhanh lại biến mất, mỉm cười cực kì dịu dàng, giống như một màn
vừa rồi chưa từng phát sinh: “Ta tới tìm ngươi làm giao dịch!”

Hai mắt Vân Tuyết Phi lóe lên, cười nhạt một cái: “Giao dich?~Ha ha,
Tiêu Nhụy Vũ, ngươi coi ta là ngốc tử hay sao, lần đầu tiên giao dich
với ngươi ta bị lừa cho thê thảm, ngay cả mạng sống cũng mất. Lần
này ngươi lại đòi giao dịch, ta thật sự là gánh không nổi! Nói không
chừng lần này ta không may mắn như vậy, chết thế nào cũng không
biết!”

“Hạ Hầu Cảnh không ở trong tay ta, nhưng mà hắn bị thương không
nhẹ, mạng lưới tin tức của Vương Phủ xác thực lợi hại, nhưng mà...”
Tiêu Nhụy Vũ cười không chút để ý: “Rốt cuộc hoàng quyền vẫn là tối
thượng, ta đang cho người truy tìm tung tích của hắn, tin tưởng rất
nhanh sẽ tìm được, đến lúc đó, chỉ cần nhất đao vĩnh dật*, chắc
chắn sẽ chẳng ai biết là ta làm. Cho dù biết cũng không có chứng cớ,
chỉ có thể suy đoán trong lòng mà thôi!”

(*) nhất đao vĩnh dật: một đao diệt trừ hậu hoạn

“Chỉ cần ta đồng ý điều kiện của ngươi, ngươi sẽ thả hắn, không
muốn lấy mạng hắn nữa?” Vân Tuyết Phi xoay người ngồi xuống,



cười như không cười: “Ta nhớ rõ lão nhân gia người từ trước đến
nay đều muốn giết chết Hạ Hầu Cảnh, đảm bảo ngôi vị hoàng đế của
con trai ngươi, cũng giữ vững địa vị của ngươi cơ mà?~”

“Ta nhất định sẽ diệt trừ Hạ Hầu Cảnh, chẳng qua sự việc nặng nhẹ
thế nào ta hiểu rõ. Chỉ cần ngươi đồng ý điều kiện của ta, ta sẽ để
hắn sống lâu thêm một chút!” Tiêu Nhụy Vũ không thèm để ý lời nói
mang dao của Vân Tuyết Phi, khóe môi nhấc lên, lập tức đi vào vấn
đề chính: “Ta nghe nói phụ thân ngươi là Tô Thần Tường?”

Ánh mắt Vân Tuyết Phi lóe lên, nhìn nét tăm tối trên mặt Thái Hậu,
nhướng mày hỏi: “Muốn bạc?”

“Ta muốn một trăm vạn lượng hoàng kim!” Tiêu Nhụy Vũ nâng mắt,
nhìn Vân Tuyết Phi nói thẳng: “Lúc này ta có thể buông tha Hạ Hầu
Cảnh, để hắn an toàn trở lại Vương Phủ, nhưng mà chỉ là lúc này mà
thôi, nếu lần sau hắn lại rơi vào tay ta, hắn nhất định phải chết!”

“Một trăm vạn lượng cũng không phải con số nhỏ, lại là hoàng
kim!”Vân Tuyết Phi nhìn chằm chằm Tiêu Nhụy Vũ một lát, cuối cùng
nói: “Số lượng này quá lớn, lại chỉ đổi lấy an toàn lúc này. Tiêu Nhụy
Vũ, ngươi cũng quá tham lam đi, ít nhất phải câm đoan an toàn cả
đời của Hạ Hầu Cảnh mới đúng!”

“Nếu nói cả đời này ta cũng sẽ khống động vào Hạ Hầu Cảnh, ngươi
sẽ tin sao?” Thái Hậu tiếp tục rót thêm một ly trà, nhìn Vân Tuyết Phi
mỉm cười hỏi.

“Không tin!” Vân Tuyết Phi nói năng có khí phách, thu hồi tầm mắt:
“Nhưng mà số bạc lớn như vậy, ta cần ba ngày để chuẩn bị. Ta
muốn ngươi lập tức rút lệnh truy lùng lại!”

“Ngươi đã đồng ý đều kiện của ta?” Khóe môi bà ta nhếch lên, như



đã dự liệu từ trước.

Vân Tuyết Phi bất đắc dĩ gật đầu. Từ lúc Tô Thần Tường và nàng
nhận nhau, cũng đem toàn bộ tài sản của ông nói cho nàng biết. Một
trăm vạn lượng hoàng kim tuy rằng nhiều, nhưng cũng không phải
không thể lấy ra. Hiện giờ Hạ Hầu Cảnh đang bị trọng thương, quan
trọng nhất là phải mau chóng tìm được hắn. Dùng một trăm vạn
lượng hoàng kim đổi lấy an toàn của hắn, đáng giá! Chỉ mong rằng,
nữ nhân trước mắt này sẽ giữ lời hứa!

“Nếu ngươi đồng ý, ta cũng không thành vấn đề. Tuy rằng ta chán
ghét ngươi nhưng cũng hiểu cách làm người của ngươi, tin tưởng
ngươi cũng sẽ không lừa gạt ta!”

Tiêu Nhụy Vũ đứng lên, sửa sang lại quần áo, nhíu mi lại buông ra,
chăm chú nhìn Vân Tuyết Phi một cái thật sâu, bình tĩnh nói: “Ta cho
ngươi thời gian ba ngày!”

Bóng đêm như nước, vầng trăng non từ từ nhô lên cao, bốn phía im
ắng, ngẫu nhiên nghe thấy tiếng côn trùng rả rích.

“A Cảnh, ngươi nhất định không được có việc gì!”

Một hắc y nữ tử gắt gao ôm chặt một nam tử cả người đầy máu, xe
ngựa vẫn chạy băng băng trên đường phố u lãnh*

(*) u lãnh: u ám + thanh lãnh



Chương 129: Bạch Tuyết Nhu

“Chủ tử, Tiêu Thái Hậu đã rút người về rồi, trước mắt Bạch Phong đã
tìm được một chút manh mối, tin tưởng rất nhanh chúng ta có thể tìm
thấy Cảnh Vương Gia!” Thiên Tầm đứng phía sau, cung kính bẩm
báo.

Vân Tuyết Phi xoa xoa trán mệt mỏi, có chút lo lắng nói: “Nói với
Bạch Phong, phải mau chóng tìm được Cảnh Vương Gia, ta lo lắng
thương thế của hắn, một ngày chưa tìm được là một ngày hắn còn
gặp nguy hiểm!”

Thiên Tầm gật đầu, thân là ẩn vệ của Hộ Quốc Vương Phủ, nàng tự
nhiên biết bảo hộ Cảnh Vương Gia là chức trách của bọn họ. Vì vậy
Thiên Tầm rất nghiêm túc cam đoan: “Ẩn vệ nhất định sẽ mang Cảnh
Vương gia bình an trở về!”

Câu nói khẳng định này làm cho chân mày đang nhíu chặt của Vân
Tuyết Phi cuối cùng cũng thả lỏng đôi chút, tâm tình nóng nảy khẩn
trương cũng hơi bình tĩnh lại, nàng quay đầu, mỉm cười với Thiên
Tầm: “Ta tin tưởng các ngươi!”

Dừng một chút, giống như nghĩ đến điều gì, nàng lại nói tiếp: “Ngươi
phái người đưa ba muôi vạn lượng hoàng kim đến chỗ Tiêu Thái
Hậu, nói với bà ta, khi nào Cảnh Vương gia bình an trở về, ta sẽ đưa
nốt bảy mươi vạn lượng còn lại!”

“Chủ tử, nhiều bạc như vậy, ngài thật sự muốn đưa ra sao?” Lông
mày Thiên Tầm hơi nhíu lại, nàng luôn cảm thấy, mang số bạc đó đi
làm việc thiện còn tốt hơn là đưa cho Tiêu Thái Hậu!



Vân Tuyết Phi sao lại không biết suy nghĩ trong lòng Thiên Tầm, chỉ
là số bạc này so với an nguy của Hạ Hầu Cảnh, thật đúng là không
đáng nhắc tới. Tiền tài chỉ là vật ngoài thân, nàng chỉ cần Hạ Hầu
Cảnh bình an, bỏ ra một chút cũng đáng. Nhưng mà, số bạc này vào
tay Tiêu Thái Hậu, quả thực là một tai họa ngầm, bà ta muốn nhiều
bạc như vậy để làm gì?

“Thời gian ước định là ba ngày sau, bà ta chắc chắn không nghĩ tới
ngay ngày đầu tiên ta đã mang tiền đến. Hơn nữa, Thái Hậu lại
không nói chúng ta phải mang tiền đến chỗ nào, ngươi cứ trực tiếp
mang tiền đến Thọ Ninh Cung của bà ta đi. Nhớ, chuyện này để cho
càng nhiều người biết càng tốt!” Trong mắt Vân Tuyết Phi lóe qua
một tia tăm tối, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh.

Đáy mắt Thiên Tầm hiện lên tia hiểu rõ, gật đầu cười nói: “Vâng,
thuộc hạ ngay lập tức mang bạc đến Thọ Ninh Cung cho Thái Hậu!”

Đợi sau khi Thiên Tầm rời đi, Vân Tuyết Phi mới lên giường nghỉ
ngơi, trong đầu hàng vạn suy nghĩ lướt qua, cứ tưởng buổi chiều sẽ
yên bình, ai ngờ lại có người tìm đến cửa.

Nhìn khuôn mặt quen thuộc gần trong gang tấc, ngoài mặt Vân Tuyết
Phi vẫn bình tĩnh, nhưng trong nội tâm đã nổi lên sóng to gió lớn,
bàn tay nắm chặt thành quyền, móng tay sắc bén đâm sâu vào da
thịt.

Bốn mắt nhìn nhau, tất cả cảm xúc phức tạp trong mắt Vân Tuyết Phi
đều được ẩn dấu thật sâu, trên mặt vẫn bất động thanh sắc. Mà ánh
mắt Tiết Nhã lại nhàn nhạt, nhẹ nhàng tinh tế lắc lư ly trà trong tay,
nhìn nước trà gợn sóng mà thất thần.

“Nơi này của ngươi đúng là không tồi!” Tiết Nhã lên tiếng trước phá



vỡ không khí trầm mặc, hai mắt quan sát xung quanh một hồi, tấm
tắc cảm thán nói: “Hộ Quốc Vương gia không ở bên cạnh nhưng
ngươi vẫn sống vô cùng thoải mái nhỉ!”

Lông mi Vân Tuyết Phi khẽ rung lên, khóe miệng nở nụ cười ôn hòa:
“Nhã Trắc Phi quá khen, Thái Hậu ưu ái để ta ở lại trong cung mấy
ngày, Vương gia dù sao cũng là nam tử, ở lại trong cung không thích
hợp, không thể làm bạn bên cạnh ta!”

“A? Phải không?” Tiết Nhã nhẹ nhàng vuốt ve bụng, lẩm bẩm một
mình.

Hoàng hôn ngoài cửa sổ chiếu vào, mạ lên người nàng vầng sáng
của tình mẫu tử. Nàng ta nhẹ cúi đầu, ánh mắt nhìn bụng đã hơi nhô
lên, ánh sáng nhu hòa trong mắt giống như có thể hòa tan tất cả mọi
thứ.

Vân Tuyết Phi cũng bị cảnh tượng này làm cho sửng sốt, đúng lúc
đang suy nghĩ nhập thần, đột nhiên rất nhiều hình ảnh lướt qua, đao
quang kiếm ảnh, lưỡi kiếm lạnh băng, chiến trường đẫm máu, nụ
cười quỷ dị, cùng với nỗi đau thấu tận xương tủy...như thủy triều tràn
vào trong não. Ánh mắt nàng lạnh đi, tay phải che lại trái tim đang
nhảy lên trong lồng ngực, một màn kia giống như cảnh trong mơ
nhưng rõ ràng đã từng phát sinh qua.

Tiết Nhã đang ngồi đối diện đột nhiên ngẩng đầu, không chú ý tới
Vân Tuyết Phi đang hoảng thần, cười dịu dàng với nàng: “Vương Phi
và Vương Gia thành thân cũng đã một năm, đã từng nghĩ tới muốn
đứa bé chưa?”

Vân Tuyết Phi sửng sốt, lạnh lẽo trong mắt lập tức tan đi, trấn định
nói: “Không có!” Nàng và Tư Nam Tuyệt tuy đã có da thịt chi thân
nhưng lại không có phu thê chi thực, khẳng định không thể có con.



Trước đây Tư Nam Tuyệt đã từng nói giỡn đề cập đến vấn đề này,
nhưng mà hai người cũng quyết định đợi sau khi tất cả mọi chuyện
đều giải quyết lại suy xét.

Tiết Nhã nhíu mày, nhìn chằm chằm Vân Tuyết Phi, trong mắt lướt
qua một tia hoài nghi: “Chẳng lẽ Vương Phi không nghĩ vì Vương
Gia sinh một đứa trẻ sao?” Nàng ta nghe nói Hộ Quốc Vương gia rất
sủng ái nàng, tất cả tiểu thiếp trong phủ không chết thì cũng bị cấm
túc. Nàng ta còn tưởng rằng Vân Tuyết Phi cũng là một nữ nhân có
dã tâm, ai ngờ ngay cả ý tứ muốn tranh đoạt nàng cũng không có.
Nàng ta không thể không hoài nghi, mục đích nàng ta đến đây hôm
nay có thể hoàn thành hay không!

“Không phải không nghĩ, chỉ là thời cơ chưa đến. Ta và chàng mới
thành thân một năm, cũng mới quen biết có một năm, cảm tình cần
thời gian để phát triển, dòng nhỏ thì mới chảy dài, chờ đến thời điểm
thích hợp, ta sẽ suy xét chuyện sinh con cho chàng.” Vân Tuyết Phi
cười nói, ánh sáng trong mắt từng chút một lan tràn.

Tiết Nhã nhìn Vân Tuyết Phi thật sâu, thần sắc bao phủ một tầng
không vui. Nữ nhân có nụ cười tự tin hạnh phúc này thật là chướng
mắt, làm cho nàng ta nhớ đến vị đích tỉ đáng ghét tự cho là đúng kia.
Nhưng mà, vận mệnh của nữ nhân ngu ngốc này rồi cũng giống như
vị đích tỉ xui xẻo kia mà thôi. Hạnh phúc phải do chính mình từ đoạt
lấy, nàng ta luôn tin vào điều đó!

“Thanh xuân của nữ nhân là hữu hạn, nếu Vương Phi không có một
đứa con trai dựa vào, chờ vài năm nữa, bên cạnh Vương gia sẽ xuất
hiện nhiều nữ tử mĩ mạo cướp lấy vị trí của ngươi. Đến lúc đó,
ngươi không có gì để dựa vào, hối hận thì cũng đã muộn rồi!” Tiết
Nhã nhấc bình trà ấm áp lên, tự rót cho mình một ly trà, nhìn Vân
Tuyết Phi đoan trang ngồi đối diện, chậm rì rì nói.



Vân Tuyết Phi quan sát kĩ càng khuôn mặt Tiết Nhã, nhìn thấy trong
mắt nàng ta có chút tăm tối, nàng nhướng mày: “Có con trai thì sao,
nếu như nam nhân kia không thích ngươi, thì có con trai hắn cũng
vẫn không thích ngươi!”

Bàn tay Tiết Nhã đang vuốt ve bụng đột nhiên cứng đờ, nghĩ đến
bóng lưng lạnh lùng của nam nhân kia, trong lòng nàng ta nghẹn một
hơi. Không chỉ là khó chịu với nữ nhân trước mắt này mà trong lòng
càng thêm oán hận Hạ Hầu Thuần, đối với nữ nhân ti tiện dám cướp
đoạt vị trí Vương Phi của nàng ta cũng hận không thể ăn tươi nuốt
sống. Rõ ràng nàng ta có dung mạo, có tài hoa, có địa vị; vì sao Hạ
Hầu Thuần lại không thể nhìn thấy điểm tốt của nàng ta, trong mắt lúc
nào cũng chỉ có nữ nhân ti tiện giả dối kia?

“Nhã Trắc Phi đừng hiểu lầm, đó chỉ là suy nghĩ trong lòng ta mà
thôi, chẳng phải muốn nhằm vào ai cả, Nhã Trắc Phi đừng để trong
lòng.” Vân Tuyết Phi làm như không thấy vẻ mặt oán giận của Tiết
Nhã, giọng điệu cực kì thành khẩn: “Ta nghe nói Thuần Vương Gia
rất yêu thương Nhã Trắc Phi, lần này vào kinh cũng chỉ dẫn theo một
mình ngươi, có thể thấy được trong lòng hắn thật sự thích ngươi!”

“Chuyện đó thực ra là...thực ra là” U ám trong mắt Tiết Nhã quay
cuồng, một lát sau mới bình tĩnh lại. Nàng ta tiếp tục vuốt ve bụng
đang nhô lên, khôi phục lại tâm tình tốt, mỉm cười ngọt ngào nói:
“Hắn đối với ta rất tốt, ăn mặc đều là tốt nhất, phân lệ so với Vương
Phi cũng không kém chút nào. Đặc biệt sau khi biết cái thai của ta là
nam hài, hắn cực kì hưng phấn, biết ta luôn nhớ nhà, liền mang ta
vào kinh, để ta đoàn tụ với gia đình.”

“Con trai?” Vân Tuyết Phi nhìn cái bụng nhô lên của nàng ta, không
nghĩ tới Hạ Hầu Thuần lại cho phép trắc phi sinh hạ nhi tử trước
chính thất. Hạ Quốc tuy rằng cho phép nam tử nạp thiếp, nhưng đều
làm theo quy củ chung, trừ phi chính thê không thể có con, nếu



không tuyệt đối sẽ không cho phép tiểu thiếp sinh hạ nhi tử trước.
Còn có một số gia tộc có gia quy cực kì nghiêm khắc, sau khi chính
thất sinh hạ con trai trưởng mới cho phép nạp thiếp!

“Đúng vậy, đã sáu tháng, thái y đã chuẩn đoán, xác thực là một tiểu
tử!”Trên mặt Tiết Nhã là nụ cười ôn hòa ấm áp, tất cả khổ sở trong
lòng đều bị che giấu, đắc ý nói với Vân Tuyết Phi: “Cảm tình cho dù
có tốt đến đâu, cũng không bằng có một đứa trẻ. Sau này nam nhân
có thể thay lòng đổi dạ, nhưng đứa bé vẫn là con của mình, nó sẽ là
thân nhân duy nhất của chúng ta trên đời này!”

Không biết là nàng ta vô tình hay cố ý, Vân Tuyết Phi rõ ràng cảm
giác được, lúc Tiết Nhã nhắc đến hai từ chúng ta có liếc nàng một
cái. Nàng bỏ qua cảm giác kỳ quái kia, cười nói với Tiết Nhã: “Hôm
nay Nhã Trắc Phi tới tìm ta không phải chỉ để nói chuyện con cái đấy
chứ?”

Tiết Nhã nghe vậy, nhìn Vân Tuyết Phi hồi lâu, cười tủm tỉm nói:
“Hôm nay ta đến tìm Vương Phi là muốn nói tới chuyện của Hộ Quốc
Vương Gia!”

Vân Tuyết Phi sửng sốt, chớp chớp mắt, không hiểu hỏi: “Nam
Tuyệt?”

Tiết Nhã gật đầu, Vân Tuyết Phi kinh ngạc cũng không ngoài dự
đoán của nàng. Trong mắt nàng ta hiện lên một tia quỷ di, âm thanh
có chút trầm thấp vang lên: “Vương Phi có biết gần đây Vương gia đi
đâu không?”

Nam Tuyệt đi đâu? Vân Tuyết Phi ngẫm nghĩ, nàng đúng là không
biết gần đây hắn đi đâu. Hắn chỉ nói có việc phải ra ngoài sáu bảy
ngày, nàng ngoãn ngoãn ở lại đây đợi hắn. Nhưng mà hắn đi đâu,
nàng lại không hỏi, cảm thấy không tất yếu phải hỏi, hai người bọn



họ tuy là vợ chồng, nhưng cũng cần có không gian riêng tư, chỉ cần
bọn họ trung thành với đối phương là được!

“Nhã Trắc Phi biết?” Vân Tuyết Phi nhướng mày nhìn Tiết Nhã.

Qủa nhiên nữ nhân này không biết, một bộ dáng ngu si cái gì cũng
không rõ. Trong lòng Tiết Nhã sung sướng đến cực điểm, những lời
vừa rồi nói với nữ nhân chỉ biết đến tình yêu đúng là thừa thãi, vị
đích tỉ Tiết Phỉ kia của nàng ta cũng là chết vì loại tình yêu ngu xuẩn
này! Nàng ta yêu Hạ Hầu Thuần nhưng nàng ta cũng biết Hạ Hầu
Thuần không yêu mình. Hắn yêu con hồ ly tinh kia, nhưng lại càng
yêu quyền lực hơn. Chỉ cần một ngày nàng còn có Tiết Gia chống
lưng, hắn nhất định sẽ không vứt bỏ nàng ta!

“Ta nghe nói Hộ Quốc Vương gia đi An Dương, thay Vương Gia nhà
ta đi đón Vương Phi!”Trong mắt Tiết Nhã hiện lên vẻ vui sướng khi
người gặp họa, trong lòng Vân Tuyết Phi rầu rĩ, tâm tình bình bĩnh
trong phút chốc bị đảo lộn. Nàng há miệng thở dốc, khô khốc hỏi:
“Đón Thuần Vương Phi? Thuần Vương sao lại nhờ Vương Gia nhà
ta đi đón Thuần Vương Phi?” Từ khi biết quan hệ đặc thù giữa Tư
Nam Tuyệt và Hạ Hầu Cảnh, nàng chắc chắn hắn sẽ không có một
chút dây dưa nào với Hạ Hầu Thuần, sao lại có thể giúp hắn ta đi đón
Vương Phi?

“Chuyện này nói đến thì rất dài, nói tóm lại là Bạch Tuyết Nhu kia cực
kì có bản lĩnh, có Thuần Vương còn chưa đủ, còn muốn với tay đến
Vương Gia nhà ngươi, đúng là lả lơi ong bướm, loại nữ nhân này
phải bị dìm lồng heo mới đúng!”



Chương 130: Không cùng
đường khó lòng hợp tác

Nghe được ba chữ Bạch Tuyết Nhu, nguyên bản Vân Tuyết Phi còn
đang bán tín bán nghi thì giờ phút này hoàn toàn tin tưởng. Xem ra,
cái Tư Nam Tuyệt gọi là chính sự, chẳng qua chỉ là đi đón một nữ
nhân về kinh. Không thể không nói, trong lòng nàng có một chút chua
xót, nhưng mà nàng cũng không phải loại nữ nhân mặt dày, bám riết
không tha. Đã sống qua một đời, rất nhiều chuyện nàng đều thông
suốt.

“Hôm nay Nhã trắc phi tới đây chỉ là muốn cùng ta nói đến chuyện
này?”Vân Tuyết Phi bình tĩnh nhướng mày, giống như vừa rồi mất tự
chủ và đau lòng chỉ là ảo giác.

Sao nàng lại có phản ứng bình tĩnh như vậy? Tiết Nhã còn đang âm
thầm đắc ý đột nhiên ngây ngẩn cả người, ánh mắt kinh ngạc và
không thể hiểu nổi nhìn về phía nữ nhân đoan trang cao quý đang
ngồi trước mắt.

Gió đêm xuyên qua cửa sổ rót vào tẩm điện, màn thủy tinh lay động,
phát ra những tiếng thanh thúy dễ nghe. Trong không khí tràn ra một
chút lạnh lẽo thấm, vào tận xương tủy.

“Ngươi không thèm để ý chuyện này chút nào, cũng không hề tức
giận sao?”Trong mắt Tiết Nhã hiện lên vẻ thâm trầm, mang theo ý tìm
tòi nghiên cứu, một chút tức giận, oán hận và không cam lòng...

“Nếu nói không quan tâm chút nào thì nhất định là giả, nhưng mà vậy
thì sao?” Con ngươi Vân Tuyết Phi phẳng lặng như hồ nước, không



có một chút gợn sóng nào. Sắc mặt nàng thản nhiên thong dong,
nhìn thẳng vào hai mắt Tiết Nhã: “Dưa hái xanh không ngọt, nếu
Nam Tuyệt thật sự thích Bạch Tuyết Nhu, ta nhất định sẽ không chút
do dự rời khỏi hắn.”

Trong lòng Tiết Nhã đầu tiên là không thể tin được, tiếp đó là cực kì
tức giận. Nữ nhân này thế mà lại không có ý nghĩ tranh giành nào,
vậy chẳng phải tất cả toan tính của nàng ta đều trở thành công cốc
rồi sao? Không thể như vậy được, nếu đã tới đây, nàng ta tuyệt đối
sẽ không tay không mà về! Nàng ta nhất định phải thực hiện kế
hoạch của mình, vì đứa con sắp chào đời mà mưu tính cho nó một
tiền đồ xán lạn!

“Ta nghe nói Vương Phi là đích nữ Vân gia, nhưng mà cuộc sống
trước khi gả tới Vương Phủ không tốt, ngay cả một hạ nhân cũng
không bằng!”Tiết Nhã cong môi, sắc mặt châm chọc, dường như
đang nhìn xem một trò cười vậy: “Vận khí của Vương Phi cũng coi
như không tồi, khổ tận cam lai, cuối cùng cũng được Vương Gia coi
trọng, trở thành chính phi, lại có được sủng ái không ai bằng, chỉ
là...”

Tiết Nhã nhẹ nhàng thở dài, cười vui sướng khi người gặp họa:
“Bạch Tuyết Nhu tuy là Thuần Vương Phi, nhưng trước khi trở thành
Thuần Vương Phi, nàng ta và Hộ Quốc Vương Gia từng có gian tình,
cho dù hiện tại ngươi ngồi chắc vị trí chính phi cũng không thể không
phòng!”

“Ta nghe nói trên đường từ An Dương đến kinh thành, Bạch Tuyết
Nhu bị người ám sát, là Hộ Quốc Vương Gia xả thân cứu giúp.” Tiết
Nhã hơi mỉm cười, ánh mắt không có ý tốt nhìn Vân Tuyết Phi, giọng
nói cố ý đẩy cao ngữ điệu.

Vân Tuyết Phi nghe thấy chuyện xả thân cứu giúp, tuy nói không



thèm để ý, nhưng trong lúc Tiết Nhã không chú ý, cả người nàng đột
nhiên cứng đờ.

“Ngươi và Vương Gia thành thân mới một năm, nàng ta và Vương
Gia lại đã quen biết nhau mười mấy năm, khoảng cách này là vô
cùng lớn. Nếu bây giờ Vương Phi không nghĩ biện pháp, đợi đến khi
Vương Gia mang nữ nhân kia về, lúc đó có hối hận cũng không kịp!”
Tiết Nhã không để ý sự yên lặng của Vân Tuyết Phi, vẫn tiếp tục nói
chuyện một mình.

“Không từ bỏ thì phải làm sao bây giờ? Mặt dày đeo bám hay là xử lí
Bạch Tuyết Nhu, giết người diệt khẩu?”Cố gắng khắc chế phiền
muộn trong lòng, Vân Tuyết Phi nhìn chằm chằm Tiết Nhã, cười như
không cười nói: “Từ thái độ của Nhã trắc phi, xem ra giết người diệt
khẩu phù hợp với tâm ý của ngươi hơn. Chỉ là, giết người thì phải
đền mạng, đạo lí này ta hiểu được. Vì một người không đáng mà hy
sinh cả đời, ta không làm được!”

Bị Vân Tuyết Phi liếc mắt một cái nhìn thấu tâm tư, Tiết Nhã cũng
không giận. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, nữ nhân
trước mắt thoạt nhìn vân đạm phong khinh này có cùng một địch
nhân với nàng ta. Chỉ cần Vân Tuyết Phi nguyện ý, hai người họ có
thể trở thành minh hữu.

“Nếu Bạch Tuyết Nhu chết, Hạ Hầu Thuần là của một mình ta, tương
tự, Hộ Quốc Vương Gia cũng là của một mình ngươi, không kẻ nào
có thể tranh giành với chúng ta. Mà cho dù có, so với Bạch Tuyết
Nhu cũng không đáng nhắc đến.” Tiết Nhã nở nụ cười ôn hòa, nhẹ
giọng khuyên bảo Vân Tuyết Phi: “Ngươi có thể ngồi vững vị trí
Vương Phi của ngươi, con trai ngươi cũng là con vợ cả, tiền đồ xán
lạn. Cho dù sau này có nữ nhân khác có thể khiến Vương Gia yêu
thích, địa vị của ngươi cũng không ai có thể lay động được!”



Ánh mắt Vân Tuyết Phi lóe lên, trong lòng giống như cũng bị lay
động. Nàng ngẩng đầu nhìn nữ nhân khuôn mặt ôn hòa trước mắt, rõ
ràng thoạt nhìn ôn nhu như nước, nhưng những lời nói ra lại làm
lòng người phát lạnh. Nàng đột nhiên nhớ đến trước kia, khi nàng
vẫn là Tiết Phỉ, là đích nữ Tiết Phủ, mỗi khi nàng ra ngoài đều ngẩng
cao đầu, cảm thấy mình cao hơn người khác một bậc. Mà Tiết Nhã,
đứng trước mặt nàng lúc nào cũng là bộ dáng không rành thế sự,
khắp nơi vì nàng suy nghĩ. Cuối cùng, chính nàng ta lại là người đâm
cho nàng một đao chí mạng, lưỡi dao lạnh như băng xuyên qua
ngực, thi cốt vô tồn. Tiết Nhã đương nhiên ngồi lên vị trí đích nữ Tiết
Phủ, hưởng thụ tất cả mọi thứ đáng lẽ thuộc về nàng.

“Ta không có gia tộc hùng mạnh chống lưng giống ngươi, ta chỉ là
đích nữ của tri huyện thất phẩm, nếu Tư Nam Tuyệt thật sự thích nữ
nhân khác, ta cũng không có biện pháp, ngoại trừ nhượng bộ ta còn
có thể làm gì?”Vân Tuyết Phi hít sâu một hơi, dấu đi sát ý dưới đáy
mắt, cười tự giễu: “Nữ nhân trên thế giới này rất nhiều, nếu hắn thích
người nào ta liền giết người đó, ta làm sao có thể xử lí hết đám nữ
nhân đó? Không bằng sớm buông tay còn có thể bảo toàn trái tim
mình.” Kỳ thật, nàng còn chưa nói, người nàng muốn giết nhất chính
là người muội muội đáng yêu lại tâm địa rắn rết trước mắt, chỉ là thời
cơ chưa đến mà thôi.

Thân phận đích nữ Tiết Gia làm địa vị của Tiết Nhã cao hơn rất
nhiều, cho dù trước mặt là Vương Phi, nàng ta cũng chẳng thèm để
trong mắt. Sớm muộn gì vị trí Thuần Vương Phi cũng thuộc về nàng
ta, chỉ còn vấn đề thời gian mà thôi!

“Không có tiền đồ, nam nhân mình thích cũng không dám tranh
thủ!”Tiết Nhã khinh miệt nhìn Vân Tuyết Phi: “Nam nhân vĩnh viễn
không ngại có nhiều nữ nhân, nếu ngươi không hợp tác với ta, đến
khi Bạch Tuyết Nhu về kinh, Vương Gia sẽ không thèm liếc mắt nhìn
ngươi một cái! Ta biết ngươi cho rằng Bạch Tuyết Nhu là Thuần



Vương Phi, cho dù Hộ Quốc Vương Gia có thích nàng ta cũng không
thể làm ra chuyện lớn gì. Chính là, tâm của hắn lại đặt trên người
Bạch Tuyết Nhu, ngươi cam tâm sao? Vương Gia chính là người sẽ
sống với ngươi cả đời!”

“Vì sao lại không cam lòng?” Vân Tuyết Phi bình thản nhìn nữ nhân
sắp trở nên điên cuồng trước mắt, cười lạnh nói: “Nếu Nhã trắc phi
tới đây là muốn tìm ta hợp tác với ngươi làm mấy chuyện thương
thiên hại lí này, vậy thì xin lỗi, ngươi đã tìm lầm người rồi! Mời rời
khỏi đây!”

Ánh mắt Vân Tuyết Phi đột nhiên trở nên lạnh lùng, quanh thân bao
phủ một tầng hàn khí. Nàng đứng dậy, duỗi tay chỉ ra cửa, không
thèm để ý sắc mặt nữ nhân kia trắng đen đan xen.

“Ngươi cam tâm, nhưng ta không cam lòng!”Lửa giận trong mắt Tiết
Nhã ngưng tụ lại, sắc mặt nàng ta cực kì dữ tợn, hai bàn tay nắm
chặt lại, âm thanh giống như phát ra từ kẽ răng: “Nữ nhân kia thật
không biết xấu hổ, rõ ràng, rõ ràng là ta quen biết Hạ Hầu Thuần
trước!”

“Nhiều năm như vậy, ta trả giá vì hắn nhiều như vậy...hắn lại thích
Bạch Tuyết Nhu ngây thơ hồn nhiên, xinh đẹp nho nhã, thiện giải
nhân ý...Rõ ràng những thứ đó ta đều có, vì hắn, ta bỏ đi gai nhọn
trên người, thu hồi sự hồn nhiên của mình. Biết rõ là sai ta vẫn
nguyện ý vì hắn đi làm, nhưng kết quả thì sao, ta chỉ là trắc phi, là thị
thiếp!”

“Trước kia chỉ cần có thể ở bên cạnh hắn, cái gì ta cũng có thể nhẫn
nhịn, bởi vì ta tin tưởng, một ngày nào đó hắn sẽ nhìn thấy điểm tốt
của ta. Nhưng bây giờ không giống, ta có hài tử!”Ánh mắt hung ác
của nàng ta nháy mắt trở nên ôn nhu, nàng nhẹ nhàng vuốt ve cái
bụng hơi nhô lên, ánh mắt kiên định mà thâm trầm: “Trước kia ta có



thể không so đo, nhưng bây giờ vì con của ta, vị trí ThuầnVương Phi
kia ta nhất định phải có được!”

Thấy Vân Tuyết Phi vẫn duy trì động tác vừa rồi, không có một chút
phản ứng nào. Tiết Nhã lập tức đứng lên, nhìn chằm chằm hai mắt
Vân Tuyết Phi, oán hận chất vấn: “Chẳng lẽ ngươi không tức giận
sao, không hận Bạch Tuyết Nhu sao?”

Vân Tuyết Phi trầm mặc hồi lâu, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn bụng hơi
nhô lên của nàng ta, bình tĩnh nói: “Đi đêm lắm có ngày gặp ma, nếu
ngươi có tâm, tốt nhất là vì hài tử trong bụng tích chút phúc khí đi, ta
luôn luôn tin tưởng: ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác, sớm muộn gì cũng
có ngày phải gặp báo ứng, chẳng qua thời cơ chưa tới thôi!”

Hàn quang chói mắt trong mắt Vân Tuyết Phi làm cho Tiết Nhã cảm
thấy bất an, thậm chí bụng cũng có chút mơ hồ không thoải mái.
Nàng vội vàng đặt tay lên bụng, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền sang
khiến nàng ta cảm thấy tốt hơn một chút. Trong mắt Tiết Nhã thoáng
qua một tia âm hàn, nàng ta nhìn Vân Tuyết Phi, âm thanh vững
vàng nói: “Ngươi dám nguyền rủa ta!”

“Ta không nhằm vào bất luận kẻ nào, chỉ là hy vọng Nhã Trắc Phi
thiện tâm một chút, vì đứa trẻ trong bụng mà tích chút phúc khí!”
Thần sắc trên mặt Vân Tuyết Phi không đổi, ngay cả mắt cũng không
chớp lấy một cái. Nàng cười với Tiết Nhã, nhưng nụ cười lại chưa
đặt tới đáy mắt, chậm rì rì nói: “Nếu Nhã Trắc Phi cứ nhất định muốn
làm việc ác, ta đây cũng không có cách nào!”

“Ta tìm ngươi hợp tác là cho ngươi mặt mũi, ngươi đừng có không
biết tốt xấu!” Tiết Nhã tức giận lại không có chỗ phát tác, Vân Tuyết
Phi chỉ là đích nữ của một tri huyện thất phẩm, lại còn tưởng mình là
Vương Phi thì có thể trèo lên đầu nàng ta sao? Đừng có mơ! Tiết
Phủ không phải một quan thất phẩm nho nhỏ có thể so sánh với,



ngay cả Hạ Hầu Thuần cũng không dám bày sắc mặt cho nàng ta
xem!

“Ta không có mặt mũi lớn như vậy, Nhã Trắc Phi đi tìm người có mặt
mũi mà hợp tác đi!”Vân Tuyết Phi nhìn thoáng qua Tiết Nhã, đứng
dậy đi đóng cửa sổ.

Khuôn mặt Tiết Nhã đen sì, trong lòng hừng hực lửa giận, cực kì khó
chịu. Nàng ta không nghĩ tới nữ nhân này vô dụng như vậy, chỉ vì sợ
đắc tội người, thế nhưng dám không hợp tác với nàng ta!

Bị làm lơ hoàn toàn, nàng ta cũng không thèm ở lại, khinh thường
liếc Vân Tuyết Phi một cái: “Ta sẽ chờ đến lúc ngươi phải hối hận!”
Nói xong, lập tức nâng cao bụng bự rời đi.

“Ngươi không biết tên của ta đúng không?” Vân Tuyết Phi đóng cửa
sổ xong, đột nhiên thốt ra một câu.

“Nếu không muốn hợp tác, vậy thì ta cũng không cần thiết phải biết
tên của ngươi!” Bước chân Tiết Nhã dừng lại, xoay người, sắc mặt
không tốt nói. Hôm nay thật sự là đến không, phí nhiều tâm tư như
vậy, kết quả là gặp được kẻ nhát gan, không làm nổi việc lớn!

“Tuy rằng ngươi không muốn biết, nhưng mà chúng ta hàn huyên lâu
như vậy, ta vẫn muốn nói cho ngươi biết.” Ánh mắt Vân Tuyết Phi
thâm thúy, lạnh lùng không có một chút độ ấm: “Ta gọi Vân Tuyết
Phi, sau này ngươi có thể gọi ta là Tuyết Phi!”



Chương 131-1: Ai chờ đợi, ai
tan nát cõi lòng(1)

Tuyết Phi, Tiết Phỉ! Sắc mặt Tiết Nhã cứng đờ, một dòng nước lạnh
xâm nhập, hơi thở giống như đột nhiên bị đông lại. Hai mắt nàng trợn
to, trong mắt hiện lên nỗi hoảng sợ.

Phản ứng của nàng ta bị Vân Tuyết Phi thu vào đáy mắt, trong lòng
lập tức hiểu rõ, khóe miệng nhẹ nhàng nâng lên một nụ cười: “Thời
gian cũng không còn sớm nữa, Nhã Trắc Phi đang mang thai nên trở
về nghỉ ngơi sớm đi!”

Ý tưởng nào đó vừa nhảy ra trong đầu lập tức bị Tiết Nhã gạt đi,
nàng ta không thể mất bình tĩnh được. Tiết Phỉ đã chết từ lâu rồi, nữ
nhân cùng tên trước mặt này chỉ là kẻ nhát gan không lên được mặt
bàn mà thôi!

“Tên của ngươi thật đặc biệt!” Tiết Nhã muốn nói gì đó, nhưng vừa
mở miệng lại chỉ thốt ra được một câu đó.

Nhưng vừa nói xong, nàng ta lập tức hối hận, nhìn con ngươi phảng
phất mang theo chế nhạo kia, trong lòng đột nhiên trở nên rối loạn,
lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Vân Tuyết Phi gật đầu, ý cười trong mắt ngày càng lan tràn: “Tên của
ta giống với tên của tỷ tỷ Nhã Trắc Phi mà!” Dừng một chút, giống
như chợt nghĩ đến cái gì, đáy mắt hiện lên một chút u quang, nàng
nói thêm một câu: “Cái này đúng là duyên phận, đáng tiếc hồng nhan
bạc mệnh, Tiết tiểu thư ra đi quá sớm, nếu không hai chúng ta hẳn là
sẽ trở thành bằng hữu tốt!”



Dưới ánh đèn mê ly, con ngươi đen láy giống như phát ra ánh sáng,
quen thuộc như vậy, rõ ràng khuôn mặt không hề giống nhau, nhưng
Tiết Nhã lại có thể từ trên người Vân Tuyết Phi thấy được bóng dáng
của người kia. Nữ nhân luôn thích mặc hồng y, luôn mỉm cười rực
rỡ, lại thích xen vào chuyện của người khác, đích tỷ của nàng ta, Tiết
Phỉ!

Thời gian bị bóng đè kia dường như lại tái hiện. Chiến trường máu
chảy thành sông, ánh mắt bất lực mà bi thương của Tiết Phỉ. Tay
nàng ta bỗng chốc nóng rát, giống như vẫn còn dính đầy máu tươi đỏ
rực của Tiết Phỉ.

Cả người nhẹ nhàng run lên, Tiết Nhã xoa xoa cái trán mệt mỏi, nhìn
chăm chú Vân Tuyết Phi lần nữa, tất cả băn khoăn và lo sợ vừa rồi
giống như bọt biển tiêu tán, trong căn phòng rộng lớn chỉ có hai
người bọn họ. Qủa nhiên, chỉ là ảo ảnh mà thôi. Nàng ta mím môi,
cụp mắt xuống: “Nếu Vương Phi không muốn hợp tác, ta cũng không
cưỡng cầu nữa, cáo lui trước!”

Không đợi Vân Tuyết Phi nói gì, Tiết Nhã lập tức bước ra cửa điện,
bước chân cực nhanh, cuối cùng biến thành chậm rãi chạy đi, giống
như có người đuổi theo sau lưng, cũng không thèm bận tâm những
ánh mắt kì quái xung quanh đang nhìn vào mình.

Đèn lồng thắp sáng cả không gian xung quanh, cảnh vật quen thuộc
giống như bị bịt kín một vầng ánh sáng mờ nhạt. Cung điện lộng lẫy
giống như một nhà giam hoa lệ, áp lực làm người ta không thở nổi.

Đã rất lâu nàng ta không nghĩ đến trước kia nữa, không ngờ hôm
nay gặp được Vân Tuyết Phi, nhìn thấy nụ cười như có như không
của nàng, trong đầu nàng ta không ngừng lặp đi lặp lại câu nói: “Ở
hiền gặp lành, ở ác gặp ác, không phải không có báo ứng, chỉ là thời



điểm chưa đến mà thôi!”

Tiết Nhã kinh hoảng thở hổn hển, nhận lấy ly trà từ tay cung nữ, một
ngụm uống sạch. Nhìn đèn đuốc sáng trưng, cung điện quen thuộc,
nàng ta biết đã trở lại tẩm điện của mình, lúc này nhịp tim mới chậm
rãi trở lại bình thường. Nơi này là địa bàn của nàng ta, nàng ta đã an
toàn rồi!

Khấu nhi thấy chủ tử mất hồn mất vía, trong mắt lóe lên một tia u
quang, rất nhanh liền biến mất. Trên mặt nàng hiện rõ sự khẩn
trương, lấy khăn ra lau mồ hôi cho Tiết Nhã, âm thanh tràn đầy lo
lắng vang lên: “Nhã Trắc Phi, ngài làm sao vậy? Sao lại chảy nhiều
mồ hôi như vậy? Ngài có chỗ nào không thoải mái không? Có muốn
tìm thái y đến đây không?”

Nhìn ánh mắt quan tâm của Khấu Nhi, Tiết Nhã xúc động, quét mắt
nhìn một đám nha hoàn đang cung kính quỳ dưới đất, trong nội tâm
dâng lên một tia ấm áp. Đối với nha hoàn luôn đi theo mình, lúc nào
cũng quan tâm mình này, nàng ta khẩn cấp muốn nói hết mọi chuyện.
Nhưng mà vừa hé miệng, nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên im lặng, phất
tay: “Không có gì, ta chỉ hơi mệt chút thôi, nghỉ ngơi một lát là tốt rồi!”

Khấu Nhi liếc mắt nhìn Tiết Nhã một cái thật sâu, nàng cúi đầu, lông
mi thật dài che đi ánh sáng trong mắt, ôn nhu nói: “ Nhã trắc phi nghỉ
ngơi trước đi, nô tỳ đi chuẩn bị bữa tối!”Dừng một chút, nàng nhìn
bụng Tiết Nhã, sắc mặt càng thêm nhu hòa, chân thành nói: “Hiện tại
ngài đang mang thai, không thể qua loa được!”

Tiết Nhã nghe vậy thì ngẩn ra, ánh mắt nhìn cái bụng đã nhô lên,
trong lòng bừng tỉnh. Nhất thời hoảng loạn, nàng ta thế nhưng quên
mất đứa nhỏ, bây giờ nàng ta phải ăn cơm trước, đứa nhỏ trong
bụng nhất định phải ra đời bình an.



“Ta đi nghỉ ngơi trước, ngươi đi chuẩn bị đồ ăn, cứ như trước là
được rồi!” Kinh sợ trong mắt Tiết Nhã đã vơi đi một nửa, nghĩ một
chút lại nói: “Ta muốn ăn thức ăn dinh dưỡng có tác dụng tốt với thai
nhi, tất cả đồ ăn lạnh đều bỏ đi!”

“Nô tỳ đã biết!” Khấu Nhi cúi đầu lên tiếng.

Đợi tiếng đóng cửa vang lên, trong lòng Tiết Nhã vẫn có chút bực
bội, kết quả hôm nay đúng là ngoài dự kiến của nàng ta. Nàng ta vốn
cho rằng có thể hợp tác với Hộ Quốc Vương Phi để đối phó Bạch
Tuyết Nhu, không ngờ nữ nhân kia không những không đồng ý, tên
của nàng thế nhưng lại giống Tiết Phỉ, thật sự chỉ là trùng hợp sao?

“Ngươi lại đây cho ta!” Ánh mắt Tiết Nhã lạnh lẽo, chỉ vào cung nữ tư
thế đoan trang đứng đối diện.

“Nhã Trắc Phi có chuyện gì phân phó?” Cung nữ bước lên, cẩn thận
hỏi.

“Ngươi đi mời Vương gia lại đây, nói thân thể ta không thoải mái,
vừa gặp một chút kinh hách!” Tiết Nhã nhỏ giọng dặn dò, con ngươi
lạnh lẽo dâng lên một chút chờ mong.

“Vâng.” Cung nữ nhẹ nhàng phúc thân.

Sau đó Tiết Nhã đuổi hết cung nữ trong điện ra ngoài, an tĩnh ngồi
trước giường, chờ Hạ Hầu Thuần đến. Đã rất nhiều ngày nàng ta
không nhìn thấy hắn, không biết lúc này hắn có thể bỏ công việc đến
thăm mình hay không? Hôm nay cho dù phải diễn trò cũng không
sao, trong lòng nàng ta bây giờ quá cô tịch, tương lai nhất định phải
luôn có một người kề bên.

Rất nhanh Khấu Nhi liền mang một bàn mỹ thực đi vào, sắp xếp đồ



ăn lên bàn gỗ đỏ rộng rãi, trong phòng nháy mắt tràn ngập mùi thơm.

Chuẩn bị tốt mọi thứ, Khấu Nhi cúi đầu hỏi: “Nô tỳ hầu hạ người dùng
bữa nhé?”



Chương 131-2: Ai chờ đợi, ai
tan nát cõi lòng (2)

Nhìn đồ ăn màu sắc đẹp mắt dưới ánh đèn, Tiết Nhã bỏ tâm trạng u
buồn qua một bên, lắc đầu nói: “Không cần, đợi Vương Gia tới đây
rồi dùng bữa, ngươi ra canh cửa đi, bao giờ Vương Gia đến lập tức
thông báo!”

Tại nơi không ai nhìn thấy, trong mắt cung nữ hiện lên một tia sáng
không biết tên, nàng nhẹ giọng đáp lời: “Vâng, nô tỳ đi ngay!”

Thời gian từng giây trôi qua, đối với Tiết Nhã giống như dài cả một
năm. Trong lúc nàng ta đang nôn nóng chờ Hạ Hầu Thuần, trong
bụng đột nhiên động đậy. Tiết Nhã cả kinh, tiếp đến là cảm giác
mừng như điên bao phủ cả người.

Môi mỏng mím chặt, quanh thân Hạ Hầu Thuần đều là hơi thở
nghiêm nghị tràn ngập tức giận. Khấu Nhi còn chưa kịp thông báo,
hắn đã không chút lưu tình đá tung cửa lớn.

Bịch một tiếng, Tiết Nhã bỗng nhiên hoảng sợ, nhing về phía phát ra
âm thanh, đợi nhìn rõ khuôn mặt tức giận của nam nhân đứng ngoài
cửa, trái tim nàng ta không tự chủ được mà nhảy lên liên tục. Tiết
Nhã vội vàng đứng dậy, muốn chia sẻ cho hắn tin vui vừa rồi, nhưng
mà, đúng lúc sắp chạm được vào tay Hạ Hầu Thuần, hắn lập tức
tránh thoát.

Tiết Nhã nhìn bàn tay trống rỗng, lại nhìn nam nhân thân hình cao
lớn thẳng tắp, ngũ quan như ngọc trước mắt, khóe môi nhếch lên
một nụ cười khổ: “Bây giờ thiếp chỉ chạm vào chàng một chút, chàng



cũng không thể chịu đựng được sao?”

Ánh sáng đêm nhu hòa lọt qua cửa sổ tiến vào phòng, bóng dáng Hạ
Hầu Thuần càng có vẻ ủ dột cô độc. Khuôn mặt hắn lạnh băng, chán
ghét liếc nhìn nữ nhân lúc nào cũng lấy Tiết Gia ra uy hiếp hắn, lạnh
lùng chất vấn: “Là ngươi phái người ám sát Tuyết Nhu?”

Tiết Nhã ngẩn ra, ánh mắt liếc nhìn xung quanh, vừa chạm vào ánh
mắt hắn liền lập tức dời đi, mím môi: “Chàng tới đây chỉ vì Bạch
Tuyết Nhu thôi sao?”

Hạ Hầu Thuần nhìn bàn tay trắng nõn đang siết chặt tấm khăn, khóe
môi nhếch lên một độ cong âm lãnh, không thèm để ý tâm trạng của
Tiết Nhã, cười lạnh nói: “Ngươi cho rằng ta tới đây làm gì? Thăm
ngươi?”

Thoáng nhìn sắc mặt trắng bệch của Tiết Nhã, hắn cười khoái ý:
“Đừng có nằm mơ, trước kia ta đã từng nói, trên đời này ai ta cũng
có thể thích, chỉ có ngươi là không!”

“Hạ Hầu Thuần, chàng rốt cuộc có trái tim hay không?” Tiết Nhã tức
giận chỉ trích, nhìn khuôn mặt tuấn dật trước sau như một, trong lòng
giống như nhỏ máu.

“Ta chỉ hỏi ngươi, thích khách có phải do ngươi phái tới hay
không?”Hạ Hầu Thuần làm lơ lời oán giận của Tiết Nhã, tiếp tục hỏi.

Tiết Nhã cười tàn nhẫn, cũng không thèm che dấu nữa, có lẽ vì
muốn khiêu chiến điểm mấu chốt của hắn, hoặc có lẽ ôm tâm lý bất
chấp tất cả, nàng ta thẳng thắn thừa nhận: “Đúng thế, thích khách là
ta phái di, thì tính sao? Ngươi muốn báo thù cho nữ nhân kia sao?
Thế thì đánh đi!”



Khuôn mặt trắng nõn giương lên trước mắt hắn, trong mắt nổi lên
một tia châm chọc, âm thanh tàn nhẫn nói: “Ngươi không phải muốn
báo thù cho nàng ta sao? Dùng tay ngươi đánh mạnh vào!”

Rất nhanh, một bàn tay liền hạ xuống, trượt qua mặt Tiết Nhã, tốc độ
cực nhanh, khiến người ta không kịp phản ứng.

Tiết Nhã ôm mặt, không thể tin được nhìn nam nhân còn chưa kịp
thu tay lại, quen thuộc như vậy, lại xa lạ như thế, nàng run môi không
thể tin được nói: “Ngươi thật sự có thể xuống tay!”

Khóe môi Hạ Hầu Thuần mím thành một đường thẳng tắp, không thể
nói được một lời nào. Cảm giác ran rát trong lòng bàn tay không kích
thích nổi một chút thương tiếc nào của hắn. Từ khi nào, hai người
bọn họ lại biến thành như vậy?

“Tốt, tốt,...ta đúng là đồ ngốc...” Trong mắt nhanh chóng dâng đầy
nước mắt, Tiết Nhã oán hận nhìn nam nhân trước mắt. Chính hắn, là
động lực mà nàng phấn đấu cả đời, cuối cùng lại vì một nữ nhân mà
giẫm đạp lên lòng tự tôn của nàng không chút thương tiếc! Tốt, thực
sự quá tốt!

Hạ Hầu Thuần không hiểu ý tứ trong lời nói này, hắn chỉ coi nàng
như muội muội, là nàng cưỡng cầu, cường ngạnh muốn xen vào
giữa hắn và Tuyết Nhu. Hắn vì Tiết Gia mà không thể không nạp
nàng làm Trắc Phi, nhưng mà nữ nhân này quá độc ác, thế nhưng
muốn giết chết Tuyết Nhu của hắn, nghĩ đến những lời chất vấn của
Tư Nam Tuyệt, trong lòng hắn cực kì hụt hẫng. Trong lúc hắn đang
nổi nóng, nha hoàn lại chạy tới cầu kiến, cơn tức của hắn không có
chỗ phát, lúc này đã hoàn toàn bùng nổ.

“Ngươi tự giải quyết cho tốt, Tuyết Nhu còn đang đợi ta!” Nhìn nữ
nhân đang khóc vô cùng bi thương, Hạ Hầu Thuần lơ đi chút đau xót



dưới đáy lòng, xoay người quyết tuyệt rời đi, không có một chút lưu
luyến.

Một tiếng gọi thân mật Tuyết Nhu, hoàn toàn giẫm nát tự tôn của Tiết
Nhã. Trái tim đau đớn co rút từng đợt, hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn
theo bóng lưng Hạ Hầu Thuần biến mất trong màn đêm.

Trong phòng chỉ còn lại một mình nàng. Bụng bất ngờ nổi lên đau
đớn từng cơn một, Tiết Nhã lập tức thanh tỉnh, ôm bụng, chất lỏng
ấm nóng chảy ra từ hạ thân. Nàng ta chậm rãi cúi đầu, hai mắt chạm
đến một màu đỏ chói mắt. Tiết Nhã hoảng sợ hét lớn: “Người đâu,
người đâu, mau tới cứu ta, cứu con của ta...”

“Vương Phi, Vương Gia đã trở về!” Vẻ mặt Thiên Tầm kinh hỉ từ
ngoài chạy vào, thần sắc vô cùng vui mừng.

Không ngờ, Vân Tuyết Phi chỉ “à” lên một tiếng, tiếp tục cúi đầu xem
sách, không có bất kì phản ứng gì!



Chương 132: Tại sao lại gạt
ta?

Thiên Tầm ngơ ngác nhìn Vân Tuyết Phi hồi lâu, thấy nàng vẫn
không thèm nói lời nào, tiếp tục lật một trang sách, thần sắc thản
nhiên, không nhìn ra một chút vui mừng nào.

Nàng ta có chút kinh ngạc, do dự một lát, lại nhẹ giọng dò hỏi: “Hiện
tại Vương Gia đang ở Ngự Hoa Viên nói chuyện với Thuần Vương
Gia, người có muốn qua đó nhìn xem không?”

Ngón tay đang lật sách của nàng hơi dừng lại, ánh mắt lóe lên, lại
nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh, nhàn nhạt nói: “Nếu bọn họ
đang nói chuyện, chúng ta không cần đi quấy rầy!”

Trong căn phòng lớn, ánh đèn lập lòe, trên bàn để lò huân hương,
bốn phía tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng hít thở và âm thanh lật sách
nhẹ nhàng.

“Nếu Vương Gia thấy Vương Phi đến tìm, ngài ấy nhất định sẽ rất vui
vẻ!” Thiên Tầm cúi đầu nghĩ ngợi, thần sắc cực kỳ nghiêm túc: “Xa
nhau một thời gian dài như vậy, Vương Gia nhất định rất nhớ Vương
Phi, muốn mau chóng được nhìn thấy người!”

Vân Tuyết Phi trầm mặc một lát, ngẩng đầu, nhìn Thiên Tầm: “Hắn
rất muốn nhìn thấy ta?”

Thiên Tầm sửng sốt, sau đó vội vàng gật đầu: “Vương gia rất nhớ
chủ tử, tuy rằng mấy ngày nay ngài ấy không thể ở bên cạnh người
nhưng lúc nào cũng thông qua Bạch Phong hỏi han tình huống của



người!”

“Là thế sao?” Vân Tuyết Phi lẩm bẩm một mình, lông mi thật dài hơi
rủ xuống, che đi ánh sáng nơi đáy mắt.

Thiên Tầm có chậm hiểu đến mấy cũng phát hiện ra lúc này chủ tử
không thích hợp. Nàng ta tỉ mỉ quan sát sắc mặt Vân Tuyết Phi,
không bỏ sót một chút khác thường nào. Một lát sau, Thiên Tầm mới
nhỏ giọng hỏi thử: “Chủ tử đang giận dỗi với Vương Gia sao?” Đây là
kết luận của nàng ta sau một hồi cẩn thận suy nghĩ, nhưng mà lại
không biết nguyên nhân vì sao chủ tử lại tức giận.

Vân Tuyết Phi hơi nhếch môi, cũng không giải thích gì. Nàng đặt
sách sang một bên, day day trán: “Nếu hắn thật sự muốn nhìn thấy ta
như vậy, chúng ta đến Ngự Hoa Viên một chút đi!”

Thiên Tầm nghe vậy, lập tức bỏ qua nghi hoặc trong lòng, ánh sáng
trong mắt lan tràn, vui vẻ nói: “Vâng, chúng ta mau đi thôi!”

Cửa vừa mở ra, không khí lạnh lẽo nháy mắt ập đến. Thiên Tầm vội
vàng lấy áo khoác lông chồn choàng lên người Vân Tuyết Phi, quan
tâm nói: “Chủ tử, người đi phía sau nô tỳ, để nô tỳ đi trước dẫn
đường!”

Trời đã vào cuối thu, trong hoàng cung chỗ nào cũng thấy lá rụng
điêu tàn, cho dù lúc nào cũng có nha hoàn phụ trách quét dọn, nhưng
chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua, rất nhiều lá vàng lại rụng xuống,
trải đầy mặt đất.

Thiên Tầm cầm đèn lồng đi phía trước dẫn đường, có thể nhìn thấy
cảnh vật mỹ lệ thoáng qua, trong vẻ đẹp còn có thêm một chút lạnh
lẽo, trong phú quý lại lộ ra cảm giác áp lực, khiến người ta không thở
nổi.



Đứng ở cửa chính Ngự Hoa Viên, nhìn thị vệ canh gác đứng yên bất
động, trong đêm đen giống như những tượng đá vô hồn, Vân Tuyết
Phi thở dài một hơi. Xuyên qua những ánh đèn lồng, có thể nhìn thấy
trăm hoa khoe sắc. Cho dù vào mùa thu, nhưng bởi vì có chuyên gia
phụ trách chăm sóc nên sắc hoa vẫn rực rỡ, chẳng khác nào chốn
bồng lai tiên cảnh.

Vân Tuyết Phi không chút do dự nhấc chân đi vào, tư thái yểu điệu
xinh đẹp. Thiên Tầm tắt đèn, cúi đầu đi theo sau lưng nàng.

Lương đình lưu kim bát giác được kiến tạo từ thời Tiên đế, tọa lạc ở
chính giữa Ngự Hoa Viên, đứng ở đây có thể chiêm ngưỡng phong
cảnh đẹp nhất của Ngự Hoa Viên.

“Nam Tuyệt, lần này rất cảm ơn ngươi, nào, ta kính ngươi một
ly.”Con ngươi sắc bén như chim ưng của Hạ Hầu Thuần liếc nhìn
người trước mắt, cuối cùng duỗi tay nắm tay nữ nhân đứng bên cạnh
hắn, nhẹ nhàng xoa xoa. Bàn tay còn lại cầm lấy ly rượu, nhìn Tư
Nam Tuyệt, chân thành nói: “Nhu Nhi là nữ nhân mà ta yêu nhất,
ngươi cứu mạng nàng cũng không khác gì cứu mạng ta, nếu như
sau này ngươi có việc gì cần thì cứ nói, ta nhất định sẽ giúp đỡ!”

Tiếng nói vừa dứt, hắn ngửa cổ, đưa ly rượu đến bên môi, một hơi
uống cạn.

Trong mắt Tư Nam Tuyệt chỉ có sự hờ hững, khóe miệng lộ ra nét
cười trào phúng, giọng nói không nghe ra chút cảm xúc nào: “Hạ Hầu
Thuần, ta cứu Tuyết Nhu cũng không phải nhìn trên mặt mũi của
ngươi, ngươi đừng hiểu lầm!”

Hắn nhẹ nhàng lắc lắc ly rượu, nhìn nước trong ly uyển chuyển gợn
sóng, nghĩ đến nữ nhân mình yêu vẫn đang trong hoàng cung đợi



mình, ánh mắt lạnh lùng tràn ra ấm áp, hận không thể lập tức bay
đến trước mặt nàng, nói cho nàng biết hắn đã trở về, nhìn thấy biểu
cảm vui sướng trên mặt nàng.

“Vị cô nương này, ngươi không thể tiếp tục đi sâu vào bên trong!”

Giọng nữ mềm mại đột ngột vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh
lặng, cũng khiến ba người đang đứng trong đình không vui nhíu chặt
mày. Đặc biệt là Hạ Hầu Thuần, ánh mắt hắn âm trầm, đang định
ngẩng đầu nhìn xem kẻ nào to gan dám quấy rầy hắn.

“Tại sao không thể vào trong? Chúng ta tới đây tìm Vương Gia nhà
ta!” Thiên Tầm liếc nhìn ba người đang đứng trong lương đình, vẻ
mặt lạnh lùng nhìn nha hoàn đang đứng chắn đường.

Âm thanh này! Tư Nam Tuyệt dừng lại động tác trên tay, đặt ly rượu
lên bàn, quay đầu nhìn ra nơi phát ra âm thanh, hai bóng dáng quen
thuộc lập tức lọt vào trong mắt hắn.

Cho dù trong đêm đen, nhưng mà xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp
ánh đèn, Hạ Hầu Thuần vẫn ngay lập tức nhận ra Vân Tuyết Phi. Nữ
nhân này tuy hắn mới gặp qua một lần duy nhất nhưng lại khắc sâu
ấn tượng. Hắn nhìn lướt qua nam nhân trước mắt ánh mắt nóng
bỏng, đè ép bực bội trong lòng xuống, nhìn Tư Nam Tuyệt, ra vẻ trêu
chọc: “Nam Tuyệt, huynh thật là có phúc khí, có thể lấy được một nữ
nhân quan tâm ngươi như vậy!”

“Người đó chính là Vương Phi của Nam Tuyệt?”Nữ nhân đoan trang
yên tĩnh ngồi một bên, lúc này ánh mắt hơi lóe lên, vẻ mặt nhu hòa
dò hỏi.

Tư Nam Tuyệt không để ý hai người này, vội vàng đứng lên, không
thèm quan tâm những ánh mắt khác thường xung quanh, nhấc chân



thật nhanh đi đến chỗ Vân Tuyết Phi.

Nha hoàn canh gác sống chết không chịu cho hai chủ tớ đi qua, điều
này làm cho Thiên Tầm cực kì tức giận, đang định duỗi tay đẩy nha
hoàn đáng ghét này sang bên, tránh cho nàng ta tiếp tục làm người
khác khó chịu.

“Hắn xuống dưới!”Vân Tuyết Phi nghe thấy tiếng bước chân truyền
đến, ngẩng đầu nhìn lên thì bắt gặp bóng dáng quen thuộc. Ánh mắt
nàng hơi lóe lên, nhàn nhạt nói.

Thiên Tầm giật mình, liếc mắt nhìn Vân Tuyết Phi, sau đó nhìn theo
ánh mắt của nàng, cũng lập tức phát hiện Tư Nam Tuyệt đang đi
sang phía này.

Nàng kinh hỉ vươn tay, nhướng mày đắc ý nhìn nha hoàn sắc mặt
cứng nhắc kia, khoe khoang nói: “Đó chính là Vương Gia nhà ta,
người đang đứng bên cạnh ta chính là Hộ Quốc Vương Phi, nếu bây
giờ ngươi vẫn không tin thì đi hỏi vị đang đi đến đây xem, là ta đúng
hay là ngươi đúng!”

Cung nữ kia sắc mặt đại biến, vội vàng xoay người, quả nhiên nhìn
thấy Hộ Quốc Vương Gia đang đi đến nơi này. Sắc mặt nàng ta ửng
đỏ, lập tức tiến lên đón, âm thanh kiều mị thỉnh an: “Gặp qua Vương
Gia!”

Tư Nam Tuyệt không hề để ý, bước vòng qua người nàng ta, giọng
nói ôn nhuận trước sau như một: “Phi nhi, sao nàng lại đến đây?”

Vân Tuyết Phi đương nhiên cảm giác được ánh mắt nóng cháy của
hắn, nếu là nàng chưa gặp Tiết Nhã, có lẽ lúc này nàng sẽ rất vi
mừng nhào vào trong ngực hắn, mềm mại nói mấy lời ngọt ngào.
Nhưng mà bây giờ, nàng không có cách nào tự mình dối người, nam



nhân trước mắt này có thể thừa nhận hắn không yêu Bạch Tuyết
Nhu, nhưng lại không thể hoàn toàn vứt bỏ nàng ta.

Từ lúc vừa tới đây, nàng đã chú ý đến ba người đứng trong đình,
nam tuấn dật, nữ mỹ lệ. Đặc biệt là nữ tử mặc một bộ cung trang
màu hồng phấn, bên ngoài khoác một tấm voan mỏng màu trắng, ba
ngàn tóc đen đơn giản búi lên, không có chút trang sức nào, chỉ dùng
một cây trâm ngọc cố định mái tóc, sợi tóc rũ bên cổ, mỗi lần gió nhẹ
lướt qua lại khẽ tung lên, tạo cảm giác siêu phàm thoát tục. Trên trán
nàng ta điểm xuyết một viên đá quý nho nhỏ màu đỏ càng tăng thêm
một chút mị hoặc phong tình.

Tư Nam Tuyệt thấy vẻ mặt nàng không đúng lắm, tỉ mỉ quan sát một
phen, muốn tìm ra một chút thần sắc cao hứng trên mặt nàng. Đáng
tiếc, hắn nhìn hồi lâu mà nàng vẫn không hề đặt ánh mắt lên người
hắn, chỉ là bình tĩnh nhìn phía sau hắn. Tư Nam Tuyệt theo ánh mắt
của nàng nhìn sang, trong lòng lập tức hiểu rõ.

Hắn đi đến bên cạnh nàng, cúi người, cánh môi dán sát vào bên tai
Vân Tuyết Phi, nhẹ nhàng mở miệng: “Nàng đang ghen sao?”

Vân Tuyết Phi mím môi, quay đầu không thèm nhìn hắn, tiếp tục nhìn
kỹ nữ nhân cũng đang quan sát nàng kia, quả nhiên là mỹ nhân hiếm
có, trách không được Tiết Nhã lại hận nàng ta đến thấu xương, Hạ
Hầu Thuần và Tư Nam Tuyệt lại tìm mọi cách bảo vệ lấy lòng. Nếu
nàng là nam nhân, chỉ sợ cũng phải động tâm!

Tư Nam Tuyệt lại chậm hiểu đến mấy cũng biết nàng dâu nhà mình
đang tức giận, cũng biết lí do nàng tức giận là gì. Hắn duỗi tay cầm
tay Vân Tuyết Phi, không để ý nàng kháng cự, kéo người đến bên
cạnh mình, bỏ qua nha hoàn đang sợ run cầm cập, dắt tay nàng đi
đến lương đình.



“Nàng là Vương Phi của ta, Vân Tuyết Phi!” Tư Nam Tuyệt giới thiệu
với hai người Hạ Hầu Thuần, âm thanh không mang theo chút cảm
tình nào. Bàn tay ấm áp hắn đang nắm lấy mới là điều quan trọng
nhất trong lòng hắn.

“Thì ra ngươi chính là Vân Tuyết Phi, ta đã nghe Nam Tuyệt nhắc
đến tên ngươi rất nhiều lần!” Bạch Tuyết Nhu yểu điệu đứng dậy,
mỉm cười mị hoặc, tua rua quanh eo nhẹ nhàng lay động, va chạm
vào nhau tạo nên những âm thanh thanh thúy mà ưu nhã.

“Đây là Thuần Vương Gia Hạ Hầu Thuần, bên cạnh hắn là Vương
Phi của hắn, Bạch Tuyết Nhu!” Tư Nam Tuyệt quay đầu, ánh mắt ôn
nhu nhìn nàng, nhẹ giọng giới thiệu.

“Nếu Hộ Quốc Vương Phi đã tới, vậy thì chúng ta ngồi xuống cùng
nhau uống rượu!” Hạ Hầu Thuần không đứng dậy, chỉ nhìn thoáng
qua Vân Tuyết Phi một cái, ánh mắt lại lần nữa đặt trên nữ nhân bên
cạnh hắn.

“Không cần, thân thể Phi Nhi vẫn luôn không tốt, không thể uống
rượu. Thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng ta phải trở về rồi!”
Trên mặt Tư Nam Tuyệt không có biểu tình gì, nhanh chóng từ chối,
sau đó lập tức nắm tay Vân Tuyết Phi theo hướng vừa tới để trở về.

Dọc theo đường đi hai người đều không nói lời nào, ánh đèn chiếu
xuống đất, chiếu sáng một khoảng trống trải, lạnh lẽo mà thê lương.

Đợi đến lúc ra khỏi Ngự Hoa Viên, Vân Tuyết Phi không chút suy
nghĩ, lập tức dùng sức rút tay ra khỏi tay hắn, mặc kệ ánh mắt kinh
ngạc của nam nhân phía sau, nhấc chân nhanh chóng đi về hướng
Trường Nhạc điện.

Tư Nam Tuyệt cực kì không vui, nhưng lại chẳng thể làm gì, dù sao



là do hắn sai trước. Hắn bước nhanh đuổi theo nàng, duy trì khoảng
cách ba bước sau lưng nàng. Nhìn tiểu nữ nhân phía trước bước đi
không thèm quay đầu lại, lắc đầu cười khổ, không biết phải mất bao
nhiêu thời gian nàng mới chịu tha thứ cho hắn đây.

Hai người cùng lúc trở về Trường Nhạc Điện, ánh mắt Vân Tuyết Phi
nặng nề, lúc này mới mở miệng hỏi ra nghi vấn nàng đã nghẹn trong
lòng từ lâu: “Tại sao lại gạt ta?”



Chương 133: Khắc khẩu

Tư Nam Tuyệt mím môi, trên mặt hiện lên vẻ giận dữ. Hắn ngay lập
tức tiến lên, xoay người nàng về phía mình, sắc mặt trịnh trọng
nghiêm túc nói: “Ta chưa bao giờ lừa gạt nàng!”

Vai đột nhiên đau đớn, Vân Tuyết Phi hơi nhíu mi, nâng mắt ngơ
ngác nhìn nam nhân giống như mộng ảo trước mắt. Đôi mắt kia thâm
thúy như hồ sâu, khiến cho người ta không thể tự kiềm chế mà sa
vào trong đó. Nhưng mà vừa nghĩ đến Bạch Tuyết Nhu, hai mắt
nàng tối sầm lại, không chút do dự hất tay hắn ra, xoay người đi,
không muốn tiếp tục nhìn vào khuôn mặt anh tuấn mê hoặc chúng
sinh kia. Nàng lạnh lùng nói: “Đến bây giờ chàng vẫn muốn tiếp tục
lừa gạt ta sao?”

“Ta lừa gạt nàng?” Tư Nam Tuyệt đột nhiên bị lời chất vấn của Vân
Tuyết Phi làm cho sững sờ, rõ ràng trước khi hắn đi bọn họ vẫn vui
vẻ với nhau như vậy. Chỉ vì muốn sớm được nhìn thấy nàng mà hắn
lên đường không quản ngày đêm, vậy mà lúc trở về lại chỉ nhận
được vẻ mặt lạnh lùng của nàng! Sắc mặt hắn hơi trầm xuống: “Vân
Tuyết Phi, nàng nói rõ xem, ta lừa gạt nàng thế nào?” Hắn sủng ái
nàng, cưng chiều nàng, cũng chỉ có một mình nàng. Hắn vẫn cho
rằng, một thời gian dài như vậy, nàng sẽ quên đi Hạ Hầu Cảnh, toàn
tâm toàn ý với hắn. Chính là, trái tim nàng được làm từ đá!

“Còn muốn ta làm rõ sao?” Vân Tuyết Phi hít một hơi thật sâu, cố
gắng giữ bình tĩnh, sau đó chậm rãi quay đầu, nhướng mày nhìn
hắn: “Dám làm thì dám chịu! Ngươi đừng làm cho ta khinh thường!”

Tức giận lập tức đánh úp lại, trong mắt Tư Nam Tuyệt nhanh chóng



ngưng tụ một mạt âm trầm, cười lạnh nói: “Vân Tuyết Phi, ta thật sự
rất muốn biết, nàng lại gắn cho ta tội danh gì?”

Vân Tuyết Phi không để ý đến giọng điệu trào phúng của hắn, bàn
tay hết nắm chặt lại mở ra. Một lát sau, nàng dần dần bình tĩnh lại,
âm thanh ám trầm: “Mấy ngày nay ngươi đi đâu? Có việc gì gấp gáp
khiến ngươi phải lên đường suốt đêm, đã nói chỉ mất bảy tám ngày,
nhưng mà bây giờ đã hơn mười ngày!”

Ánh mắt Tư Nam Tuyệt chợt lóe, là trách hắn về muộn sao? Đáy mắt
hiện lên một chút trầm tư, nhấc chân đi đến trước mặt Vân Tuyết Phi,
từ trên nhìn xuống khuôn mặt mông lung kia, nhẹ giọng nói: “Có một
số việc trì hoãn, Phi nhi, nếu nàng tức giận chuyện đó, ta cam đoan
sau này sẽ không bao giờ xảy ra nữa!”

“Ngươi vì Bạch Tuyết Nhu nên mới tới thành An Dương, chuyện này
đến khi nào ngươi mới định nói cho ta biết?” Khóe môi Vân Tuyết Phi
lộ ra thần sắc trào phúng, nhìn chằm chằm hai mắt Tư Nam Tuyệt,
gằn từng chữ một: “Hoặc là ngươi định gạt ta vĩnh viễn?!”

Ánh mắt Tư Nam Tuyệt run lên, thân mình trong nháy mắt cứng đờ,
trầm mặc một lát, giọng điệu của hắn lộ ra một chút âm trầm: “Là
Thiên Tầm nói cho nàng biết?”

Thiên Tầm! Thì ra nàng cũng biết. Sắc mặt Vân Tuyết Phi thay đổi,
trấn tĩnh mặt ngoài cũng không duy trì nổi nữa, khóe miệng nhếch
lên một nụ cười khổ, dù sao Tư Nam Tuyệt mới là chủ tử chân chính
của nàng ta!

Con ngươi sắc bén nhìn chằm chằm Vân Tuyết Phi, thu phản ứng
của nàng vào đáy mắt, suy nghĩ một chút, cho dù hắn chậm hiểu đến
mấy cũng biết nàng tức giận có liên quan đến Bạch Tuyết Nhu.



Tư Nam Tuyệt nhìn mặt nàng, lông mi thật dài hạ xuống, tạo nên một
mảnh ám sắc, nghĩ đến khả năng nàng hiểu nhầm quan hệ giữa hắn
và Tuyết Nhu, hắn cố gắng đè xuống khó chịu trong lòng, khuôn mặt
ôn nhu nhất có thể, dịu dàng nói: “Phi nhi, ta không lừa nàng, có phải
nàng đã hiểu lầm ta chuyện gì đó rồi đúng không?”

Vân Tuyết Phi nhìn chằm chằm mặt hắn, bỗng nhiên thấp giọng cười,
chế nhạo nói: “Hiểu lầm? Một nam nhân để ý một nữ nhân như vậy,
đáp án không cần nói cũng biết!”

“Vân Tuyết Phi!” Tư Nam Tuyệt đề cao âm điệu, sắc mặt có chút âm
trầm: “Nàng nhất định phải dùng giọng điệu âm dương quái khí để
nói chuyện với ta sao?”

Trời đã vào cuối thu, gió thổi từng trận lạnh buốt, nhánh cây lay động
phát ra tiếng kẽo kẹt, tiếng lá cây ngẫu nhiên bay xuống cũng có thể
nghe thấy rõ ràng.

Vân Tuyết Phi đứng dậy, cởi áo choàng để xuống mép giường, sau
đó đi đến cạnh bàn, rót cho mình một cốc trà nóng, từ từ uống, không
nói một câu nào.

Tư Nam Tuyệt cảm thấy vô lực, nhìn chằm chằm nữ tử khiến hắn tức
giận cả người đều không thoải mái này, hắn ngày nhớ đêm mong
muốn trở về bên cạnh nàng, nhưng chưa từng nghĩ đến, đón chờ
hắn lại là cảnh tượng như thế này.

Xem ra hôm nay nếu không giải thích rõ ràng, những ngày sau của
hắn nhất định sẽ rất khổ sở. Hắn trực tiếp đi đến trước bàn, ngồi
xuống vị trí đối diện với nàng, duỗi tay cầm lấy bình trà tự rót cho
mình một ly.

“Quan hệ giữa ta và Tuyết Nhu ta đã từng nói với nàng một lần rồi, ta



với nàng ta không hề có quan hệ nam nữ. Điểm này thì ta có thể cam
đoan, người ta yêu chỉ có một mình nàng!”Tư Nam Tuyệt nâng mắt,
nhìn Vân Tuyết Phi một cái, lời nói rõ ràng chân thành. Đáng tiếc, lúc
này lại không thể khiến Vân Tuyết Phi cảm động dù chỉ một chút!

Nàng vẫn yên tĩnh ngồi ở chỗ cũ, khuôn mặt trắng nõn quen thuộc
được ánh trăng chiếu rọi, lông mi thật dài rũ xuống, lại ẩn ẩn có một
chút tăm tối.

Vân Tuyết Phi như vậy khiến hắn cảm thấy thật xa vời, giống y như
hạt cát, tưởng chừng đã nắm chặt trong lòng bàn tay, lại đột nhiên
phát hiện không biết từ lúc nào đã bay đi mất.

Thần sắc hắn trở nên ngưng trọng, giống như đang tìm từ ngữ cho
thích hợp, một lúc lâu sau mới nói: “Bạch Tuyết Nhu là chính phi của
Hạ Hầu Thuần. Lúc trước Hạ Hầu Thuần về kinh chỉ dẫn theo Tiết
Nhã, đó là bởi vì Tiết gia sau lưng nàng ta. Tuy rằng bây giờ Tiết gia
không tham dự triều chính, nhưng nó vẫn là gia tộc trăm năm, cực kì
có lực ảnh hưởng. Hạ Hầu Thuần tuy rằng thích Bạch Tuyết Nhu,
nhưng Tiết gia sẽ không để một nữ nhân không có thân phận đè lên
đầu Tiết Nhã, huống chi hiện tại Tiết Nhã còn đang mang thai!”

“Ha ha, ngươi đúng là lo lắng chu toàn cho nàng ta nha~” Vân Tuyết
Phi nghiêng đầu, liếc mắt hắn một cái, ánh mắt kia rõ ràng hàm chứa
thâm ý.

Tư Nam Tuyệt cực kì mẫn cảm nắm bắt được thâm ý của nàng, hắn
nhăn mày, sắc mặt càng không tốt: “Dù sao nàng ta cũng cùng ta lớn
lên, ta không thể để nàng chết đi như vậy được!”

“Sống chết của nàng đã có Hạ Hầu Thuần quan tâm, ngươi chen một
chân vào giữa làm gì!” Vân Tuyết Phi đặt chén trà xuống bàn, khóe
môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo.



“Hạ Hầu Thuần thích Bạch Tuyết Nhu, nhưng hắn càng thích quyền
thế hơn, nếu không phải lúc đó ta đến đúng lúc, nàng ấy đã chết
trong độc kế của muội muội tốt của nàng rồi!” Môi mỏng mím lại,
quanh thân tràn ngập hàn khí.

“Muội muội tốt của ta đối xử với người trong lòng của ngươi như vậy,
ngươi có phải rất đau lòng? Sau đó muốn xử lí ta vì Tuyết Nhu của
ngươi báo thù?”Trong mắt Vân Tuyết Phi hiện lên một chút mỉa mai,
trong lòng cực kì không thoải mái, nàng và Tiết Nhã có quan hệ huyết
thống không thể xóa nhòa, nhưng đó là kiếp trước! Hắn dựa vào cái
gì mà đổ hết tức giận lên người nàng?!

Tư Nam Tuyệt cẩn thận quan sắt sắc mặt nàng, mày nhăn lại nói:
“Phi nhi, ta không có ý đó!” Nguyên bản hắn muốn dỗ dành nàng cho
tốt, nhưng mà cứ tiếp tục thế này, tình huống sẽ càng không tốt. Bây
giờ phía trước có Hạ Hầu Cảnh, phía sau có Hạ Hầu Thuần, hắn
nhất định phải giữ nàng thật chặt, nếu không hơi lơ là một chút cũng
có thể bị đánh cắp mất, hắn có hối hận cũng không kịp.

“Tư Nam Tuyệt, ta cũng không phải người lãnh huyết, nếu như
ngươi nói trước với ta một tiếng rồi đi cưú nàng ta, ta nhất định sẽ
không gây rối vô cớ!”Vân Tuyết Phi nhìn khuôn mặt khẩn trương của
hắn, chậm rãi xoay người đi đến cửa. Tư Nam Tuyệt còn chưa phản
ứng lại, nàng đã mở cửa lớn ra, khuôn mặt không biểu cảm, nói:
“Thời gian cũng không còn sớm, ngươi về trước đi, ta muốn nghỉ
ngơi!”

Cửa vừa bị kéo ra, hơi lạnh lập tức tràn vào trong phòng, một chút
ấm áp vừa dâng lên cũng bị xua tan.

Không khí tuy rằng lạnh lẽo, nhưng ánh mắt càng thêm lạnh lẽo của
Vân Tuyết Phi càng khiến cho lòng hắn bất an hơn. Tư Nam Tuyệt



nhìn thoáng qua bóng đêm ngoài kia, tiếp tục nói với Vân Tuyết Phi:
“Ta không cố ý lừa gạt nàng, chỉ là ta cảm thấy chuyện này không
đáng nhắc đến. Ta chỉ đưa nàng ta từ An Dương về kinh thành rồi
giao cho Hạ Hầu Thuần, sau đó sẽ không bao giờ quản chuyện của
nàng ta nữa!”

Vân Tuyết Phi quay đầu đi, không thèm nhìn bộ dáng lấy lòng của
hắn. Một lát sau, nàng vẫn không thấy hắn có động tĩnh gì, ngồi yên
ở chỗ cũ mới có chút không kiên nhẫn: “Ngươi mệt mỏi, ta cũng mệt
mỏi, mỗi người về phòng nghỉ ngơi trước đi, chuyện tình của ngươi
với Bạch Tuyết Nhu sau này ta cũng không muốn biết, chúng ta cứ
như vậy đi!”

Trong lòng Tư Nam Tuyệt nhảy dựng, ánh mắt lóe lên, trong mắt
hiện lên một chút tức giận: “Cứ như vậy? Vân Tuyết Phi, ta không
làm chuyện gì có lỗi với nàng cả, nàng muốn vứt bỏ ta cùng Hạ Hầu
Cảnh song túc song phi? Ta nói cho nàng biết, đừng có mơ!”

Tiếng nói vừa dứt, trong phòng lập tức yên lặng. Tư Nam Tuyệt nhìn
khuôn mặt tái nhợt của nàng, ngơ ngác không dám nói gì nữa.

Bàn tay nàng vẫn nắm chặt khóa cửa, nhắm hai mắt lại, hít sâu một
hơi, bình thản nói: “Để yên cho ta hết giận, bây giờ ta muốn đi ngủ,
có chuyện gì lúc khác lại nói!”

Tư Nam Tuyệt biết hôm nay nàng đang nổi nóng, vừa rồi hắn nói
chuyện có chút quá đáng, nhìn nữ tử đang cố nén giận, hắn thở dài
một hơi, thẳng tắp đứng dậy: “Nếu đã vậy, ta liền đi trước. Phi nhi, ta
không phải cố ý giấu nàng, lần này là ta không đúng, nàng đừng tức
giận. Ta cam đoan sau này có đi đâu, nhất định sẽ nói cho nàng biết
đầu tiên!”

Vân Tuyết Phi bỏ qua ánh mắt khẩn cầu của hắn, lạnh lùng nhắc



nhở: “Ngươi có thể đi rồi!”

Cho dù trong lòng rất luyến tiếc, nhưng hắn cũng biết là mình đuối lí.
Nhấc chân đi đến cửa, nhẹ giọng nói với Vân Tuyết Phi: “Nàng nghỉ
ngơi cho tốt, ngày mai ta lại đến tìm nàng!”

Đơi đến khi tiếng bước chân càng ngày càng xa, cuối cùng không
nghe thấy nữa, Vân Tuyết Phi mới quay đầu, ngơ ngác nhìn bóng
đêm thê lãnh, trong lòng phiền muộn, nghĩ đến Tư Nam Tuyệt, lại
nghĩ đến Hạ Hầu Cảnh...

Đêm nay đã định trước là một đêm khó ngủ, trong một góc khác của
hoàng cung, tiếng khóc thê lương vang lên, từng tiếng đều cực kì bi
thương.

“Các ngươi cút hết cho bản cung, cút!”Ánh mắt Tiết Nhã nổi lên một
chút huyết sắc, nhìn bọn nha hoàn cúi đầu trầm mặc trước mắt, oán
khí đối với Hạ Hầu Thuần đều trút lên người bọn họ.

“Thái y nói, bây giờ ngài đang có dấu hiệu sảy thai, thỉnh Nhã trắc phi
bảo trọng thân thể!” Khấu nhi đứng một bên cẩn thận khuyên bảo,
trong mắt lại là một mảnh lạnh nhạt.

“Hắn hoàn toàn không để ý đến đứa bé trong bụng ta, hắn chỉ quan
tâm con hồ ly tinh kia!”Tiết Nhã bi thương khóc lóc kể lể, nước mắt
rơi xuống như trân châu đứt dây.

“Vì cái gì, vì sao nàng ta không chết đi!”Ánh mắt Tiết Nhã ác độc, chỉ
cần Bạch Tuyết Nhu chết đi, Hạ Hầu Thuần sẽ chậm rãi quên đi nàng
ta, sau đó yêu nàng, giống như vị đích tỷ Tiết Phỉ kia. Tiết Phỉ chết đi,
nàng ta mới có thể trở thành Tiết gia đích nữ!



Chương 134: Các loại tâm tư

Khấu Nhi vội vàng tiến lên, ngăn trở tầm mắt của đám nha hoàn,
nháy mắt ra hiệu với Tiết Nhã, nhỏ giọng nhắc nhở: “Nhiều người
nhiều tai mắt, xin Nhã Trắc Phi hãy cẩn thận lời nói!”

Sau khi Tiết Phỉ chết đi, Tiết Nhã chính là tiểu thư duy nhất của Tiết
Gia. Vì Hạ Hầu Thuần, nàng không tiếc vứt bỏ tôn nghiêm, hạ mình
làm trắc phi của hắn. Nói không dễ nghe thì cũng chỉ là một thị thiếp
mà thôi.

Vì khiến Hạ Hầu Thuần vui vẻ, rõ ràng nàng không thích Bạch Tuyết
Nhu, vẫn cùng nàng ta tỷ muội tình thâm. Cho dù có bị uất ức lớn thế
nào, trước mặt Hạ Hầu Thuần cũng chưa từng nói một câu bất mãn.
Nàng vẫn cho rằng, chỉ cần nàng thu hồi mũi nhọn, toàn tâm toàn ý
suy nghĩ cho hắn, hắn sẽ nhìn thấy điểm tốt của nàng. Nhưng mà
không có, trong lòng hắn chỉ có Bạch Tuyết Nhu, cho dù nàng có làm
tốt đến mức nào, hắn cũng sẽ không bố thí cho nàng nửa phần tình
cảm. Biểu hiện của Hạ Hầu Thuần hôm nay, khiến cho trái tim nàng
triệt để rét lạnh.

Đau rát trên mặt nhắc nhở nàng đã phải chịu khuất nhục thế nào,
ngón tay nắm chặt đệm giường trở nên trắng bệch, trong đầu không
ngừng hiện lên khuôn mặt lạnh lùng trào phúng của hắn, mà suýt
chút nữa...con của nàng đã không còn nữa.

“Cẩn thận? Vì sao ta phải cẩn thận?”Tiết Nhã cười lạnh, trong mắt
không che giấu được hận ý ngập trời. Ở bên ngoài phải chịu uất ức
cũng thôi đi, đây là địa bàn của nàng, lẽ nào ngay cả một câu oán
giận cũng không thể nói?



“Khấu Nhi, ngươi đứng sang bên cạnh đi, đừng đứng chắn tầm nhìn
của ta!” Ánh mắt Tiết Nhã trở nên nghiêm khắc, lạnh giọng ra lệnh.

Ánh mắt Khấu Nhi lướt qua một tia sáng, há mồm định nói gì đó, cuối
cùng vẫn ngậm miệng, cung kính đứng sang bên.

Hai mắt Tiết Nhã nheo lại, ánh mắt đảo qua một phòng cung nữ, âm
thanh bỗng dưng trở nên âm trầm: “Cho các ngươi vào phòng trong
hầu hạ ta, chứng minh ta tin tưởng các ngươi, hy vọng các ngươi
hiểu rõ thân phận của mình, biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói.
Cho dù ta chỉ là Trắc Phi, địa vị trong phủ so ra kém vương phi,
nhưng mà ở ngoài vương phủ, ta còn là đích nữ duy nhất của Tiết
Phủ, điểm này, ngay cả Vương Phi cũng không bằng!”

Nàng hơi hơi ngẩng cổ, ánh mắt lạnh lẽo lộ ra cao ngạo và miệt thị,
cho dù sắc mặt tái nhợt, vẫn không che dấu được lệ khí trong lời nói:
“Kẻ nào dám phản bội ta, thì chính là đối đầu với cả Tiết Phủ, bao
gồm cả người nhà của các ngươi, cũng chỉ có một con đường chết!”

Tiếng nói vừa dứt, đám cung nữ đang run bần bật đồng thời quỳ
xuống, trong giọng nói tràn ngập sợ hãi: “Chúng nô tỳ không nghe
thấy gì cả, chúng nô tỳ thề sống chết nguyện trung thành với Nhã
Trắc Phi!”

Ánh mắt Tiết Nhã sâu thẳm, khóe miệng cong lên một độ cung, vừa
lòng gật đầu: “Khấu Nhi lưu lại, còn lại đều lui xuống hết đi, ai làm
việc nấy, đừng có mà khua môi múa mép!”

“Vâng!” Âm thanh cung kính mang theo sợ hãi đồng loạt vang lên.

Đợi trong phòng chỉ còn lại hai người, Khấu Nhi bê chén thuốc an
thai còn nóng đặt trên bàn đưa cho Tiết Nhã, giọng điệu trần đầy



quan tâm: “Nàng ta dù sao cũng là chính phi của Vương gia, cho dù
trong lòng ngài không thoải mái, nhưng vì tiểu vương gia, ngài cũng
nhất định phải nhịn!”

Tất cả sự tình phát sinh hôm nay đều thoát ly khỏi khống chế của
nàng. Vốn nàng tính toán cùng Hộ Quốc Vương Phi cùng nhau diệt
trừ Bạch Tuyết Nhu, sau đó dựa vào mẫu bằng tử quý, ngồi trên cái
ghế Vương Phi chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhưng mà qua buổi tối
hôm nay, nàng không thể không suy tính lại một lần nữa. Hạ Hầu
Thuần hoàn toàn không đặt nàng trong mắt, nếu Tiết gia thật sự nâng
đỡ hắn lên ngôi Hoàng Đế, chờ đến ngày hắn đủ lông đủ cánh, Tiết
gia sẽ không còn bất kì tác dụng gì nữa. Đến lúc đó, chỉ sợ hai mẹ
con nàng sẽ chẳng còn chốn dung thân!

Tiết Nhã tiếp nhận chén thuốc Khấu Nhi mang đến, dùng muỗng múc
hai thìa đưa đến bên miệng. Thuốc đắng chảy vào trong cổ họng,
lông mày của nàng cũng không hề nhíu dù chỉ một chút. Cảm nhận
được phần bụng lạnh lẽo có thêm một chút ấm áp, nàng tựa vào đầu
giường, nhẹ nhàng thở ra một hơi, trên mặt vẫn không tiêu tán được
vẻ tăm tối.

“Nhịn? Ta đã nhịn mấy năm nay rồi!” Tiết Nhã ảm đạm cười, trong
mắt lướt qua vẻ châm chọc, khẽ hừ một tiếng: “Ta nhường nhịn còn
ít sao? Ta lui một bước nàng ta lại tiến thêm một bước. Hạ Hầu
Thuần vẫn luôn cho rằng Bạch Tuyết Nhu yếu đuối cần người che
chở, nhưng hắn lại không biết rằng, nàng ta mới là nữ nhân tâm cơ
sâu nhất!”

“Vương gia coi trọng Vương phi như thế, ngài muốn động thủ cũng
không dễ dàng. Xét theo tình huống trước mắt, chỉ cần Vương Phi
xảy ra chuyện, Vương gia nhất định sẽ đổ hết tội lỗi lên đầu trắc phi!”
Trong mắt Khấu Nhi hiện lên một tia sầu lo, nghiêm túc phân tích tình
huống trước mắt.



Tiết Nhã nghe vậy sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, lo lắng của Khấu
Nhi sao nàng lại không hiểu, nguyên bản cho rằng nhân cơ hội Bạch
Tuyết Nhu một mình vào kinh mà sai người mai phục trên đường ám
sát nàng ta, đến lúc đó giả trang thành một vụ giết người cướp của,
ai cũng sẽ không hoài nghi là do nàng ra tay. Chẳng sợ Hạ Hầu
Thuần nghi ngờ trong lòng, dù sao hắn cũng không có chứng cứ,
cũng không thể làm gì nàng. Ai ngờ giữa đường lại nhảy ra một Tư
Nam Tuyệt, khiến cho kế hoạch của nàng trôi theo dòng nước, lại
còn bị Hạ Hầu Thuần phát hiện!

“Bạch Tuyết Nhu...nữ nhân này không thể lưu. Nếu ta không thể tự
mình động thủ, vậy thì mượn dao giết người cũng không sao!”Khóe
môi Tiết Nhã hơi gợn lên, trong mắt hiện lên vẻ toan tính.

“Khấu Nhi nhìn chăm chú vào Tiết Nhã, trong đầu lướt qua muôn vàn
suy nghĩ, cuối cùng cũng đoán ra đôi chút, nàng tiếp tục hỏi: “Trắc
phi là muốn mượn tay Hộ Quốc Vương Phi...”

Tiết Nhã nhìn thoáng qua Khấu Nhi, cũng không tiếp lời nàng ta.
Nàng vẫy vẫy tay, đi đến bên giường, nói thầm vào tai Khấu Nhi vài
câu.

“Nô tỳ đi làm ngay!”Khấu Nhi cung kính đứng lên, nhấc chân đi ra
bên ngoài.

oOo

Hôm sau, lúc tia sáng đầu tiên chiếu vào Trường Nhạc điện, Thiên
Tầm bê chậu đồng đẩy cửa đi vào.

“Chủ tử ngủ có ngon không?”Thiên Tầm đặt chậu đồng xuống, không
phát hiện ra sắc mặt khác thường của Vân Tuyết Phi, hai mắt sáng



quắc nhìn nàng.

“Tốt, sao lại không tốt? Giấc ngủ của ta luôn luôn rất tốt!” Giọng nói
của Vân Tuyết Phi hơi lạnh lẽo, giọng điệu nhàn nhạt nói: “Ngươi để
đồ xuống rồi đi ra ngoài, ta muốn yên tĩnh một mình.”

Thiên Tầm sửng sốt, ánh sáng trong mắt tiêu tán, nguyên bản cho
rằng Vương Gia trở về, chủ tử sẽ cao hứng trở lại. Vì vậy nên hôm
qua nàng mới dẫn Vân Tuyết Phi đến Ngự Hoa Viên một mình, bây
giờ xem ra, chủ tử vẫn không vui. Hay là hai người cãi nhau?

Thiên Tầm nghĩ đến chuyện này, nàng mím môi, thử dò hỏi: “Nếu
trong lòng người có chuyện gì không thoải mái, ngài cũng có thể nói
với nô tỳ, dấu ở trong lòng khó chịu, nói ra sẽ tốt hơn nhiều!”

Vân Tuyết Phi dùng đầu ngón tay quấn một lọn tóc đen, nhìn ánh
nắng rực rỡ ngoài cửa sổ, giọng điệu có chút âm trầm: “Thiên Tầm,
từ lúc ngươi theo ta đến giờ, ta luôn coi ngươi là bằng hữu, có
chuyện gì ta cũng nói với ngươi, tin tưởng ngươi, yêu quý ngươi.
Nhưng mà ta lại quên mất rằng, chủ nhân thật sự của ngươi thủy
chung vẫn là Tư Nam Tuyệt!”

Trong lòng Thiên Tầm nhảy dựng, động tác trên tay cũng dừng lại,
trong mắt hiện lên một chút hoảng loạn. Nàng vội vàng đến trước mặt
Vân Tuyết Phi, áy náy nhìn nàng: “Chủ tử, ta không phải cố ý gạt
người, ta chỉ không muốn người và Vương Gia có hiểu lầm!”

“Hiểu lầm cái gì?”Vân Tuyết Phi xoay người, ánh mắt thẳng tắp đối
diện với Thiên Tầm, cười nhạt nói: “Hắn hộ tống Bạch Tuyết Nhu về
kinh là sự thật, là thanh mai trúc mã với nàng ta cũng là sự thật. Tình
cảm mười mấy năm không dễ gì có thể thay thế, chuyện này ta hiểu
được, ta càng biết Bạch Tuyết Nhu đối với hắn có ý nghĩa không
bình thường!”



“Vương gia đối với Thuần Vương Phi chỉ có tình bằng hữu đơn
thuần, điểm này Thiên Tầm có thể lấy đầu ra đảm bảo!” Ánh mắt
Thiên Tầm nghiêm túc, giọng điệu có chút nặng. Thời gian nàng đi
theo Vương Gia không hề ít hơn thời gian Bạch Tuyết Nhu quen biết
Vương gia, đối với mối quan hệ của hai người này nàng cũng hiểu
rõ. Tình cảm của Vương Gia đối với Bạch Tuyết Nhu không có tình
yêu nam nữ, nếu thật sự có, hắn đã không trơ mắt nhìn Bạch Tuyết
Nhu gả cho Hạ Hầu Thuần.

“Giữa bọn họ không có tình yêu nam nữ, nhưng hắn không thể vứt
bỏ Bạch Tuyết Nhu cũng là sự thật!”Ánh mắt Vân Tuyết Phi ngưng
lại, bên trong nhiễm lên một tầng ám sắc, mím môi nói: “Hắn và Hạ
Hầu Thuần là hai phe đối lập, một cái Bạch Tuyết Nhu có thể khiến
bọn họ cùng nhau uống rượu tâm tình, ảnh hưởng không hề nhỏ!”

“Rốt cuộc bọn họ đã quen biết nhau nhiều năm như vậy, hoàn toàn
cắt đứt liên quan là không có khả năng!” Thiên Tầm vắt hết óc trấn
an: “Trước kia Thuần Vương còn ở trong kinh, Vương gia vẫn
thường cùng hắn uống rượu tâm tình, không liên quan gì đến nữ
nhân kia!”

“Được rồi, Thiên Tầm, đừng nói nữa, chúng ta đừng nhắc đến mấy
người và sự tình không vui đó nữa!”Vân Tuyết Phi lên tiếng ngăn
cản, nói sang chuyện khác: “Có tin tức về hành tung của Cảnh
Vương gia sao?” Thời gian dài như vậy, vẫn không tìm được người,
trong lòng Vân Tuyết Phi vô cùng nôn nóng. Nghe Tiêu Nhụy Vũ nói
hắn bị trọng thương, ngày nào Hạ Hầu Cảnh chưa trở về, ngày đó
trái tim nàng không thể an ổn được.

“Đã rút ngắn phạm vi điều tra, hai ngày trước có người nói đã nhìn
thấy một nam tử tương tự Cảnh Vương gia ở Giang Châu, Bạch
Phong đã phái người đến đó tìm.”Thiên Tầm cũng không tốt lại tiếp



tục nói đỡ cho Tư Nam Tuyệt, dù sao nữ nhân vẫn luôn mẫn cảm
trong chuyện tình cảm, nàng cũng có thể lí giải tức giận của chủ tử.

“Tốt!” Vân Tuyết Phi gật gật đầu. lông mi thật dài dưới ánh mặt trời
hơi lóe lên. Trầm mặc một lát, nàng mở miệng nói: “Thiên Tầm, nếu
ngươi thật sự coi ta là chủ tử, ta hy vọng ta có thể là chủ tử duy nhất
của ngươi. Có chuyện gì cũng không được gạt ta, cho dù là vì muốn
tốt cho ta đi nữa. Ta có quyền lợi được biết!”

Thiên Tầm sửng sốt, lần này đúng là nàng làm sai, nàng cúi đầu suy
nghĩ một lát, sau đó thần sắc cực kì nghiêm túc: “Chủ tử, thật xin lỗi,
lần này là nô tỳ không đúng, sau này có chuyện gì nô tỳ nhất định sẽ
cho người biết trước!”

Vân Tuyết Phi nhẹ nhàng cười, gật gật đầu, u sầu trong mắt vẫn
không hòa tan được: “Lúc này ta tin tưởng ngươi, mong rằng ngươi
sẽ không làm ta thất vọng!” Bên người nàng ngoài Ngũ Trà ra, cũng
không có nhiều thân tín. Thiên Tầm là nữ tử chí tình chí nghĩa, chỉ là
không biết nàng có thể toàn tâm toàn ý với nàng hay không!

“Vương...Vương Gia!”Thiên Tầm ngẩng đầu, đột nhiên nhìn thấy Tư
Nam Tuyệt đang đứng phía sau Vân Tuyết Phi, ánh mắt gắt gao nhìn
chằm chằm vào người chủ tử. Khóe miệng mím lại, ẩn ẩn có chút tức
giận.

Vân Tuyết Phi nghe vậy, cả người ngẩn ra, rồi sau đó xoay người,
ánh mắt hờ hững. Bốn mắt chạm nhau, không khí tức khắc lâm vào
trầm mặc.

“Ngươi lui xuống trước đi!”Tư Nam Tuyệt đột nhiên mở miệng, âm
thanh nặng nề.

Thiên Tầm liếc nhìn Vân Tuyết Phi một cái, lập tức lui ra, đồng thời



đóng cửa lại.



Chương 135: Chung sống
không hòa thuận

Trong phòng tĩnh lặng, hai người vẫn duy trì tư thế vừa rồi không
nhúc nhích. Một lát sau, màu đen trong con ngươi Tư Nam Tuyệt dần
dần biến mất, khí tức lạnh như băng quanh người cũng dần dần tản
đi. Hắn nhấc chân lên, chân thành đi về phía nàng, khóe miệng nở
một nụ cười ấm áp còn xen chút lấy lòng, nhẹ giọng hỏi: “ Đã ăn
sáng chưa?”

Vân Tuyết Phi ngẩn ra, nhìn Tư Nam Tuyệt, lại nhìn ánh mắt ôn hòa
và cưng chiều trước sau như một của hắn, trong con ngươi đen sáng
ngời tất cả đều là bóng dáng của nàng, giống như chuyện ngày hôm
qua chưa từng xảy ra vậy.

Nàng không tự chủ nắm chặt bàn tay trong ống tay áo, mấp máy môi,
lắc đầu nói: “ Không muốn ăn!”

Con ngươi Tư Nam Tuyệt trầm xuống, nhìn chằm chằm mặt nàng,
thấy nàng cắn chặt cánh môi, lông mi thật dài cụp xuống tạo thành
một mảnh bóng tối, tự nhiên hiểu rõ trong lòng nàng vẫn còn để ý
chuyện Tuyết Nhu, chỉ là...Hắn nghiêm túc nói: “ Không muốn ăn
cũng phải ăn một chút, nhìn nàng ở hoàng cung mấy ngày mà đã gầy
thành cái dạng gì rồi!”

Vân Tuyết Phi sửng sốt, khóe miệng lập tức lộ ra một nụ cười khổ, tự
giễu liếc Tư Nam Tuyệt một cái, hờ hững nói: “Đa tạ Vương gia đã
quan tâm, chỉ là ta thực sự không có khẩu vị!”

Một tiếng Vương gia, ánh mắt Tư Nam Tuyệt chợt lóe, nhìn vẻ mặt



Vân Tuyết Phi không chút thay đổi, quả nhiên là tức giận, có chút bất
đắc dĩ nói: “ Phi nhi, ta và Tuyết Nhu chỉ là bằng hữu bình thường,
nàng gặp chuyện không may, ta sao có thể thản nhiên đứng nhìn?”

“ Vương gia quá lo lắng rồi, ta không tức giận, người muốn giúp ai
cũng không cần cùng ta giải thích!” Vân Tuyết Phi tâm tư vừa động,
dời ánh mắt đi, thanh âm nhạt nhẽo.

Nhất thời, giữa nàng và hắn giống như bị ngăn cách bởi một vách
tường trong suốt, Tư Nam Tuyệt nhìn chằm chằm Vân Tuyết Phi hồi
lâu, vẻ mặt ẩn chứa một chút rầu rĩ. Hắn khẽ thở dài một hơi: “
Không tức giận là tốt rồi, ta vào cung từ sáng sớm, còn chưa kịp
dùng bữa sáng, nàng cùng ta ăn một chút?”

Vân Tuyết Phi nhíu mày, sắc mặt không tốt nói: “ Vương gia có thể
quay về Vương phủ dùng bữa, bây giờ ta một chút khẩu vị cũng
không có...”

“ Ta nghe Bạch Phong nói, A Cảnh mất tích, tình huống không mấy
lạc quan!” Tư Nam Tuyệt đột nhiên lên tiếng cắt đứt lời nàng, liếc
nhìn Vân Tuyết Phi sắc mặt biến đổi, hắn che dấu không vui trong
đáy lòng, ánh mắt nặng nề, tiếp tục dẫn dụ nói: “ Chúng ta ngồi xuống
vừa ăn vừa nói chuyện, nghĩ cách mau chóng tìm được A Cảnh.
Tiêu Nhị Vũ đồng ý với nàng tạm thời không động, nhưng A Cảnh là
tâm bệnh của nàng, nàng ta nhất định sẽ ngầm sử dụng thủ đoạn,
chúng ta phải nhanh chóng tìm được hắn, muộn một ngày là hắn gặp
nguy hiểm thêm một ngày!”

Biết A Cảnh đang ở trong tình huống nguy hiểm, bây giờ không phải
lúc đứng đây lãng phí thời gian với Tư Nam Tuyệt, Vân Tuyết Phi hít
một hơi thật sâu, kìm nén không vui trong lòng, lạnh lùng phân phó
cung nhân đang đứng bên ngoài:



“Chuẩn bị bữa sáng”

Tư Nam Tuyệt cười một tiếng, đáy mắt nhiễm lên một chút đen tối.
Hắn không nói thêm gì nữa, xoay người đi về phía bàn ăn, tùy ý tìm
một vị trí ngồi xuống. Thấy Vân Tuyết Phi vẫn đứng yên tại chỗ, hắn
dịu dàng cười với nàng: “Phi nhi, sao còn đứng đó, mau tới đây ngồi
bên cạnh ta, chúng ta cùng nhau dùng bữa!”

Vân Tuyết Phi không ngồi ở vị trí bên cạnh hắn mà đi tới phía đối
diện với hắn ngồi xuống. Nhìn hành động của nàng, Tư Nam Tuyệt
đương nhiên biết trong lòng nàng bài xích hắn, nhưng ít nhất nàng
cũng nguyện ý ngồi ăn cơm với hắn, nên cho dù trong lòng hắn
không vui cũng cố gắng nhịn xuống. Dù sao người sai trước là hắn,
hơn nữa xét theo một hướng khác, nàng vì hắn quan tâm nữ nhân
khác mà tức giận, điều này không phải đã nói rõ trong lòng nàng
cũng có hắn sao?

Lúc Thiên Tầm mang món ăn và rượu đến, còn lo lắng quét mắt qua
hai người một cái, sau đó mới cung kính lui ra ngoài. Tư Nam Tuyệt
nhẹ nhàng cười, tự rót cho mình một ly rượu rồi một hơi uống cạn.
Hắn cầm đũa trên bàn lên, trước hết gắp thức ăn vào trong bát của
nàng. Vân Tuyết Phi trừng mắt nhìn hắn. Nam nhân này rõ ràng nhìn
thấy sắc mặt khó coi của nàng, biết nàng không muốn nhìn thấy hắn,
lại cứ cố tình tìm mọi cách lấy lòng nàng. Nhìn thức ăn hắn gắp đầy
một bát, lại nghĩ tới hắn cũng đối xử tốt với Bạch Tuyết Nhu như vậy,
khẩu vị khó khăn lắm mới có lại biến mất.

Dưới ánh mắt chờ mong của hắn, nàng nhấc đũa, gắp đồ ăn chuẩn
bị đưa vào miệng, nhưng vừa nhìn Tư Nam Tuyệt ngồi đối diện,
nàng lại đột nhiên dừng động tác, thả đồ ăn vào bát lại. Vân Tuyết
Phi nhìn người đối diện, sắc mặt nặng nề: “Hôm qua Thiên Tầm nói
hắn nhìn thấy một người giống A Cảnh xuất hiện ở Giang Châu, ta
muốn tự mình tới đó tìm.”



“Ta đi cùng với nàng.” Hơi thở xung quanh Tư Nam Tuyệt trong nháy
mắt trở nên âm trầm, bàn tay dưới gầm bàn nắm thật chặt, môi mỏng
mím lại thành một đường thẳng.

Lần này Vân Tuyết Phi cũng không cự tuyệt đề nghị của hắn, nàng
nhẹ nhàng gật đầu: “Được!” Vì an toàn của A Cảnh, nàng không thể
vì tức giận của bản thân mà cự tuyệt sự giúp đỡ của Tư Nam Tuyệt.
Có hắn đi cùng, cơ hội tìm được A Cảnh sẽ lớn hơn nhiều, hơn nữa
nàng cũng không biết Tiêu Nhụy Vũ sẽ giở thủ đoạn gì.

“Bây giờ thì ăn cơm trước!” Tư Nam Tuyệt che giấu không vui trong
đáy lòng, sau khi nói câu này liền im lặng không mở miệng nữa.

Vân Tuyết Phi cúi đầu, cũng yên tĩnh ngồi ăn cơm, nàng tự nhiên
biết trong lòng hắn khó chịu, nhưng mà nàng cũng không có ý định
giải thích gì với hắn. Có lẽ ngay từ đầu, nàng và hắn đã không thích
hợp ở cùng một chỗ. Kiếp trước đã từng bị phản bội khiến cho nàng
không còn lòng tin với chuyện tình cảm nữa. Nếu hắn không thể cho
nàng cảm giác an toàn và tin tưởng, vậy thì thay vì trong lòng nghi kỵ
lẫn nhau, còn không bằng mau chóng tách ra.

Tin tức Tư Nam Tuyệt tới Trường Nhạc cung, Thái Hậu đương nhiên
đã sớm được ám vệ báo lại. Tất cả mọi chuyện đều phát triển đúng
theo kế hoạch của nàng, nghĩ vậy, Tiêu Nhụy Vũ vui vẻ nhếch khóe
môi.

“Mẫu hậu, Nhu nhi vừa tới kinh thành, nhi thần muốn dành ra vài
ngày nghỉ ngơi để dẫn nàng đi thăm thú xung quanh một chút.” Hạ
Hầu Thuần đưa mắt nhìn Bạch Tuyết Nhu dịu ngoan đang đứng bên
cạnh, hắn cầm lấy bàn tay mềm mại tinh tế của nàng ta, thành khẩn
nói với Tiêu Nhụy Vũ.



Nhìn nữ nhân mắt ngọc mày ngài, da thịt trắng nõn đang đứng trước
mắt, Tiêu Nhụy Vũ nhíu mày không vui. Ánh mắt nàng chuyển qua
khuôn mặt thành khẩn của trưởng tử: “Ta nghe nói đêm qua Nhã Nhi
thiếu chút nữa sảy thai, ngươi làm phu quân của nàng còn có tâm
tình đi dạo! Có thời gian thì ở bên cạnh chăm sóc nàng cho tốt. Đứa
bé trong bụng nàng là trưởng tử của ngươi, không được phép qua
loa. Ai gia còn chờ ôm cháu trai!”

Giọng nói thanh lãnh, trong lạnh nhạt lộ ra khí tức cao quý, nhưng lời
nói lại giống như băng nhọn đâm vào trong lòng Bạch Tuyết Nhu,
khiến toàn thân nàng ta trở nên lạnh lẽo. Phu quân, hắn là Tiết Nhã
phu quân, vậy phu quân của nàng là ai? Nàng rõ ràng là chính phi
của Hạ Hầu Thuần, nhưng mà ở trong mắt vị Thái Hậu tôn quý này,
nàng ngay cả một cái trắc phi cũng không bằng!

“Nhu Nhi vừa vào kinh, không quen thuộc với cảnh vật nơi đây, nhi
thần dẫn nàng đi dạo xung quanh một chút, còn Nhã Trắc Phi, mẫu
hậu không cần lo lắng, thái y đã nói hài tử trong bụng nàng không có
việc gì. Chỉ cần sau này Nhã Trắc Phi an phận một chút, hài tử trong
bụng nàng sẽ bình an ra đời!”Hạ Hầu Thuần tự nhiên cảm nhận
được bàn tay lạnh lẽo trong tay mình. Hắn biết nàng đã chịu ủy
khuất, nhưng mà vì tương lai của bọn họ, bây giờ hắn chỉ có thể để
nàng nhẫn nhịn một chút.

“Đó là con trai ngươi, trưởng tử của ngươi!”Âm thanh Tiêu Thái Hậu
lạnh lùng, giống như rắc lên một tầng sương: “Sao ngươi có thể coi
như trò đùa được? Tiết gia sau lưng Nhã Nhi vẫn luôn nhìn chằm
chằm từng động tĩnh của ngươi, không chấp nhận được nửa điểm
sai lầm. Ngươi đừng tưởng ta không biết, đêm qua nếu không phải
ngươi phát giận với nàng, lại đánh nàng một cái tát, nàng sao có thể
suýt nữa sảy thai?”

“Nếu mẫu hậu biết nhi thần đánh nàng một cái tát, vậy khẳng định



ngài cũng biết nguyên nhân ta đánh nàng. Nữ nhân ác độc như rắn
rết như nàng, ta Hạ Hầu Thuần khinh thường nàng sinh nhi tử cho
ta!” Hạ Hầu Thuần càng thêm nắm chặt bàn tay mềm mại trong tay,
lửa giận ngưng tụ trong đáy mắt. Chỉ cần nghĩ đến vì nữ nhân kia
mà hắn suýt nữa mất đi nữ nhân hắn yêu nhất, hắn liền hận không
thể giết nàng!

Bang một tiếng, Tiêu Nhụy Vũ đặt mạnh chén trà xuống bàn, âm
thanh trở nên âm trầm: “Hổ ác còn không ăn thịt con. Trong bụng
nàng đúng là hài tử của ngươi, ngươi phải bảo vệ chiếu cố cho ai
gia, nàng bây giờ là đích nữ duy nhất của Tiết gia, nói không dễ
nghe, cường cường liên hợp, cho dù ngươi không thích nàng, nhưng
mà vì Tiết gia cường đại sau lưng nàng, ngươi cũng phải dùng khuôn
mặt tươi cười đón chào nàng cho ta!”

Cả người Bạch Tuyết Nhu trong giây lát cứng đờ, giống như bị đả
kích không thể tiếp thu, nhưng mà chỉ một lát, nàng liền lấy lại bình
tĩnh, vươn một bàn tay khác, đặt trên mu bàn tay Hạ Hầu Thuần, ôn
nhu nói: “Thái Hậu nói đúng, Nhã Trắc Phi dù sao cũng là người của
Vương Gia, đứa bé trong bụng nàng cũng là trưởng tử của Vương
gia, không thể qua loa được!”

“Tuyết Nhu...ngươi...”Hạ Hầu Thuần quay đầu, nhìn thật sâu vào nữ
nhân cố giả vờ kiên cường trước mắt, hắn có thể nhìn thấy bi
thương trong đáy mắt nàng, còn có hơi tự giễu...

“Thuần Vương Phi, ngươi có thể nghĩ như vậy thì tốt, Thuần Nhi dù
sao cũng là người làm đại sự, không có khả năng vĩnh viễn chỉ có
một nữ nhân là ngươi. Ngươi phải hiền đức rộng lượng một chút, đợi
Nhã Nhi sinh hài tử xong, ngươi và Thuần Nhi cũng sinh tiếp một
đứa, về sau ngươi và nàng hầu hạ nhi tử của ta cho tốt, vinh hoa phú
quý sẽ không thiếu phần ngươi!” Tiêu Nhụy Vũ nhẹ nhàng vuốt ve
kim giáp ở ngón tay út, ánh mắt sâu kín, khóe miệng nhếch lên một



nụ cười uy nghiêm.

“Mẫu hậu, người không thể...”

Hạ Hầu Thuần còn muốn nói gì, nhưng bàn tay lại bị kéo một cái.
Hắn nhìn theo hướng cánh tay, thấy Bạch Tuyết Nhu nhẹ nhàng lắc
lắc đầu, mềm mại năn nỉ, ý bảo hắn đừng tranh cãi với Thái Hậu
nữa.

Hai mắt lóng lánh ánh nước kia làm cho trong lòng Hạ Hầu Thuần
bực bội, hắn không nghĩ tới mẫu thân hắn luôn kính yêu sẽ làm khó
Tuyết Nhu như vậy. Sớm biết thế này, hắn đã không dẫn Tuyết Nhu
đến đây thỉnh an.

Tiêu Nhụy Vũ biết tính tình đứa con trai này, cũng biết nếu lại tiếp tục
bức bách hắn kết quả sẽ hoàn toàn ngược lại. Vở kịch hôm nay nàng
làm cũng chỉ là muốn cho Bạch Tuyết Nhu xem.

“Tuyết Nhu cũng vừa tới, Thuần Nhi bồi nàng đi dạo trước, nhưng
cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, chờ đến tối, ngươi lại đến
chỗ Nhã Nhi ngủ lại.” Vừa dứt lời, Tiêu Thái Hậu mệt mỏi xoa xoa
thái dương, không để ý ánh mắt kháng cự của Hạ Hầu Thuần, trực
tiếp đứng lên đi vào phòng trong.

Nơi này hơi thở áp lực, Bạch Tuyết Nhu không muốn ở đây thêm một
chút nào nữa. Nàng nắm tay Hạ Hầu Thuần, nhanh chóng rời khỏi
Thọ Ninh cung, đợi đến khi dừng lại bước chân mới nhẹ nhàng thở
hổn hển.

“Nhu Nhi, thật xin lỗi, ta không nên dẫn nàng đến Thọ Ninh Cung!” Hạ
Hầu Thuần cúi đầu, ánh mắt tràn ngập hối hận.

Bạch Tuyết Nhu rũ mắt, lẳng lặng nhìn nền đá dưới chân, trầm mặc



một lát, nàng nhẹ giọng nói: “Chàng đi thăm Nhã Trắc Phi trước đi!”

“Nhu Nhi, nàng giận ta?”Hạ Hầu Thuần cẩn thận hỏi, trong con ngươi
sáng ngời hiện ra một chút lấy lòng.

“Không có!” Bạch Tuyết Nhu lập tức phủ nhận, nếu nàng muốn hận,
cũng chỉ có thể hận chính bản thân mình. Con đường này là do chính
nàng tự chọn, nàng không có tư cách oán hận ai.

“Bây giờ ta qua đó nhìn nàng ta một chút, buổi tối ta lại dẫn nàng
xuất cung chơi!” Hạ Hầu Thuần suy nghĩ một chút, muốn hắn ở lại
qua đêm với nữ nhân kia là không có khả năng, nhưng mà vẫn phải
đi thăm nàng ta một chút, tránh cho nàng ta lại làm ra chuyện tốt gì!

“Nhu Nhi, nàng chăm sóc bản thân thật tốt, nếu mệt mỏi thì trở về đợi
ta, ta rất nhanh sẽ trở lại!”Sau khi nghiêm túc dặn dò, Hạ Hầu Thuần
lền nhấc chân rời đi.

Rốt cuộc không nghe được tiếng bước chân nữa, Bạch Tuyết Nhu
mới ngẩng đầu, trong mắt một mảnh âm lãnh.

Tư Nam Tuyệt ăn cơm xong, liền bắt Vân Tuyết Phi phải tản bộ tiêu
thực cùng hắn, nhưng mà đột nhiên, lại nghe thấy tiếng khóc nức nở.

Cẩn thận lắng nghe, sắc mặt Tư Nam Tuyệt biến đổi, âm thanh này
cực kì quen thuộc với hắn!



Chương 136: Trong lòng hắn
chỉ có ta(1)

Vừa nhấc chân muốn bước đến chỗ phát ra tiếng khóc, đột nhiên lại
nghĩ đến cái gì, bước chân dừng lại, biểu cảm khác thường trên mặt
cũng nhanh chóng biến mất, giống như vô hình.

“Chúng ta trở về đi!” Tư Nam Tuyệt nghiêng đầu nhìn Vân Tuyết Phi
một cái, giả bộ không chút để ý, duỗi tay muốn nắm tay Vân Tuyết
Phi trở về.

Nhưng đúng lúc hai bàn tay sắp chạm nhau, ánh mắt Vân Tuyết Phi
chợt lóe, thân thể nhẹ nhàng nghiêng về một bên, né tránh bàn tay
của hắn.

“Không đi nhìn nàng sao?” Vân Tuyết Phi nhẹ nhàng ngẩng đầu
cười, ý cười không đạt đến đáy mắt, âm thanh vừa rồi nàng chỉ nghe
duy nhất một lần nhưng lại gieo trong lòng nàng một cây gai.

“Ngươi muốn ta đi?” Tư Nam Tuyệt chậm rãi quay đầu, nhíu mày
nhìn Vân Tuyết Phi, cảm giác trống rỗng trong tay làm hắn nhíu mày
không vui: “Ta nhớ rõ nàng rất để ý chuyện ta đi gặp nàng ta!”
Chuyện đi huyện An Dương lần này, nàng còn chưa tha thứ cho hắn.
Sao hắn có thể cố ý làm chuyện khiến nàng không vui?

Khóe miệng Vân Tuyết Phi lộ ra thần sắc trào phúng, thấy giọng nói
hắn bình tĩnh, sắc mặt bình tĩnh, nhưng một chút mất tự nhiên lướt
qua đáy mắt hắn vừa rồi nàng cũng nhìn rất rõ.

“Ngươi muốn đi gặp nàng thì cứ đi đi, ta không phải người không



hiểu lí lẽ!” Vân Tuyết Phi nhìn Tư Nam Tuyệt một cái thật sâu, rũ mi
mắt xuống, giọng nói lạnh lùng: “Huống hồ chuyện tới An Dương
ngươi cũng có thể thoải mái làm, bây giờ cần gì phải lộ vẻ khó xử...”

Dừng một chút, nàng đột nhiên xoay người, đặt tay lên ngực hắn,
cảm nhận nhịp tim đập hữu lực, ánh mắt chế nhạo: “Hơn mười ngày
kia chuyện muốn phát sinh thì cũng đã phát sinh, bây giờ ta mới
phòng bị thì còn có ý nghĩa gì?”

Ys tứ châm chọc ben trong lời nói kia, Tư Nam Tuyệt sao có thể
nghe không hiểu? Hắn nhăn mày, khóe miệng lộ ra ý cười khổ, bắt
lấy bàn tay trên ngực, gắt gao nắm lấy, có chút bất đắc dĩ và sủng
nịch nói: “Phi nhi, chuyện đi An Dương lần này ta không nói trước
cho nàng biết, ta thật sự biết lỗi rồi. Nhưng mà ta và Tuyết Nhu
không có gì cả, chỉ là quan hệ bằng hữu đơn thuần, nàng mới là thê
tử của ta, là người ta sẽ nắm tay cả đời, điểm này vĩnh viễn cũng
không thay đổi!”

Cuối mùa thu, không khí có chút ẩm ướt âm lãnh, cảnh vật tinh xảo
dưới ánh nắng nhợt nhạt lộ ra thê lãnh, toàn bộ hoàng cung vừa
nghiêm trang lại vừa áp lực.

Trước đây nếu nghe được lời thề này của hắn, có lẽ nàng còn có
chút cảm động, nhưng mà bây giờ giữa nàng và hắn đã nhiều thêm
một kẻ thứ ba, dù thế nào nàng cũng không thuyết phục được bản
thân mình tin tưởng hắn.

Vân Tuyết Phi mím môi, nghiêng đầu không nhìn Tư Nam Tuyệt nữa,
rút tay ra, giọng điệu có chút buồn bã: “Ngươi đi nhìn nàng đi, ta tự
trở về một mình!”

Dứt lời, nàng lập tức xoay người, trong ánh mắt không tha của hắn
mà chuẩn bị nhấc chân rời đi.



“Nam Tuyệt, sao ngươi lại ở đây?” Bạch Tuyết Nhu lộ ra thần sắc
kinh ngạc, cẩn thận lắng nghe lại có thể phát hiện ra ẩn sâu trong đó
là một chút vui sướng.

Giọng nói mang theo chút âm mũi khàn khàn mị hoặc truyền tới từ
phía sau, trong lòng Vân Tuyết Phi lộp bộp, bước chân đang rời đi
cũng dừng lại, thân mình cứng đờ.

“Mới vừa dùng bữa sáng, thuận tiện bồi Phi nhi đi dạo!” Khóe môi Tư
Nam Tuyệt gợn lên một độ cong, thanh âm ôn nhuận cực kì dễ nghe,
cả người chìm trong một hào quang ấm áp.

Mặc váy áo màu lam nhạt, bên ngoài khoác một tầng voan mỏng
trắng tinh, khắc họa toàn bộ dáng người thướt tha của nàng ta, nàng
ta như bừng tỉnh cười: “Vị này chính là Vương Phi của huynh đúng
không? Vân muội muội, đêm qua chúng ta vừa gặp nhau!”

Vân Tuyết Phi cũng không làm ra vẻ, nàng ta đã gọi nàng thân thiết
như vậy, nàng cũng ngại giả bộ thờ ơ, yểu điệu xoay người, trừng
mắt liếc Tư Nam Tuyệt đang cười nhạt kia một cái, sau đó chuyển
ánh mắt về phía Bạch Tuyết Nhu đang mỉm cười ôn nhu.

So với buổi tối đen thui, lúc này dưới ánh sáng mặt trời, nàng có thể
nhìn rõ dung mạo của nữ nhân này.

Không thể phủ nhận, nữ nhân này lớn lên rất xinh đẹp, không thuộc
về bất kì một loại đẹp nào nàng đã gặp qua. Nét đẹp của nàng ta
trầm tĩnh lại mị hoặc, đặc biệt là ưu thương toát lên nơi đáy mắt, làm
cho người ta không thể chán ghét được, ngược lại còn nổi lên lòng
thương tiếc. Nữ nhân như vậy đáng giá nam nhân nâng niu trong
lòng bàn tay mà sủng ái.



“Ta có thể an toàn đến bên cạnh A Thuần, ít nhiều là nhờ có Nam
Tuyệt giúp đỡ.” Bạch Tuyết Nhu gãi đúng chỗ ngứa, trên mặt mỉm
cười ôn nhu, vành mắt ửng đỏ, lúc nào mặt mày cũng ẩn hiện một
chút u sầu. Nàng ta yểu điệu đi đến trước mặt Vân Tuyết Phi, nắm
lấy tay nàng: “Ta vẫn luôn tò mò, Nam Tuyệt sẽ cưới một cô nương
như thế nào?”

Tiếng nói vừa dứt, mắt đẹp trong suốt giống như phát sáng, như có
như không liếc mắt nhìn Tư Nam Tuyệt một cái, nhẹ nhàng nhướn
mày: “Hắn người này trước giờ vẫn luôn trì độn ở phương diện tình
cảm, bây giờ có muội chiếu cố hắn, ta làm tỷ tỷ cũng an tâm!”

Tỷ tỷ? Vân Tuyết Phi ngơ ngác nhìn nữ nhân ôn nhu trước mắt, sau
đó hoài nghi nhìn Tư Nam Tuyệt.

Nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của nàng, sắc mặt Tư Nam Tuyệt bình
tĩnh. Vân Tuyết Phi lại liếc mắt một cái nữa, trên mặt hắn lúc này có
hài hước, có sủng nịch, cũng có thâm tình...

Hắn nhếch môi, không chút để ý giải thích: “Tuyết Nhu lớn hơn ta ba
tuổi, cùng ta lớn lên, có thể xem như là tỷ tỷ của ta!”



Chương 136-2: Trong lòng hắn
chỉ có ta(2)

Cả người Bạch Tuyết Nhu cứng đờ, ngay sau đó mau chóng khôi
phục lại bình tĩnh, nàng ta gật đầu, cầm chặt tay Vân Tuyết Phi, hâm
mộ nói: “Đệ đệ này của ta từ trước tới nay chưa từng vừa mắt bất kì
nữ tử nào, nay hắn để ý một người, ta cuối cùng cũng yên tâm, Tuyết
Phi, ngươi và Nam Tuyệt nhất định phải hạnh phúc.”

Sự thật là vậy? Vân Tuyết Phi nghĩ không thông, nàng nhớ rõ Tư
Nam Tuyệt đã từng nói hắn cùng Bạch Nhu Nhi đã qua lại với nhau
một tháng, bây giờ nàng vẫn luôn để ý kĩ nữ nhân này, thế nhưng
nàng ta đột nhiên biến thành tỷ tỷ của phu quân mình. Chuyện này
quả thực quá hoang đường.

“Nhất định.” Vân Tuyết Phi liếc nhìn Tư Nam Tuyệt ở phía sau, sắc
mặt tốt lên đôi chút, nhẹ nhàng cười: “Bạch tỷ tỷ là một nữ tử am
hiểu lòng người, Thuần Vương quả thật có phúc khí!”

Khen nàng ta thì có thể, cho dù không mấy thoải mái nhưng cũng
không sao, nhưng tâm tình không mấy vui vẻ của nàng cũng sẽ
không để nữ nhân trước mắt này biết.

“Tuyết Nhu, Hạ Hầu Thuần không ở bên cạnh ngươi sao?” Con
ngươi Tư Nam Tuyệt đảo một vòng vẫn không nhìn thấy bóng dáng
quen thuộc, mày liền nhăn lại, ẩn ẩn tức giận.

“Không có!” Bạch Nhu Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, con ngươi vốn tràn
đầy ý cười đột nhiên biến thành sự tĩnh mịch hoang vắng, giọng nói
tràn ngập phiền muộn: “Thái Hậu có lệnh nói hắn đi bồi Nhã trắc phi.”



Nàng ta đứng ở nơi đó, ánh nắng chiếu xuống, phủ lên người Bạch
Tuyết Nhu, ôn hòa như vậy, nhẹ nhàng giống như muốn theo gió mà
bay đi.

“Ngươi vừa đến kinh thành, lần đầu tiên tới hoàng cung, đáng lẽ lúc
này hắn phải ở bên cạnh ngươi mới đúng!” Giọng nói Tư Nam Tuyệt
ôn nhuận, giống như đang nói đến một chuyện rất bình thường,
nhưng Vân Tuyết Phi biết, hắn đang bất mãn, thậm chí có chút tức
giận.

“Hắn cũng là bất đắc dĩ!” Sắc mặt Bạch Tuyết Nhu hòa hoãn một
chút, nhẹ nhàng thở dài một hơi, nở nụ cười với Tư Nam Tuyệt: “Dù
sao Nhã trắc phi cũng đang mang thai, hắn có nghĩ vụ phải quan tâm
chăm sóc nàng, huống chi,...”

“Ta cũng biết hắn là vì muốn tốt cho ta, Thái Hậu không thích ta, sau
lưng Nhã trắc phi lại có Tiết gia, nếu hắn không làm bộ một chút,
cuộc sống sau này của ta sẽ rất khổ sở!” Bạch Tuyết Nhu hít sâu một
hơi, ánh mắt lóe lên tia thất vọng, miễn cưỡng nâng khóe miệng.

Vân Tuyết Phi sửng sốt một chút, không nghĩ tới nữ nhân trước mắt
lại thiện giải nhân ý như vậy. Người nàng ta thích là Hạ Hầu Thuần,
giữa nàng ta và Nam Tuyệt thực sự chỉ là quan hệ bằng hữu đơn
thuần, chẳng lẽ là nàng hiểu lầm? Nghĩ đến khả năng này, trong lòng
nàng hơi chột dạ, một loại cảm giác xấu hổ dâng lên.

“Đây là con đường ngươi tự chọn, ngươi nhất định phải kiên trì đi
tiếp!” Tư Nam Tuyệt trầm mặc một lát, đột nhiên nói ra một câu như
vậy.

Cả người Bạch Tuyết Nhu run lên, sau đó khóe miệng hơi cong lên,
gật gật đầu: “Ta biết, từ lúc ta lựa chọn ở bên cạnh hắn, ta chưa bao



giờ hối hận. Hắn đối với ta rất tốt, lúc nào cũng sủng ái ta!” 

Hạ Hầu Thuần, xét về tướng mạo, không sánh kịp phong thái như
tiên của Tư Nam Tuyệt, vẻ ngoài tuấn mỹ tuyệt luân của Hạ Hầu
Cảnh, dung mạo anh tuấn góc cạnh của Hạ Hầu Huyền. Trong kí ức
của nàng, hắn vĩnh viễn ảm đạm, tầm thường. Tiêu Nhụy Vũ có hai
nhi tử, Hạ Hầu Huyền vĩnh viễn đều thông tuệ, ưu tú, khiến cho ca ca
của hắn càng trở nên mờ nhạt, tầm thường.

Nàng vốn dĩ cho rằng sau khi mình chết, Mộ Dung Thanh Y sẽ chiếm
ngôi vị hoàng hậu vốn thuộc về nàng, cùng Hạ Hầu Huyền ân ái đến
bạc đầu. Nàng chỉ có thể biến thành một đống bạch cốt, hóa thành
oán linh, hãm thân nơi địa ngục. Không ngờ, trên đời này đã không
còn Mộ Dung Thanh Y, Hạ Hầu Huyền hối hận cầu xin tha thứ. Ông
trời rốt cuộc cũng mở mắt!

Chỉ là, nàng đột nhiên phát hiện thế giới này đã thay đổi rất nhiều,
vốn là kẻ chỉ có thể đứng phía sau Tiết Phỉ, Tiết Nhã bây giờ không
chỉ là trắc phi của Hạ Hầu Thuần, mà còn là Tiết gia đích nữ. Còn
người vẫn luôn mang theo vẻ bề ngoài hiền lành ôn nhuận, Hạ Hầu
Thuần thế nhưng lại không phải kẻ đơn giản. Vậy trên đời này, rốt
cuộc còn thứ gì có thể tin tưởng, thứ gì mới là vĩnh viễn bất biến?

Nàng vô ý thức đưa ánh mắt về phía Tư Nam Tuyệt, sau khi trùng
sinh, hắn là nam nhân đầu tiên nàng nhìn thấy, là phu quân của
nàng. Có lẽ ông trời thương tiếc nàng, ban cho nàng một thân phận
mới và trượng phu mới. Đây có lẽ cũng là điềm báo, chỉ cần nàng
tiếp tục đi về phía trước, nàng có thể đạt được hạnh phúc. Nhưng
mà bây giờ, nàng lại mê mang, tất cả xung quanh Tư Nam Tuyệt đều
có quan hệ với hoàng cung, so với cuộc sống bình thản mà nàng
muốn chênh lệch quá xa.

“Tình cảm yêu cầu hai bên đều phải hy sinh và bao dung lẫn nhau,



chứ không phải là một bên vĩnh viễn nhường nhịn đối phương!” Vân
Tuyết Phi trầm mặc một lát, đột nhiên nói ra một câu như vậy. Hai
mắt nàng nhìn chăm chú vào nữ nhân khiến nàng không thể thích
nổi, cũng không thể ghét nổi trước mắt. Kiếp trước nàng cho rằng chỉ
cần nàng trả giá và nhân nhượng, thời gian dài, người kia nhất định
sẽ hiểu được. Nhưng mà, mãi cho đến chết nàng mới hiểu được, tất
cả trả giá của nàng, nàng bỏ ra tình cảm cho Hạ Hầu Huyền càng
nhiều, thì sẽ thua càng thảm!

Trong lòng Bạch Tuyết Nhu run lên, con ngươi vốn ôn nhu như
nước, đột nhiên giống như bị ném vào một viên đá, nổi lên tầng tầng
gợn sóng. Nàng ta nỗ lực duy trì vẻ ngoài bình tĩnh trấn định, nhàn
nhạt cười: “Tuyết Phi, lời này ngươi nói rất đúng, tình cảm xác thực
phải là cả hai bên cùng trả giá và bao dung lẫn nhau. Cho dù bây giờ
hắn đang ở bên Nhã trắc phi, nhưng mà ta biết trong lòng hắn chỉ có
ta, thế là đủ rồi!”



Chương 137: Châm chọc

Ánh mắt kiên định đầy tự tin trong nháy mắt làm cho lòng Vân Tuyết
Phi hơi chấn động, nhưng mau chóng bị một loại tình cảm khác thay
thế, nàng nhìn nàng ta rồi nở nụ cười, nhẹ giọng nói: “Thuần Vương
Phi quả nhiên là khéo hiểu lòng người, hiền lương thục đức, là phúc
khí của Thuần Vương gia, Tuyết Phi vô cùng khâm phục!”

Bạch Tuyết Nhu ngẩn người, trong mắt hiện lên vô vàn cảm xúc, đôi
mắt xinh đẹp lặng lẽ nhìn nữ tử trước mắt, rõ ràng dung mạo không
sánh kịp nàng ta, nhưng khắp người lại lộ ra linh khí. Nếu như Tư
Nam Tuyệt tình nguyện cưới nữ tử trước mắt, thì tất nhiên nàng phải
có chỗ hơn người, nàng ta cần phải chú tâm đề phòng. Nhưng nhìn
hồi lâu, ánh mắt của Vân Tuyết Phi rất chân thành, con ngươi trong
như nước, không có một chút dáng vẻ kệch cỡm nào. Nàng ta làm
Vương Phi nhiều năm, gặp qua vô vàn nữ nhân có tâm kế, nhưng nữ
tử như Vân Tuyết Phi, lại là lần đầu tiên nàng ta nhìn thấy.

Chỉ là nàng ta và Vân Tuyết Phi, ngay từ đầu đã xác định là không có
duyên trở thành bằng hữu. Bạch Tuyết Nhu nhìn Vân Tuyết Phi, tao
nhã cười, hiện ra khuôn mặt ửng hồng, cúi đầu ôn nhu nói: “Làm
Tuyết Phi chê cười rồi, người xưa có câu: Lấy chồng theo chồng, lấy
chó theo chó! Để chúng ta được ở bên nhau, Thuần đã phải trả giá
rất nhiều, người làm thê tử như ta đây càng phải bao dung mới
đúng.”

Nàng ta vỗ nhẹ lên mu bàn tay Vân Tuyết Phi, sau đó nhìn thoáng
qua Tư Nam Tuyệt, rồi lại quay ra nhìn Vân Tuyết Phi, nói: “Chúng ta
đều là Vương Phi, vậy nên chắc Tuyết Phi cũng hiểu, có những
chuyện cho dù ngươi không muốn, nhưng cuối cùng nó vẫn xảy ra,



chúng ta chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn để đổi lấy phú quý bình an
sau này, người có thể nhẫn nhịn đến cuối cùng sẽ là người chiến
thắng.”

“Thuần Vương phi có một tấm lòng bao dung rộng lượng như vậy,
Tuyết Phi rất bội phục, chỉ là Tuyết Phi lại là người không chịu nổi
một chút tì vết, nếu phu quân ta có một nữ nhân khác, cho dù đó là vì
tốt cho ta, ta cũng không tiếp nhận, phản bội chính là phản bội, không
có lí do gì đáng nói, ta tuyệt đối sẽ không khoan nhượng, càng không
bao giờ tha thứ!” Khuôn mặt Vân Tuyết Phi bình thản, giọng nói đều
vô cùng bình tĩnh, chỉ có câu nói cuối cùng là kéo dài, ý vị sâu xa
nhìn thoáng qua Tư Nam Tuyệt đang đứng một bên, giọng nói ôn
hòa: “Phu quân, chàng có hiểu lời ta nói?”

Trong lòng Bạch Tuyết Nhu căng thẳng, nụ cười trên mặt cứng đờ,
trong mắt xoẹt qua một tia khó tin, không kịp lên tiếng phản bác, nàng
ta tập trung tinh thần, nhìn chằm chằm vào Tư Nam Tuyệt, vô ý thức
nắm chặt bàn tay, khiến lòng bàn tay đổ ra chút mồ hôi.

Phản ứng kì lạ này của nàng ta tự nhiên không thể thoát khỏi ánh
mắt Vân Tuyết Phi, khóe miệng nàng nâng lên một độ cong hờ hững,
ánh mắt lạnh lùng nhìn Tư Nam Tuyệt, giọng nói có chút trầm xuống,
hỏi lại: “Phu quân, ngươi thấy sao?”

Tư Nam Tuyệt ngây người, ánh mắt đảo quanh hai nữ nhân trước
mắt, hắn bật cười, nha đầu này thật là không dễ lừa mà, thôi thôi,
một khi đã vậy, hắn nhận thua.

“Lời nương tử nói, vi phu nhớ kĩ, đời này kiếp này sẽ không phạm
phải sai lầm ngu xuẩn ấy!” Khóe miệng Tư Nam Tuyệt gợn lên nụ
cười đầy tự tin, trịnh trọng cam đoan với Vân Tuyết Phi: “Nữ nhân ta
muốn chỉ có nương tử, còn những kẻ khác ta không cần.”



Tư Nam Tuyệt vừa dứt lời, khuôn mặt Bạch Tuyết Nhu liền trắng
bệch, cả người run rẩy, cánh tay đang nắm lấy tay Vân Tuyết Phi đột
nhiên mất đi khí lực, buông lỏng tay ra.

“Thuần vương phi, ngươi không sao chứ?” Vân Tuyết Phi cũng
buông tay ra, quan tâm hỏi han.

Bạch Tuyết Nhu tự nhiên biết vừa rồi mình biểu hiện khác thường,
vội vàng lắc đầu, duỗi tay xoa xoa trán, nhu nhược cười: “Ta chỉ đột
nhiên cảm thấy không thoải mái, đầu hơi choáng váng, trở về nghỉ
ngơi một chút sẽ tốt thôi.”

“Nếu vậy thì Phi Phi, nàng hãy đưa Tuyết Nhu về nghỉ ngơi đi, ta có
chút việc nên đi trước, lần sau lại đến thăm ngươi!” Ánh mắt Tư Nam
Tuyệt lạnh nhạt nhìn Bạch Tuyết Nhu một cái, sau đó liền thu hồi tầm
mắt, dịu dàng nhìn về phía Vân Tuyết Phi.

Cả người Bạch Tuyết Nhu cứng đờ, tuy đã đoán trước được việc
này nhưng khuôn mặt nàng ta cũng không khỏi trắng bệch, khó có
thể chấp nhận được. Ánh mắt nàng ta đuổi theo bóng dáng Tư Nam
Tuyệt, môi hơi giật giật, nhưng như thế nào cũng không thể mở
miệng được, nàng ta biết rõ thân phận của mình, cũng biết rõ đây là
Hoàng Cung, có nhiều việc không phải cứ muốn là có thể làm.

Vân Tuyết Phi không nghĩ sẽ đưa nàng ta trở về, nhưng nàng càng
không muốn Tư Nam Tuyệt đưa nàng ta trở về, vì thế chỉ có thể làm
ra khuôn mặt bình tĩnh, mỉm cười gật đầu: “Vậy chàng trở về trước,
ta sẽ đưa Thuần vương phi trở về.”

Tư Nam Tuyệt xoay người, không liếc nhìn Bạch Tuyết Nhu lấy một
cái, nàng ta có chút hoảng loạn, Hoàng Cung to lớn như vậy, người
nàng ta có thể dựa vào thật sự chỉ có Hạ Hầu Thuần, nhưng Hạ Hầu
Thuần phải quan tâm rất nhiều chuyện, cũng có lúc không thể chú ý



đến nàng ta, nếu như lúc đó không có Tư Nam Tuyệt có lẽ bây giờ
nàng ta đã thành vong hồn dưới lưỡi đao rồi.

“Nam Tuyệt!” Bạch Tuyết Nhu nhìn bóng dáng không hề lưu luyến
của Tư Nam Tuyệt mà lớn tiếng gọi.

Bước chân Tư Nam Tuyệt khựng lại, nhưng vẫn không quay đầu, âm
thanh nhẹ nhàng mà lạnh lùng hỏi: “Có việc?”

“Nam Tuyệt, ngươi có thể tới Hoàng Cung thăm ta không?” Bạch
Tuyết Nhu hé miệng, sắc mặt khẩn trương.

Sắc mặt Vân Tuyết Phi đột nhiên trầm xuống, hung hăng trừng mắt
Bạch Tuyết Nhu, sau đó đưa ánh mắt nhìn bóng dáng thân thuộc
trước mắt.

“Nếu có thời gian ta và Phi Phi sẽ đến thăm ngươi.”Tư Nam Tuyệt
trầm mặc một lúc, không chút để ý cười nhẹ: “Ngươi cứ sống với Hạ
Hầu Thuần thật tốt, chỉ cần hắn yêu thương ngươi thì trong hoàng
cung sẽ không ai dám động tới ngươi.”

Bàn tay nắm chặt của Bạch Tuyệt Nhu buông ra, nhìn bóng dáng
ngày càng xa, thẳng đến khi biến mất mới thu hồi tầm mắt, đáy mắt
hiện lên tia bi thương nhàn nhạt.

Vân Tuyết Phi không phải nam nhân, vậy nên khi nhìn thấy Bạch
Tuyết Nhu thương tâm cũng không thương hoa tiếc ngọc, ngược lại
vì nữ nhân này vừa mới vượt qua khuôn phép nên Vân Tuyết Phi có
hơi khó chịu trong lòng, đây gọi là tình tỷ đệ trong sáng thuần khiết
sao? Đây là tình cảm bằng hữu đơn thuần sao? Ánh mắt Vân Tuyết
Phi nhìn Bạch Tuyết Nhu cũng không còn bình thản như vừa rồi, nếu
quan sát kĩ sẽ thấy vài tia khinh thường và chán ghét.



“Vậy làm phiền Tuyết Phi đưa ta trở về.” Bạch Tuyết Nhu cầm lấy
khăn tay nhẹ nhàng lau đi khóe mắt thấm nước, miễn cưỡng nâng
môi, lộ ra nụ cười nhàn nhạt.

Vân Tuyết Phi gật nhẹ đầu, che dấu không vui trong đáy mắt, cất
bước đi đến.

Hạ Hầu Thuần được sắp xếp ở nơi gần Thọ Ninh Cung nhất – Cảnh
Hoa cung. Bạch Tuyết Nhu và Tiết Nhã tự nhiên cũng ở lại nơi này.
Cung điện này rất lớn, trước kia lúc Tiêu Nhụy Vũ còn là Hoàng Hậu,
đây là nơi các hoàng tử ở lại. Tiên hoàng có chín người con, chẳng
qua sau cuộc chiến tranh đoạt hoàng vị, tính cả đương kim thánh
thượng Hạ Hầu Huyền, còn sót lại cũng chỉ có ba vị hoàng tử. Hạ
Hầu Huyền có cung điện riêng của hắn, Hạ Hầu Cảnh lại luôn ở
ngoài cung, Hạ Hầu Huyền thì có vương phủ riêng ở đất phong của
hắn, nơi này tựu nhiên không có người ở lại.

Hiện giờ Hạ Hầu Thuần hồi kinh, cung điện này lại là nơi gần Tiêu
Nhụy Vũ nhất, tới chơi cũng tiện, diện tích cũng đủ lớn, còn có thể
thể hiện được yêu thích của Thái Hậu dành cho đứa con trưởng này.

Đưa Bạch Tuyết Nhu đến sân viện của nàng ta xong, Vân Tuyết Phi
tiện thể đánh giá nơi này. Chỗ này vẫn thơ mộng như trước, xa hoa
lộng lẫy, mỗi chi tiết đều để lộ vẻ hoa lệ phú quý, không vì nhiều năm
không có người ở mà xuống dốc một chút nào.

Hoa viên hoa cỏ rực rỡ, từng hàng cung nữ mặc y phục màu xanh,
mặt mày tinh xảo, giống như tiên nữ từ trong tranh bước ra.

Nhà thủy tạ, hoa cỏ quý hiếm, rực rỡ muôn màu, xa hoa tôn quý,
không thể so với Trường Nhạc Cung nàng đang ở. Nơi đó là do Hạ
Hầu Huyền tỉ mỉ bố trí để lấy lòng nàng, còn nơi này là tao nhã cao
quý vốn có.



Tiết Nhã vuốt ve bụng, bình tĩnh đánh giá mọi thứ trong căn phòng,
nơi nữ nhân kia sống, đúng là chẳng ra gì! Vốn nàng ta còn cho rằng
Hạ Hầu Thuần sủng ái Bạch Tuyết Nhu, nhất định sẽ đem nơi đẹp
nhất, lớn nhất cho Bạch Tuyết Nhu, không ngờ nơi này còn không
bằng chỗ nàng ta đang ở.

Trong phút chốc nỗi lo tích tụ trong lòng nàng ta cũng biến mất, thích
thì sao? Không phải còn ngại có Thái Hậu, ngại có Tiết gia, không
dám quang minh chính đại đối xử tốt với nữ nhân kia sao?!

Ánh mắt Tiết Nhã thỉnh thoảng liếc ra phía cửa, lại nhìn nam nhân
mặt lạnh phía sau, nghĩ đến nhục nhã hôm qua nàng ta phải chịu,
lửa giận trong lòng lại sôi trào!

“Nhu nhi ở một nơi xa lạ không người quen biết, vậy nên ngươi phải
quan tâm nàng một chút, đừng có gây thêm phiền toái cho nàng!”
Sắc mặt Hạ Hầu Thuần nghiêm trọng, vừa tiến vào cửa mày đã nhíu
lại, cố gắng tìm từ ngữ thích hợp.

Nàng ta không nghĩ tới nam nhân này lại đến xem khuôn mặt ngụy
trang của mình, khi nói chuyện với nàng ta hắn chỉ nói mấy câu vừa
phải, đây là câu nói dài nhất của hắn từ trước đến nay, đắc ý trong
lòng chậm rãi biến thành tức giận, nàng ta vì nam nhân này mang
thai đến bụng lớn như vậy, tối hôm qua cũng chính vì nam nhân này
mà nàng ta suýt nữa sảy thai, vậy mà hắn lại không hề biết quan tâm,
sao có thể không khiến cho trái tim nàng ta băng giá?

“Vương gia nói quá lời, dù sao nàng cũng là Vương Phi, thiếp thân
không quên việc này, không thì phiền Vương gia dẫn ta đi thỉnh an
nàng!” Trong mắt Tiết Nhã hiện lên sự trào phúng, giống như đang
tức giận, quay đầu mỉm cười nhìn Hạ Hầu Thuần.



Lòng Hạ Hầu Thuần không chút nào yên tâm, hắn nhìn Tiết Nhã lớn
lên từ nhỏ, từ lúc học nói đến khi trưởng thành, nàng gửi gắm lần
đầu tiên cho hắn, hắn là người hiểu nàng nhất, vậy nên biết rõ miệng
nàng nói vậy nhưng tâm thì không, trong lòng nhất định là hận Nhu
nhi đến tận xương tủy.

“Nhã nhi, nếu ngươi với Nhu nhi có thể sống hòa thuận với nhau, thì
sau này ta sẽ không nạp thêm ai nữa, chỉ có ngươi, Nhu nhi là hai
phi tần duy nhất, vĩnh viễn không nạp thêm người nào khác!” Tình
cảm mà Hạ Hầu đối với Tiết Nhã đều là sự chán ghét, nhưng hắn lại
không thể không có nàng ta, nữ nhân này là người hắn bồi dưỡng, vì
hắn mà trả giá rất nhiều, hắn đều biết hết, cho nên mấy năm nay, hắn
biết rõ nàng ta làm không ít chuyện xấu, không chỉ vì sợ hãi Tiết gia,
nhiều hơn là hắn không thể nhẫn tâm xuống tay với nàng.

Tiết Nhã đưa tay vuốt ve cái bụng đang nhô cao, đôi mắt rũ xuống
hiện lên tia sáng u tối, khóe môi nâng lên nụ cười giễu cợt, giọng nói
băn khoăn như biến thành sương lạnh: “Cảm ơn Vương gia đã ưu ái,
tiện thiếp nhất định sẽ sống hòa thuận với Vương Phi, cùng nhau
phụng dưỡng Vương gia.”

“Nhã nhi, chỉ cần ngươi và nàng sống tốt với nhau, những chuyện đã
xảy ra ta sẽ không so đo, coi như những việc đó chưa hề phát sinh.”
Hạ Hầu Thuần nhìn đôi mắt đang cụp xuống của nàng, nàng là người
ở bên cạnh hắn giúp hắn vượt qua thời kì u ám tối tăm nhất, đúng là
hắn yêu Nhu nhi, nhưng nữ tử trước mắt này cũng chiếm địa vị nhất
định lòng hắn, hắn không thể yêu nàng, nhưng cũng không thể vứt
bỏ nàng, bởi vì hắn biết trên thế giới này, không có một nữ nhân nào
yêu hắn hơn nàng, kể cả Nhu nhi và mẫu hậu của hắn.

Nếu câu nói này hắn nói vào tối hôm qua, khi tất cả mọi chuyện vẫn
chưa phát sinh, nàng sẽ cảm động, sẽ do dự, càng suy xét xem có
nên lùi một bước, cùng nữ nhân kia ở phía sau lưng hắn hay không?



Nhưng mà ngày hôm qua, cái tát không chút lưu tình kia, đã đánh nát
tất cả chần chờ và nhân nhượng của nàng. Nam nhân này chưa
từng yêu nàng, hắn chỉ coi nàng là quân cờ, coi trọng Tiết gia sau
lưng nàng mà thôi! Nàng đã từng nghĩ, nếu không có Tiết gia, có lẽ
nàng đã sớm bị hắn ban chết ngàn vạn lần!

“Lời này của Vương gia khiến tiện thiếp thật cảm động!” Tiết Nhã
cung kính cúi người, lông mi dài cụp xuống tạo thành một mảnh bóng
tối, trong mắt có một tia hận ý, nhưng mà rất nhanh liền biến mất.

Hình ảnh này lọt vào mắt Hạ Hầu Thuần, không biết có phải quá mức
yên tĩnh hay không mà khiến trong lòng hắn sinh ra một chút nhu
tình, nhẹ nhàng đứng lên, nhấc chân đi về phía Tiết Nhã, đến khi chỉ
cách nàng ta khoảng hai bước chân thì dừng lại.

Ngửi được hơi thở quen thuộc, trong lòng Tiết Nhã dâng lên một hồi
chua xót, nhưng nhiều hơn là hận ý và không cam lòng.

Hạ Hầu Thuần trầm mặc hồi lâu, lẳng lặng nhìn Tiết Nhã, đến khi
nàng ta không nhịn được mà rơi nước mắt, một bàn tay có vết chai
mỏng nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của nàng ta lên, buộc nàng ta phải
để lộ ra khuôn mặt nhu nhược trước mắt hắn.

“Không cần xưng tiện thiếp, dù sao ngươi cũng là mẫu thân của con
ta, vậy nên cứ xưng thần thiếp như bình thường đi.” Bỗng nhiên
trong lòng Hạ Hầu Thuần thắt chặt lại, chua xót lan tràn, rất lâu rồi
hắn không đến chỗ nàng, từ trước đến nay nàng đều rất độc ác và
ương ngạnh.

“Thuần ca ca, ngươi sẽ thích hài tử trong bụng ta sao?” Tiết Nhã lẩm
bẩm, nhìn đôi mắt tràn ngập ôn nhu của nam nhân, khổ sở trong lòng
tràn về như thủy triều.



Một câu Thuần ca ca, làm trong lòng Hạ Hầu Thuần đang tràn ngập
lửa giận đều bị dập tắt, nâng khuôn mặt trắng nõn của nàng ta lên
vuốt ve, rồi cứ theo đó đi xuống, cuối cùng dừng lại ở nơi đang nhô
cao kia, mềm mại như vậy, không thể tưởng tượng nổi dưới lòng bàn
tay là cốt nhục của hắn, đứa nhỏ sinh ra thật sự sẽ giống hắn sao?

Trong lúc hắn đang tập trung tinh thần, ánh mắt hiện lên tia ôn nhu,
trái tim Tiết Nhã hung hăng nhảy mạnh, đột nhiên có vẻ mềm mại.
Đây là điều mà nàng ta vẫn luôn chờ mong, một nhà ba người bọn
họ, không có những người khác, bây giờ nàng ta có thể thấy ảnh
ngược của mình tràn đầy trong đôi mắt kia.

Đột nhiên lòng bàn tay truyền đến một chút động tĩnh, trong lòng Hạ
Hầu Thuần run lên, không thể tin được, đến khi chuyển động trong
bụng truyền đến lần thứ ba, hai mắt hắn nhìn cái bụng như gõ trống
thình thịch, đột nhiên cười ngây ngốc: “Nó động...Đứa bé động...”

Tiết Nhã tự nhiên cũng cảm nhận được đứa bé trong bụng đang
nghịch ngợm, vốn là tối hôm qua, cho dù thái y đã cam đoan đứa nhỏ
trong bụng không có việc gì, nhưng mà không thể tận mắt nhìn thấy,
nàng ta vẫn cứ khẩn trương lo sợ. Bây giờ Tiết Nhã mới hơi buông
lỏng, ngay sau đó ánh mắt như phát ra ánh sáng, khóe miệng tràn ra
nụ cười hạnh phúc, kích động nói: “Thuần ca ca, ngươi xem, con của
chúng ta động. Chắc chắn nó biết phụ vương đang vuốt ve nó, mới
có thể bướng bỉnh như vậy, muốn khiến cho ngươi chú ý tới nó!”

Sinh mệnh chính là thần kì như thế, trong lòng Hạ Hầu Thuần đột
nhiên sinh ra cảm giác thỏa mãn, đó là cảm thụ hắn chưa từng trải
qua. Nhìn nữ tử dè dặt, giống như một đứa nhỏ khao khát được
khen ngợi, Tiết Nhã như vậy, ánh mắt vô cùng hồn nhiên, không có
lệ khí như trước, cũng không có một chút ngoan độc. Trong lòng hắn
đột nhiên có một âm thanh: “Nếu như vẫn luôn hồn nhiên khiến
người yêu thương như vậy, có lẽ hắn sẽ càng thêm thương tiếc



nàng.”

Trong lòng Tiết Nhã kích động, khung cảnh chỉ từng xuất hiện trong
mộng của nàng, rõ ràng đang xảy ra! Nàng nhìn lồng ngực rộng lớn
kiên cố trước mắt, rốt cuộc không nhịn được, nhào tới, duỗi tay ôm
lấy vòng eo cường tráng, ở trong ngực hắn hít một hơi thật sâu, cảm
nhận hạnh phúc ngọt ngào ấm áp.

Chỉ là, hạnh phúc của nàng quá mức ngắn ngủi, cửa đột nnhieenbij
đẩy ra, ánh sáng tràn vào trong phòng, có hai người đứng ở cửa,
ngơ ngác nhìn đôi nam nữ đang ôm nhau.

Hạ Hầu Thuần nhìn về phía phát ra âm thanh, đợi thấy được nữ tử
nhu nhược trong lòng hắn đang tủi thân cố nén nước mắt, lập tức
giống như bị bắt gian tại giường, một chút ôn nhu tức khắc chẳng
còn sót lại chút gì, vội vàng đẩy nữ nhân trong ngực ra, tiến lên phía
trước, duỗi tay giữ chặt Bạch Tuyết Nhu: “Nhu Nhi, ta đang chuẩn bị
đi tìm nàng!”

Tiết Nhã giữ vững cơ thểhít sâu một hơi, xoay người chậm rãi cúi
đầu trước Bạch Tuyết Nhu: “Thần thiếp thỉnh an Vương Phi tỷ tỷ!”

“Vừa rồi chàng ôm nàng ta?” Bạch Tuyết Nhu không để ý đến Tiết
Nhã, ánh mắt lạnh lùng chiếu thẳng vào Hạ Hầu Thuần, muốn từ
trong mắt hắn tìm ra một tia hối hận. Nhưng mà khiến nàng khổ sở
là, trong mắt hắn chỉ có chột dạ, đã không còn tình yêu say đắm dành
cho nàng như trước kia nữa.

Hạ Hầu Thuần tự nhiên nhìn thấy Vân Tuyết Phi cùng trở về với
Bạch Tuyết Nhu. Hắn ho khan một tiếng, che dấu tình cảnh xấu hổ
lúc nãy, đang tự hỏi xem nên trả lời như thế nào.

Đột nhiên Tiết Nhã lời lẽ chính đáng: “Tỷ tỷ chất vấn như vậy sao có



thể hợp với lòng dạ rộng lượng mà Vương Phi nên có. Thần thiếp tuy
chỉ là Trắc Phi, nhưng cũng là nữ nhân của Vương Gia, Vương Gia
ôm ta cũng là đương nhiên!”

Ánh mắt sắc bén của Tiết Nhã đột nhiên quét tới Vân Tuyết Phi đang
đứng sau lưng Bạch Tuyết Nhu, sắc mặt tức khắc thiên biến vạn hóa,
trong mắt hiện lên một tia không thể tin. Nàng ta không hề nghĩ tới,
Vân Tuyết Phi mới hôm qua cự tuyệt cùng nàng ta hợp tác, hôm nay
thế nhưng lại đi cùng với Bạch Tuyết Nhu. Trong lòng Tiết Nhã đột
nhiên dâng lên nỗi lo lắng, hôm qua nàng ta còn muốn hợp tác với
Vân Tuyết Phi cùng nhau trừ khử Bạch Tuyết Nhu, không nghĩ đến
cuối cùng lại bị cự tuyệt.

Quan hệ giữa Bạch Tuyết Nhu và Hộ Quốc Vương Gia không đơn
thuần, nàng ta vốn muốn lấy cái này đàm phán với Vân Tuyết Phi,
khiến nàng đứng cùng trận doanh với mình. Vậy mà hôm nay hai
người hoàn toàn không có khả năng đứng cạnh nhau lại đồng thời
xuất hiện trước mắt nàng ta, lập tức khiến cho lo lắng trong lòng
nangf ta giống như dây leo đang không ngừng sinh trưởng.

Nghe Tiết Nhã đắc ý trả lời, nếu là trước đây, Bạch Tuyết Nhu chắc
chắn sẽ nhẫn nhịn, nhưng mà trên đường từ An Dương đến kinh
thành, sát thủ hung tàn không hề lưu tình chĩa mũi kiếm lạnh băng về
phía mình, nghĩ đến Lâu Nhi chết oan chết uổng, trong lòng nàng
hận không thể mang nữ nhân đáng hận trước mắt này ra băm thây
vạn đoạn!

Thoái nhượng chỉ khiến cho địch nhân càng thêm kiêu ngạo, giờ phút
này Bạch Tuyết Nhu không muốn tiếp tục nhẫn nhịn nữa, nàng cười
buồn bã, lên án Hạ Hầu Thuần: “Chàng rõ ràng đã đồng ý với ta,
chàng sẽ không yêu nữ nhân này, chỉ cần nàng ta mang thai, chàng
sẽ không chạm đến nàng ta nữa, nhưng mới vừa rồi, chàng đã làm
gì?”



Vân Tuyết Phi ngơ ngác đứng phía sau, không nghĩ tới chỉ là đưa nữ
nhân này về lại có thể gặp được một màn kịch lớn như vậy, cái gì
nhường nhịn lui bước, kiên trì chờ đơi, tất cả đều là cái rắm! Nam
nhân chỉ cần thân thể không sạch sẽ, lòng không chung thủy là
chuyện sớm muộn sẽ xảy ra, vứt bỏ chán ghét ngươi là đương
nhiên!



Chương 138: Phản bội và nghi
kị

Trong mắt Hạ Hầu Thuần hiện lên một tia không vui, nhưng nghĩ đến
nữ nhân này là người mà hắn yêu, vì vậy cố gắng đè ép bực bội
xuống, kiên nhẫn nói: “Nhu Nhi, Tiết Nhã dù sao cũng là Trắc Phi của
ta, nàng lại đang mang thai, ta chỉ ôm nàng một cái, ngoài ra không
làm gì khác cả!”

Giọng nói dừng một chút, liếc mắt nhìn Vân Tuyết Phi đang đứng
xem kịch vui, vẻ không vui trong mắt Hạ Hầu Thuần càng đậm hơn.

“Bây giờ nàng ta đang lớn bụng, ngươi đương nhiên là không thể
làm gì!” Ánh mắt Bạch Tuyết Nhu lạnh băng nhìn Hạ Hầu Thuần,
trong lòng bị lửa giận dày xéo, vô cùng khó chịu.

“Tuyết Nhu, nàng bình tĩnh một chút, mọi chuyện không phải như
nàng nghĩ!” Hạ Hầu Thuần thấp giọng hô một câu, cầm chặt tay Bạch
Tuyết Nhu, đồng thời liếc mắt nhìn Vân Tuyết Phi, ánh mắt cười như
không cười của nàng khiến hắn ta cảm thấy mình giống như con hề
bị người đánh giá, cực kì không thoải mái.

“Vậy là như thế nào?” Bạch Tuyết Nhu lạnh giọng chất vấn, nước
mắt giống như hạt châu nối tiếp lăn xuống trên khuôn mặt trắng nõn,
đâu còn vẻ ôn nhu tao nhã.

“Lúc trước ngươi để nàng ta mang thai đã nói với ta, ngươi chỉ là bất
đắc dĩ bị ép buộc. Chỉ cần nàng ta mang thai, nhiệm vụ của ngươi đã
hoàn thành, ngươi sẽ không bao giờ chạm vào nàng ta nữa!” Bạch
Tuyết Nhu vốn tính toán làm thê tử hiền lương thục đức, chẳng qua



là lúc đó Hạ Hầu Thuần còn gặp trắc trở mọi bề. Nay nam nhân này
mọi việc đều thuận lợi, bây giờ nàng ta còn ngây ngốc chờ đợi hoàn
toàn là ngu ngốc.

Hạ Hầu Thuần ngẩn ra, Bạch Tuyết Nhu cuồng loạn, từng bước ép
sát như vậy là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Từ trước đến giờ hắn vẫn
cho rằng nàng là ôn nhu thiện lương, mọi việc trong vương phủ đều
xử lí gọn gàng ngăn nắp, đối xử với hạ nhân thân thiết hiền lành,
chưa từng gặp qua nàng phát giận. Giờ phút này, nữ nhân điên
cuồng trước mắt làm cho hắn cảm thấy xa lạ.

“Tỷ tỷ, ngươi làm như vậy là không đúng rồi, Vương Gia làm gì còn
cần sự đồng ý của ngươi sao?” Khóe miệng Tiết Nhã khẽ nâng lên,
trong con ngươi toàn là vẻ đắc ý, ngón tay thon dài trắng nõn vuốt ve
bụng, âm thanh bình tĩnh, lại mang theo trào phúng kinh người: “Ta
tuy là Trắc Phi, nhưng cũng là nữ nhân của Vương Gia, từ xưa đến
nay có nam nhân nào là không tam thê tứ thiếp, tỷ tỷ nếu ngay cả
chút rộng lượng này cũng không có, vậy thì về sau sao có thể ở lại
bên người Vương Gia, làm gương tốt cho đông đảo tỷ muội sau
này?”

Bạch Tuyết Nhu tức giận đến cả người run rẩy, cánh môi không
ngừng run lên, đặc biệt là nhìn thoáng qua nụ cười trào phúng thị uy
kia, còn có cái bụng nhô lên vô cùng chói mắt kia, tức giận và oán
hận trong lòng nàng ta càng tăng thêm.

“Ngươi câm miệng cho ta, câm miệng!” Bạch Tuyết Nhu dùng sức rút
tay mình ra từ trong tay Hạ Hầu Thuần, run rẩy chỉ vào nữ nhân kiêu
ngạo đến cùng cực kia, không thể áp chế được lửa giận trong lòng,
nàng rít gào: “Ngươi là cái thứ gì, ta và Vương Gia nói chuyện, một
cái thiếp thị như ngươi cũng có tư cánh xen mồm vào?!”

Thiếp thị! Sắc mặt Tiết Nhã nhăn nhó lại, nàng ta hận nhất là thân



phận hiện tại của mình, nữ nhân trước mắt này dựa vào cái gì mà đòi
vũ nhục nàng? Nàng ta chẳng qua là chiếm được cái danh hiệu
Vương Phi, mặt khác chẳng có cái gì bằng mình. Nếu không có sự
sủng ái của Vương Gia, nàng ta cái gì cũng không phải!

Tiết Nhã rất nhanh khôi phục bình thường, hai mắt rưng rưng, lã chã
chực khóc nhìn Hạ Hầu Thuần: “Vương Gia, tiện thiếp sai rồi, không
nên chống đối với Vương Phi!” Lúc này nàng ta thu hồi lại móng vuốt
sắc bén, vừa rồi lúc hai người ở chung, ánh mắt ôn nhu của Hạ Hầu
Thuần nàng ta nhìn rất rõ. Thì ra hắn thích nữ nhân dịu ngoan nhu
nhược.

“Bạch Tuyết Nhu!” Hạ Hầu Thuần mím chặt môi, ánh mắt trầm xuống,
giọng nói đè thật thấp, lại cực có lực xuyên thấu, mang theo cảm giác
áp đảo: “Nhã Nhi là phi tử của bổn vương, là mẫu thân của con trai
bổn vương, ngươi vũ nhục nàng cũng là đang vũ nhục ta!”

Cả người Bạch Tuyết Nhu cứng đờ, ánh mắt tràn ngập không thể tin,
rõ ràng tối hôm qua hắn còn ôn nhu dụ dỗ nàng, nói sẽ vì nàng làm
chủ. Nhưng mà bây giờ hắn lại thừa nhận nữ nhân kia và dã chủng
trong bụng nàng ta, vậy bao nhiêu năm trả giá và chờ đợi của nàng
ta là vì cái gì? Kết quả rõ ràng chỉ là một hồi chê cười, hắn rốt cuộc
chán ghét mình, chán ghét mình! Vậy nàng còn đến kinh thành làm
gì? Còn không bằng ở lại An Dương!

Giờ khắc này nàng ta giống như bị cả thế giới vứt bỏ, lẳng lặng đứng
ở đó, không hề nhúc nhích.

Vân Tuyết Phi vốn ôm tâm lí xem kịch vui đứng ở phía sau. Nhưng
mà Bạch Tuyết Nhu lúc này khiến nàng liên tưởng đến Tiết Phỉ ở
kiếp trước, ngây ngốc trả giá, ngây ngốc chờ đợi, có tủi thân tức giận
thế nào cũng giấu sâu trong lòng, vì nam nhân không đáng kia mà hi
sinh tất cả, cuối cùng lại rơi vào kết cục bị vứt bỏ!



Dáng vẻ thất hồn lạc phách, vừa đáng thương vừa đáng buồn như
vậy, nước mắt trong suốt ít nhiều khiến trong lòng Hạ Hầu Thuần có
chút áy náy. Hôm nay nàng nổi tính tình lớn như vậy đã khiêu chiến
uy nghiêm của hắn, nhưng nghĩ lại thì cũng là do trước đó nàng đã
chịu kinh sợ quá lớn. Hắn nghĩ nữ nhân này là người hắn thích,
trước kia vì theo đuổi nàng mà hắn hao phí không ít công phu và tình
cảm thật lòng, nay phải trực tiếp cùng nàng quyết liệt, hắn cũng luyến
tiếc!

“Nhu Nhi, ngươi đừng khóc, lần này là ta không đúng, từ nay về sau
ta chỉ yêu thương sủng ái một mình ngươi, ngươi đừng nóng giận!”
Hạ Hầu Thuần nhẹ nhàng thở dài một hơi, vẫn là lần đầu tiên cúi
đầu, duỗi tay vuốt ve da thịt mềm mại, tinh tế, trong lòng một trận
rung động.

“Vì cái gì? Vì cái gì ngươi yêu ta lại muốn làm tổn thương ta? Vì cái
gì ngươi không thể toàn tâm toàn ý giống như Nam Tuyệt?” Bạch
Tuyết Nhu nhẹ nhàng lẩm bẩm, liếc nhìn Tiết Nhã một cái, sau đó
chuyển ánh mắt thất vọng về phía Hạ Hầu Thuần, trong mắt là bi
thương thật sâu: “Đại Hạ triều vẫn có nam nhân tốt, ai không biết Hộ
Quốc Vương Gia Tư Nam Tuyệt chỉ độc sủng một mình Vương Phi,
vì nàng mà quét sạch nữ nhân trong hậu viện, đó mới là thật lòng! Vì
cái gì ngươi không thể giống như hắn, toàn tâm toàn ý với ta?”

Vân Tuyết Phi bỗng nhiên sửng sốt, không hề nghĩ tới Bạch Tuyết
Nhu lại nhắc đến Tư Nam Tuyệt dưới tình huống này. Trong mắt
nàng, đây là một hành động cực kì ngu xuẩn! Nam nhân trước mắt
này tuy rằng thích nàng ta, nhưng lại không dễ đắc tội. Nam nhwn
kiêng kị nhất là nữ nhân dám nghi ngờ hắn, đặc biệt là nữ nhân dám
mang hắn ra so sánh với nam nhân khác. Cho dù nam nhân này có
đối xử tốt với ngươi đến đâu, trong lòng vẫn sẽ có ngăn cách!



“Ha ha, Bạch Tuyết Nhu, hôm nay ngươi khác thường như vậy là vì
cái gì? Thì ra là vì Tư Nam Tuyệt!” Hạ Hầu Thuần biến sắc, hơi thở
bỗng nhiên trầm xuống, nhìn sắc mặt Bạch Tuyết Nhu trở nên trắng
bệch, không thể áp chế được lửa giận trong lòng. Hai tay hắn bóp
chặt bả vai Bạch Tuyết Nhu, hai mắt sắc như lưỡi kiếm: “Thế nào?
Tư Nam Tuyệt cứu ngươi, làm cho trái tim vốn đã hóa tro tàn của
ngươi sống lại?”

Nhìn sắc mặt Bạch Tuyết Nhu vì đau đớn mà nhăn lại, chút thương
tiếc trong lòng hắn đã biến mất vô tung. Nghĩ đến những ngày đó nữ
nhân trước mắt này có khả năng đã cùng Tư Nam Tuyệt làm chuyện
có lỗi với hắn, Hạ Hầu Thuần hận đến nghiến răng.

“Ta nói cho ngươi biết, Bạch Tuyết Nhu, cho dù là ta không cần, Tư
Nam Tuyệt cũng đừng nghĩ tiếp nhận!” Áp lực, lửa giận và nghi kị
trong lòng Hạ Hầu Thuần giống như núi lửa bùng nổ, sắc mặt âm
trầm giống như băng tuyết tháng chạp.

“Ngươi buông ra, buông ta ra, ngươi làm đau ta!”Bạch Tuyết Nhu cau
mày, dùng sức đẩy Hạ Hầu Thuần, muốn thoát ra khỏi kiềm chế của
hắn.

Đột nhiên nhắc đến Tư Nam Tuyệt, trong lòng Vân Tuyết Phi cực kì
không thoải mái. Nhưng mà nhìn dáng vẻ đau đớn của Bạch Tuyết
Nhu, dù sao nàng cũng đưa nàng ta về, nếu nữ nhân này xảy ra
chuyện ngay dưới mí mắt nàng, ít nhiều nàng cũng sẽ áy náy. Sớm
biết vậy sau khi đưa nàng ta trở về thì rời đi luôn còn tốt hơn, đỡ phải
nhìn thấy một màn khiến người ta nhức mắt này.

Tay Vân Tuyết Phi đang thả xuống cạnh sườn đột nhiên ngưng tụ nội
lực, ánh mắt hiện lên một tia sáng lạnh, nhìn sắc mặt nữ nhân kia
càng lúc càng tái nhợt, hai mắt nàng lóe lên, tung một chưởng về
phía Hạ Hầu Thuần.



Đột nhiên bị cảm giác áp lực đánh úp lại, còn có một chưởng sắc bén
ập tới, Hạ Hầu Thuần đành phải buông lỏng tay, đẩy Bạch Tuyết Nhu
ra ngoài, sau đó nhún nhẹ mũi chân, bay xa và bước, đôi mắt lệ khí
đảo qua người Vân Tuyết Phi còn chưa kịp thu tay lại, ánh mắt hiện
lên vẻ tức giận.

Vân Tuyết Phi nâng Bạch Tuyết Nhu vừa té ngã dậy, đợi nàng ta
đứng vững lập tức buông tay, ánh mắt trào phúng nhìn nam nhân
sắc mặt tái mét: “Hôm nay Thuần Vương Gia thật khiến Tuyết Phi mở
rộng tầm mắt, ngay cả nữ nhân của mình cũng có thể ra tay tàn nhẫn
như vậy, thật là ghê tởm!”

“Vân Tuyết Phi, đây là chuyện nhà của bổn vương, không tới lượt
người ngoài như ngươi nhúng tay! Ngươi lập tức cút cho ta, nơi này
không chào đón ngươi!”Hạ Hầu Thuần vừa áp lực, vừa tức giận,
nặng nề nhìn Vân Tuyết Phi, lạnh lùng nói: “Đừng tưởng rằng ngươi
có Tư Nam Tuyệt, ở chỗ bổn vương muốn làm gì thì làm! Bổn vương
mới là thân vương chính thống của hoàng tộc, Tư Nam Tuyệt có lợi
hại đến mấy, cũng chỉ là Vương gia khác họ, hoàng tộc của Đại Hạ
Vương triều là họ Hạ Hầu chúng ta!”

“Mấy chuyện bẩn thỉu này của ngươi, bổn cô nương lười quản.
Chẳng qua Bạch Tuyết Nhu là do ta đưa về, ta tự nhiên muốn đảm
bảo nàng ta bình yên vô sự, ít nhất ở trước mặt bổn cô nương,
ngươi không thể động đến nàng!”Vân Tuyết Phi nhướng mày, cười
nhạo một tiếng, trong con ngươi toàn là vẻ khinh miệt.

Con ngươi âm trầm của Hạ Hầu Thuần nổi lên lửa giận ngập trời,
hình tượng nho nhã ôn hòa trước sau như một lúc này đã hoàn toàn
tan biến. Hai tay hắn nắm chặt thành quyền, hận không thể giết chết
nữ nhân đáng giận trước mắt này.



Tiết Nhã vốn bởi vì sự việc hôm qua mà có chút kiêng kị Vân Tuyết
Phi, nhưng mà nữ nhân này dám khiêu chiến quyền uy của nam
nhân của nàng, chuyện này là không thể tha thứ! Nhưng mà như vậy
cũng tốt, sau này Bạch Tuyết Nhu đừng mơ có thể độc chiếm Thuần
ca ca của nàng, nói không chừng từ bây giờ, nàng ta sẽ bị biếm lãnh
cung. mất luôn cơ hội thừa sủng!

“Nha~ Tình cảm của hai vị thật tốt, đúng là khiến người ta kinh ngạc.
Nếu không biết thân phận, lập trường của hai vị ta còn cho rằng hai
vị là tỷ muội tốt cơ!” Tiết Nhã nhìn Vân Tuyết Phi, ý vị sâu xa. Trên
mặt tràn đầy tươi cười, đáy mắt lại tràn đầy ác độc.

“Hộ Quốc Vương Gia thật là lợi hại, nếu không phải tận mắt nhìn
thấy, ta còn cho rằng hai vị là tình địch, dù sao Thuần Vương Phi và
Hộ Quốc Vương Gia đã từng có một đoạn tình cảm mà!” Trong lòng
Tiết Nhã cực kì kích động, bàn tay trong tay áo nhẹ nhàng run rẩy,
ánh mắt ác độc vẫn không dời Vân Tuyết Phi và Bạch Tuyết Nhu,
hận không thể đem tất cả chuyện cũ giữa Tư Nam Tuyệt và Bạch
Tuyết Nhu nói hết ra, tốt nhất có thể khiến hai nữ nhân này tự cắn
nhau, khiến cho Thuần ca ca hiểu rõ, Bạch Tuyết Nhu này là nữ nhân
lả lơi ong bướm, không xứng với hắn!

Trong mắt Bạch Tuyết Nhu lóe lên một tia hoảng loạn, cả người trong
khoảng khắc cứng đờ, rồi sau đó quay ra nhìn Hạ Hầu Thuần, nhìn
con ngươi thanh lãnh phủ một tầng sương tuyết, ánh mắt nhìn nàng
ta cũng lạnh lẽo âm u.

“Ta ở bên ngươi nhiều năm như vậy, ngươi lại tin lời nàng ta nói,
không tin ta?” Bạch Tuyết Nhu nhìn Hạ Hầu Thuần một cái thật sâu,
sau đó rũ lông mi, nặn ra một nụ cười tự giễu: “Ta chưa từng nghĩ
tới, giữa hai chúng ta một chút tín nhiệm cũng không có, ta vẫn luôn
cho rằng, ta ở trong lòng ngươi là một sự tồn tại đặc biệt, không ngờ
tất cả chỉ là ta tự mình đa tình!”



Cảm xúc trong ánh mắt Hạ Hầu Thuần thiên biến vạn hóa, trong lòng
ít nhiều cũng luyến tiếc nữ nhân này, nàng chính là nữ nhân khiến
hắn nếm được tư vị của tình yêu, nhưng mà hắn không thể chấp
nhận sự phản bội!

“Nữ nhân sống thành dáng vẻ như ngươi đúng là đủ mất mặt, không
phải chỉ là một cái nam nhân thôi sao?” Vân Tuyết Phi bĩu môi, nhìn
hai người đối diện, sau đó ánh mắt thẳng tắp dừng lại trên người Tiết
Nhã, khẽ hừ một tiếng: “Nhã Trắc Phi tích chút đức đi, coi như là tích
phúc cho hài tử trong bụng ngươi, đừng chờ đến lúc ông trời báo
ứng lên người nhi tử bảo bối của ngươi, đến lúc đó mới hối hận!”

Tiếng nói vừa dứt, Tiết Nhã tức giận đến xanh mặt, hai mắt trừng
lớn, một tay gắt gao ôm bụng, hận không thể lập tức nhào đến cắn
xé nữ nhân ác độc dám nguyền rủa nhi tử của nàng.

Mà Hạ Hầu Thuần là trực tiếp nhảy lên, như mũi tên xông về phía
Vân Tuyết Phi. Hắn có thể chịu đựng nhất thời, nhưng không thể chịu
đựng được nữ nhân này luôn làm càn trước mặt hắn, đặc biệt là
nàng dám động đến vảy ngược của hắn. Đứa nhỏ trong bụng Tiết
Nhã cốt là để củng cố địa vị của hắn mới có, nhưng như thế thì sao,
nó vẫn là cốt nhục của hắn, không thể chấp nhận một ngoại nhân tùy
ý giẫm đạp.

Vân Tuyết Phi không nghĩ là nam nhân này lại thiếu kiên nhẫn như
vậy, nàng lập tức đẩy Bạch Tuyết Nhu ra, vận khí đề công, nhún
chân bay ra ngoài.

Đến sân viện rộng lớn, hai người rất nhanh đã xông vào đánh nhau,
lá cây bị cuốn lên bay đầy trời. Hai người đều không hề nương tay,
đặc biệt là Hạ Hầu Thuần, chiêu chiêu ngoan độc.



Vân Tuyết Phi cũng dốc hết toàn lực tiếp chiêu, ánh mắt lạnh lẽo, tinh
thần tập trung cao độ, tìm kiếm nhược điểm của đối phương để đột
phá, hóa giải toàn bộ công kích của đối thủ.

Nhưng mà Hạ Hầu Thuần cũng không phải đèn cạn dầu, hắn nhìn
trúng một kẽ hở, chuẩn bị đánh trúng chỗ hiểm của Vân Tuyết Phi.

Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một dòng khí mãnh liệt ập đến,
hàn quang chợt lóe, lưỡi đao lạnh như băng xẹt qua chính giữa hai
người.



Chương 139: Dẫn ta cùng đi!

Ngay sau đó một trận gió mạnh xẹt qua bên tai, đúng lúc Vân Tuyết
Phi bị chấn động lùi ra sau vài bước, một cánh tay hữu lực vòng qua
eo, nhẹ nhàng ôm lấy nàng.

Hạ Hầu Thuần biến sắc, dòng khí cường đại lao ra từ lòng bàn tay
hắn cũng bị một lực cản vô hình từ mặt đất mạnh mẽ ngăn lại. Hắn ta
bị đẩy ngược lại, vội vàng thu tay lui về phía sau vài bước mới đứng
vững.

Thở phào một hơi, hắn không vội tìm kiếm bóng dáng Vân Tuyết Phi
mà nhìn theo quỹ đạo lạnh băng vừa rồi, quả nhiên nhìn thấy một
thanh chủy thủ tinh xảo đang cắm sâu vào vách tường, lóe lên hàn
quang lạnh lẽo.

Hơi thở quen thuộc đột nhiên bao phủ xung quanh, Hạ Hầu Thuần
hơi nhíu mi rồi sau đó quay đầu, nhìn thấy nam nhân mặc long bào
kim sắc, vội vàng cung kính cúi người hành lễ: “Vi thần tham kiến
Hoàng thượng!”

Tiếng nói vừa dứt, ngoài Vân Tuyết Phi ra, hai người kia đều phản
ứng lại, đồng thời quỳ xuống: “Tham kiến Hoàng thượng, Hoàng
thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”

Vân Tuyết Phi duỗi tay, dùng sức đẩy Hạ Hầu Huyền, giãy dụa muốn
thoát ra khỏi lồng ngực hắn, rồi sau đó chạy xa hắn khoảng năm
bước chân mới đứng lại, yên lặng quan sát mấy người trước mắt.

Nhìn trong ngực rỗng tuếch, phảng phất như khoảnh khắc tốt đẹp



trong nháy mắt kia chỉ là nằm mơ. Chỉ khi nhìn thấy nhân nhi sống
sờ sờ đứng cách hắn không xa, hắn mới hiểu được vừa rồi không
phải hư ảo, chỉ là giây phút tốt đẹp quá mức ngắn ngủi.

“Không biết Hoàng thượng đến đây là vì chuyện gì?”Không đợi Hạ
Hầu Huyền mở miệng, Hạ Hầu thuần trực tiếp đứng lên, giọng nói ôn
hòa đánh vỡ yên lặng.

Hạ Hầu Huyền thu hồi tầm mắt, nhìn Hạ Hầu Thuần, ca ca cùng cha
cùng mẹ của hắn, nghĩ đến một màn nguy hiểm vừa rồi, ánh mắt
thanh đạm ngưng tụ một tia lạnh lẽo. Hắn không trả lời vấn đề của
Hạ Hầu Huyền ngay, sắc mặt bình tĩnh, trực tiếp đi đến trước mặt
Bạch Tuyết Nhu đang cúi đầu quỳ xuống, lẳng lặng quan sát đánh
giá.

Mỗi một giây trôi qua, thời gian ngày càng dài, Hạ Hầu Huyền vẫn
duy trì động tác đó, nhìn nữ nhân đoan trang tú lệ, dung mạo ẩn
chứa chút u buồn trước mắt, hắn đột nhiên mở miệng, trong mắt lóe
lên ánh sáng không rõ, âm điệu bình thản nhẹ nhàng lại mang theo
chút lạnh như băng: “Ngươi chính là phi tử của hoàng huynh, Bạch
Tuyết Nhu?”

Bạch Tuyết Nhu ngẩn ra, không dám ngẩng đầu, con ngươi dấu dưới
hàng mi nhẹ nhàng lóe lóe, vẫn quỳ gối tại chỗ không nói một câu,
lòng bàn tay lại chảy đầy mồ hôi lạnh, trong lòng chứa đầy khẩn
trương bất an.

“Thần thiếp đúng là Thuần Vương Phi.” Giọng nói mềm nhẹ của Bạch
Tuyết Nhu lí nhí vang lên, trong lòng sợ hãi nhưng trên mặt vẫn cố
giữ vững vẻ bình tĩnh trấn định.

Hạ Hầu Thuần hơi hơi nhíu mày, không biết vì sao Hạ Hầu Huyền lại
hỏi như vậy? Hắn sẽ không cho rằng nam nhân này đến đây chỉ vì



muốn xem Vương Phi của hắn. Đối với đệ đệ duy nhất này, hắn
chưa bao giờ dám buông lỏng cảnh giác.

“Qủa nhiên là tú ngoại tuệ trung*, trách không được hoàng huynh lại
thích ngươi như vậy.” Khóe môi Hạ Hầu Huyền nhếch lên, trong mắt
có một tia ấm áp, hơi dừng một chút, hắn ngẩng đầu, nhướng mày
nhìn Hạ Hầu Thuần: “Nhị ca, ánh mắt của ngươi đúng là không tồi!”

*tú ngoại tuệ trung: hiểu nôm na là vẻ ngoài thanh tú, nội tâm tốt đẹp

Xưng hô nhị ca này, không biết là cố ý hay vô tình kéo lại khoảng
cách giữa hai người. Hạ Hầu Thuần thở phào nhẹ nhõm, gật gật đầu:
“Nhu Nhi là do ta ngàn tuyển vạn tuyển mới chọn được, đương nhiên
là tốt.”

Tiết Nhã quỳ hồi lâu, đầu gối đau eo cũng đau, vì bụng lớn lên đặc
biệt cố sức, vốn trong lòng đã không dễ chịu, bây giờ lại nghe được
Hoàng Thượng và Vương Gia đều khen hồ ly tinh này không dứt
miệng, trong lòng nàng ta càng thêm tức giận khó ở. Vốn dĩ trải qua
sự việc hôm nay, nữ nhân kia sẽ bị biếm vào lãnh cung, vậy mà
Hoàng Thượng lại đột nhiên xuất hiện, phá hỏng quỹ tích vốn có.
Nàng ta không thể quỳ như vậy, phải nghĩ cách đuổi Bạch Tuyết
Nhu, hồ ly tinh không biết xấu hổ này đi.

“Ai nha~” Tiết Nhã đột lên sợ hãi kêu lên, sau đó vội vã ôm lấy bụng,
ánh mắt thống khổ, cầu cứu nhìn Hạ Hầu Thuần: “Vương Gia,
Vương Gia, Nhã Nhi đau bụng...”

Từng tiếng kêu đau truyền đến, Hạ Hầu Thuần cả kinh, nhìn nữ nhân
đang đỡ eo quỳ trên mặt đất, bụng lớn như vậy, giống như chỉ cần
nhẹ nhàng đẩy một cái là có thể đẩy nữ nhân ngã úp xuống đất. Đây
là nhi tử đầu tiên của hắn, nghe mẫu hậu nói, Lê mỹ nhân của vị cửu
đệ này của hắn cũng đang mang thai, hắn biết rõ hoàng gia rất coi



trọng con cháu, cho nên hài tử trong bụng Tiết Nhã tuyệt đối không
thể xảy ra chuyện.

“Hoàng Thượng, xin hãy cho phép Nhã Nhi đứng dậy, nàng đang
mang thai, vi thần lo lắng cứ quỳ như vậy sẽ xảy ra chuyện!” Sắc mặt
Hạ Hầu Thuần khẽ biến, gấp gáp khẩn cầu, trong mắt tràn đầy nôn
nóng.

Hạ Hầu Huyền nhìn chằm chằm biểu tình của Hạ Hầu Thuần một lát,
lúc này mới không thèm để ý vẫy vẫy tay, nhẹ nhàng cười nói: “Đều
là người một nhà, đứng lên hết đi.”

“Tạ Hoàng Thượng.” Vài người đồng thời lên tiếng.

Sau đó Hạ Hầu Thuần đi đến bên cạnh Tiết Nhã, duỗi tay đỡ nàng ta
từ trên mặt đất đứng lên, ôm Tiết Nhã vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve
vùng bụng đang nhô lên: “Có chỗ nào không khỏe?”

Qủa nhiên đứa nhỏ trong bụng nàng là bảo bối mà, lúc trước Tiết
Nhã còn lo Vương Gia không thích, chỉ là vì ứng phó Tiết gia và Thái
Hậu mới cho nàng một hài tử, bây giờ nhìn phản ứng này của hắn,
nàng ta cũng an tâm, đắc ý liếc nhìn Bạch Tuyết Nhu vẫn luôn an
tĩnh đứng một bên.

“Ta còn có việc, mong Hoàng Thượng cho phép rời đi trước!” Cả
người Vân Tuyết Phi thẳng tắp, ánh mắt không kiêu ngạo không siểm
nịnh, chỉ là lúc đuôi mắt quét về phía nam nữ dáng vẻ kệch cỡm,
hiện lên một tia chán ghét.

Hạ Hầu Huyền cau mày, liếc mắt nhìn Vân Tuyết Phi một cái, sau đó
chuyển mắt về phía Hạ Hầu Thuần, ánh mắt nhàn nhạt, giọng nói
trầm tĩnh, không nghe ra chút cảm xúc gì: “Hoàng huynh và Hộ Quốc
Vương Phi có cái gì hiểu lầm?”



Ánh mắt Hạ Hầu Thuần giật giật, mặt mày ẩn chứa chút âm u, tâm tư
bách chuyển luân hồi, cung kính cúi đầu trả lời: “Vi thần nhàn rỗi
không có việc gì làm, nên cùng Hộ Quốc Vương Phi luận bàn võ
công, không có gì hiểu lầm!”

“À, phải không?” Hạ Hầu Huyền thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Vân
Tuyết Phi, trong mắt hiện lên một tia thương tiếc nhưng mà rất nahnh
đã biến mất vô tung, ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, gật gật đầu nói: “Thì ra
vừa rồi Vương Phi và Thuần Vương là luận bàn võ công!”

“Bổn Vương Phi bênh vực nữ tử yếu nhược, lại thành luận bàn võ
công với Thuần Vương, đúng là chiết sát ta!” Vân Tuyết Phi chẳng
cho bất luận kẻ nào mặt mũi, nặng nề nhìn Hạ Hầu Thuần, lạnh lùng
nói: “Thuần Vương tính tình không tốt, về sau nếu muốn nổi điên,
nhớ báo trước cho ta một tiếng, ta nhất định sẽ tránh xa!”

Sắc mặt Hạ Hầu Thuần hết trắng lại xanh, xanh rồi lại đen, cuối cùng
là đen sì, nhìn nữ nhân không biết tốt xấu trước mắt, đen tối trong
mắt quay cuồng một lát, rồi sau đó khôi phục bình tĩnh. Hắn bước lên
vài bước, chắp tay thi lễ với Vân Tuyết Phi: “Vừa rồi ta chỉ muốn
cùng Vương Phi luận bàn một chút, không hề có ý tứ mạo phạm,
mong Vương Phi thứ lỗi!”

“Thuần ca ca, huynh...”Tiết Nhã hung hăng trừng Vân Tuyết Phi một
cái, sau đó ôm bụng chậm rãi đi đến bên cạnh Hạ Hầu Thuần, cầm
lấy tay hắn, không vui nói: “Thuần ca ca, sao huynh phải xin lỗi nàng
ta, vừa rồi rõ ràng là nàng ta nguyền rủa hài tử của chúng ta trước, là
nữ nhân này không đúng!”

Trong mắt Hạ Hầu Thuần nhanh chóng ngưng tụ một mảnh âm trầm,
lạnh lùng liếc nhìn Tiết Nhã một cái, sau đó quay sang nhìn Vân
Tuyết Phi, giống như suy tư hỏi: “Có chuyện như vậy?”



Vân Tuyết Phi hừ lạnh một tiếng, xoay mặt, không đưa ra bất kì câu
trả lời nào!

Hạ Hầu Thuần đương nhiên là tin tưởng Phỉ Nhi của hắn, Chỉ là nữ
nhân kia quả thật quá ghê tởm, hắn hy vọng Phỉ Nhi có thể lên tiếng
cãi lại, hắn nhất định sẽ đứng về phía nàng, vì nàng làm chủ.

Nhưng mà chăm chú nhìn tiểu nữ tử trước mắt hồi lâu, nàng cũng
không thèm mở miệng nói câu nào. Hạ Hầu Huyền bất đắc dĩ thở
dài, ánh mắt lạnh lẽo chiếu len người Tiết Nhã.

Bị ánh mắt như vậy làm cho cả người phát lạnh, nhưng nàng ta vẫn
không lùi bước, duỗi thẳng cổ, cao giọng kêu to: “Ta không sai, lời ta
nói là thật, Hộ Quốc Vương Phi nguyền rủa hài tử trong bụng ta, cho
nên Thuần ca ca mới đánh nhau với nàng. Nếu Hoàng Thượng
muốn trị tội, phải trị tội nữ nhân này mới đúng!”

Hạ Hầu Thuần có chậm hiểu đến mấy, hắn cũng nhìn ra một chút
manh mối, bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt sắc bén nhìn Tiết Nhã, lên
tiếng quát nàng ta: “Câm miệng! Hộ Quốc Vương Phi là người ngươi
có thể tùy tiện bôi nhọ sao? Mau xin lỗi Vương Phi cho ta!”

Tiết Nhã ngẩn ra, không thể tin được nhìn nam nhân ánh mắt lạnh
lẽo, nàng ta bênh vực hắn như vậy, không màng nguy hiểm bất kính
với Hoàng Thượng, vậy mà hắn lại không hề cảm động, còn quát
mắng mình. Trong mắt Tiết Nhã toát ra thần sắc tủi thân, thương
tâm, khóe miệng giật giật, lại không dám nói thêm một câu nào nữa.

“Mong Hoàng Thượng cho phép ta về Trường Nhạc điện nghỉ
ngơi!”Vân Tuyết Phi nhíu chặt mày, đối diện với hai mắt Hạ Hầu
Huyền.



Bốn mắt nhìn nhau, một lạnh lùng một nóng bỏng, trong con ngươi
lạnh nhạt của nàng rốt cuộc không còn sót lại chút tình cảm nào
giành cho hắn. Hạ Hầu Thuần nghĩ đến điểm này, ngực ẩn ẩn nhói
đau, trong mắt nhiễm thần sắc thống khổ.

Hạ Hầu Thuần không phải kẻ ngốc, con ngươi sắc bén như ưng
không ngừng đảo qua đảo lại giữa hai người đứng cách đó không
xa, lẳng lặng đánh giá. Tình cảm bị đè ép lướt qua đáy mắt Hạ Hầu
Thuần cũng bị hắn bắt được.

“Vân Tuyết Phi, hôm nay trẫm cho phép ngươi trở về Hộ Quốc
Vương Phủ!” Hạ Hầu Huyền nghĩ nghĩ, rốt cuộc nói ra quyết định
hắn đã do sự rất lâu.

Vân Tuyết Phi ngẩn ra, sau đó mở to hai mắt, muốn tìm ra một chút
dấu vết lừa dối trên mặt Hạ Hầu Huyền, nhưng mà nhìn hồi lâu, ánh
mắt Hạ Hầu Huyền vẫn nghiêm túc như cũ, đồng thời còn có chút gì
đó mất mát và đau xót không thể diễn tả được. Đột nhiên nàng có thể
xác định, hắn là thật lòng muốn thả nàng đi, nhưng mà vì cái gì?Tiêu
Nhụy Vũ giam lỏng nàng trong hoàng cung, sẽ không dễ dàng thả
nàng ra, đây hẳn là quyết định của một mình Hạ Hầu Huyền.

“Hoàng Thượng, chuyện này...”Hạ Hầu Thuần vội vàng muốn ngăn
cản, hắn biết nữ nhân này là mẫu hậu cố ý dùng danh nghĩa mời vào
cung làm khách để giam lỏng, như vậy ít nhiều có thể kiềm chế Tư
Nam Tuyệt, nhưng mà bây giờ...

Hạ Hầu Huyền xua tay ngăn lại, rồi sau đó nhìn thật sâu vào Vân
Tuyết Phi, giống như muốn ghi tạc dáng vẻ lúc này của nàng vào
trong đầu, sau này sẽ không bao giờ quên.

“Ta nhớ là sinh nhật Thái Phi cũng sắp đến rồi, ngươi về Vương Phủ
chuẩn bị cho tốt, đợi qua sinh nhật Thái Phi, ta lại phái người đón



ngươi vào cung!” Hai tay Hạ Hầu Huyền nắm chặt thành quyền, ánh
mắt tuy rằng thản nhiên, nhưng ở sâu trong đáy mắt, tại nơi không ai
nhìn thấy, lại có một tia chua xót.

“Tạ Hoàng Thượng ân điển!” Tâm tư vừa động, mím môi, trong mắt
Vân Tuyết Phi toát ra một tia sáng.

“Nếu không còn việc gì, Vương Phi trở về Trường Nhạc điện thu thập
đồ đạc trước đi, lát nữa sẽ có người của Hộ Quốc Vương Phủ đến
đây đón ngươi!” Hạ Hầu Huyền ngăn lại chua xót và mất mát đang
trào ra trong lồng ngực, cố gắng nói hết một câu này.

“Vậy ta đây cáo lui trước!” Vân Tuyết Phi không chút biểu cảm nói
xong câu này, lập tức xoay người chuẩn bị rời đi.

“Khoan đã!”

Bạch Tuyết Nhu vội vàng ngẩng đầu, bước vài bước đến trước mặt
Vân Tuyết Phi, kéo tay áo nàng cầu xin: “Tuyết Phi, ngươi dẫn ta
cùng trở về Hộ Quốc Vương Phủ được không? Ta ở hoàng cung
sống không quen!”



Chương 140: Xuất cung

Tiếng nói vừa dứt, người bị chọc giận đầu tiên chính là Hạ Hầu
Thuần. Chỉ thấy trong mắt hắn hiện lên vẻ giận dữ, bàn tay đang nắm
lấy tay Tiết Nhã cũng đột nhiên siết chặt. Hắn nhếch môi, ánh mắt âm
trầm quan sát nữ nhân đang đau khổ cầu xin.

“Tuyết Phi, ngươi dẫn ta cùng trở về Hộ Quốc Vương Phủ được
không, hoàng cung này xa lạ khiến cho ta sợ hãi, ta không muốn ở lại
cái nơi lạnh như băng này!”Bạch Tuyết Nhu nhìn Vân Tuyết Phi với
ánh mắt tràn đầy cầu xin, giọng nói khẽ run rẩy, bàn tay đang nắm
chặt tay áo Vân Tuyết Phi cũng run lên nhè nhẹ, tiết lộ nỗi bất an và
khẩn trương trong lòng nàng ta.

Hạ Hầu Thuần nghe tới đây rốt cuộc không giữ nổi bình tĩnh, con
ngươi âm trầm không dấu được lửa giận ngập trời: “ Bạch Tuyết
Nhu, bổn vương còn chưa chết, vậy mà ngươi đã vội vàng chạy tới
nhà dã nam nhân, chẳng lẽ ngươi đã quên ngươi là Vương Phi của
bổn vương? Ngươi rốt cuộc có biết liêm sỉ hay không?”

Sắc mặt Bạch Tuyết Nhu thoáng cái trở nên tái nhợt, cả người không
ngừng run rẩy, môi dưới bị cắn chặt tới mức trắng bệch, không dám
quay đầu đối diện với khuôn mặt bừng bừng lửa giận của Hạ Hầu
Thuần.

Ánh mắt Hạ Hầu Thuần đen tựa hồ sâu, lạnh lẽo như hàn băng, một
chút tự hào vì cư xử khéo léo của nàng lúc trước đã nhanh chóng
tan biến, còn lại chỉ là xấu hổ và giận dữ. Hắn mất rất nhiều thời gian
và công sức mới theo đuổi được nàng. Vì cưới nàng làm chính phi,
hắn đã chịu bao nhiêu áp lực từ mẫu hậu và Tiết gia, có thứ gì tốt



cũng nghĩ tới nàng đầu tiên, tìm mọi cách lấy lòng và dung túng
nàng, không nghĩ tới nàng chưa từng biết cái gì là cảm động. Hôm
nay, nàng lại vì một sự việc cỏn con mà khó chịu với hắn, thậm chí
còn muốn đi tìm tình nhân cũ của nàng!

“ Ta coi như lời nói vừa rồi của ngươi chỉ là nhất thời hồ đồ, còn
không mau đến bên cạnh ta!” Giọng nói của Hạ Hầu Thuần vô cùng
lạnh lùng, giống như kết thành hàn băng lạnh lẽo.

Ánh mắt Bạch Tuyết Nhu hơi lóe lên nhưng vẫn không thèm quay
đầu lại liếc hắn một cái, kiên định lắc đầu: “Không, ta không muốn ở
lại trong cung, cũng không muốn ở chung một chỗ với ngươi. Ở lại
nơi này ta không có tự do, cũng không có vui vẻ, ta muốn xuất cung,
muốn tới Hộ Quốc Vương Phủ!”

Khí tức xung quanh Hạ Hầu Thuần đột ngột trở nên lạnh lẽo, hắn hơi
nheo mắt, trong con ngươi lộ ra tia sáng hung ác, bên môi lộ ra ý
cười trào phúng: “Hoàng cung không có thứ gì khiến ngươi vui vẻ,
chẳng lẽ Hộ Quốc Vương Phủ lại có? Bạch Tuyết Nhu, ngươi đừng
coi ta là kẻ ngu!”

Cánh tay đang ôm eo Tiết Nhã từ từ buông lỏng, hắn nhấc chân đi về
phía Bạch Tuyết Nhu. Ánh mắt nặng nề chứa đầy giận dữ của hắn
thẳng tắp đối mặt với ánh mắt trốn tránh của nàng ta. Hạ Hầu Thuần
lạnh lùng lên tiếng: “Bạch Tuyết Nhu, mấy năm qua ta hết mực sủng
ái ngươi, ngươi chưa từng cảm động dù chỉ là một chút sao? Hay là
ngươi vẫn còn thích Tư Nam Tuyệt, ta rốt cuộc có điểm gì thua kém
hắn?”

“Ha ha, sủng ái ta? Vậy ngươi nói xem, ngươi sủng ái ta như thế
nào?” Bạch Tuyết Nhu cười nhạt một tiếng, rốt cuộc vẫn không áp
chế được oán hận trong lòng, lạnh lùng trừng mắt Hạ Hầu Thuần:
“Ngươi đặt tay lên ngực tự hỏi bản thân mình xem, từ lúc ta gả cho



ngươi đến nay, có khi nào là không tận tâm hầu hạ ngươi? Ngươi
luôn miệng nói ngươi yêu ta, nhưng mà ta chưa bao giờ cảm nhận
được điều đó. Ta vẫn luôn nhẫn nhịn, vẫn luôn chờ đợi, vậy mà
nàng...”

Bạch Tuyết Nhu đột nhiên chuyển ánh mắt lạnh lùng về phía nữ nhân
bụng lớn đang đứng phía sau Hạ Hầu Thuần, duỗi tay chỉ vào Tiết
Nhã, oán hận nói: “Ngươi yêu ta nhưng lại không cho phép ta có đứa
nhỏ, ta gả cho ngươi mười mấy năm, nhưng mà lần nào ngươi cũng
lấy lý do thời cơ chưa tới để bỏ qua chuyện này. Ngươi có biết mỗi
lần uống thứ dược tránh thai đắng ngắt kia, trong lòng ta khổ sở đến
mức nào không?”

Sắc mặt Hạ Hầu Thuần cứng đờ, gân xanh trên trán không ngừng
nhảy lên. Hắn không nghĩ rằng nữ nhân này lại lớn mật như vậy,
ngay cả bí mật này cũng dám nói ra trước mặt người ngoài. Hạ Hầu
Huyền chắc chắn sẽ nghi ngờ. Nghĩ vậy, hắn hơi ghé đầu, tỉ mỉ quan
sát Hạ Hầu Huyền, thấy thần sắc người kia vẫn bình tĩnh như
thường, không có chút khác lạ nào mới thở phào nhẹ nhõm.

Ánh mắt Hạ Hầu Thuần lại chuyển về phía Bạch Tuyết Nhu. Mấy năm
qua nàng vẫn là nữ nhân hắn yêu nhất, vì đại nghiệp mà hắn khiến
nàng phải chịu ủy khuất. Nhưng dù thế nào hắn làm như vậy cũng
chỉ vì muốn cho nàng một tương lai tốt đẹp hơn. Hắn luôn cho rằng
nàng thông minh, khéo hiểu lòng người, nhất định sẽ hiểu được nỗi
khổ tâm của hắn. Không ngờ nàng cũng chỉ là kẻ không hiểu đạo lí!

Sắc mặt Vân Tuyết Phi từ đầu tới cuối vẫn duy trì vẻ lạnh lùng, bây
giờ thấy tình huống này cũng không nhịn được tức giận, ánh mắt lóe
lên vẻ không kiên nhẫn.

“Thế nào? Hạ Hầu Thuần? Ngươi bị ta nói trúng tim đen rồi đúng
không? Từ đầu đến cuối là ngươi có lỗi với ta, ngươi nói ngươi



không yêu nữ nhân kia, nhưng nàng vẫn có thể có một đứa con, vậy
vì sao ta lại không thể có?” Bạch Tuyết Nhu oán hận chất vấn, bàn
tay càng nắm chặt vạt áo Vân Tuyết Phi, nhẹ giọng cầu khẩn: “Tuyết
Phi, chúng ta cùng nhau rời khỏi đây, rời khỏi chốn cung cấm ăn thịt
người không nhả xương này đi!”

Vân Tuyết Phi nhìn Bạch Tuyết Nhu, ánh mắt trong trẻo hiện lên một
tia lạnh lẽo. Giọng nói ôn hòa lại lộ ra sự xa cách:“Thuần Vương Phi
vừa vào kinh không lâu, vẫn nên ở bên cạnh Thuần Vương thì tốt
hơn. Nhã trắc phi hiện đang mang thai, không thể quản lý công vụ,
Thuần Vương đón ngài về kinh chắc cũng là vì lí do này.”

Vừa dứt lời, nàng liền dùng lực rút tay áo đang bị Bạch Tuyết Nhu
nắm ra. Khuôn mặt Vân Tuyết Phi vẫn lạnh nhạt như cũ, giống như
không nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của nàng ta. Nói xong, nàng
cũng không hề quay đầu mà đi thẳng ra phía cửa cung.

“Không, Tuyết Phi, ngươi đừng bỏ ta lại. Ta muốn tới Hộ Quốc
Vương Phủ, ta muốn đi gặp Nam Tuyệt.” Lúc này Bạch Tuyết Nhu đã
lâm vào hoảng loạn, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt trào phúng
của nam nhân trước mặt. Nàng ta hoảng sợ lùi lại, muốn tránh khỏi
tầm mắt khiến người ta hít thở không thông của Hạ Hầu Thuần.

Hạ Thuần Thuần duỗi tay, giữ chặt nữ nhân đang muốn chạy trốn.
Hắn không thèm để ý nàng ta giãy dụa la hét, trực tiếp nhấc bổng
người lên, sau đó nói lời từ biệt với Hạ Hầu Huyền: “Hoàng thượng,
thần xin phép cáo lui trước, mong hoàng thượng sai người đưa Nhã
nhi trở về giúp thần.”

Cho tới khi bóng dáng Vân Tuyết Phi hoàn toàn biến mất, Hạ Hầu
Huyền mới thu hồi tầm mắt. Liếc nhìn nữ nhân cúi đầu an phận
nhưng ánh mắt lại không thể che dấu vẻ oán hận, một lúc lâu sau
hắn mới nhẹ nhàng gật đầu: “Yên tâm đi!”



Vân Tuyết Phi vội vàng trở về Trường Nhạc điện, vừa vào cửa liền
rót một chén nước rồi nhanh chóng uống cạn. Sau khi thở hổn hển
một hơi, nàng ngồi xuống đầu giường. Trong đầu không tự chủ nhớ
lại một màn vừa rồi, nàng thở dài một hơi, ngả người nằm xuống
giường.

Hạ Hầu Huyền lại cho phép nàng trở về? Vân Tuyết Phi nhíu mày,
thần sắc nặng nề. Nếu nàng muốn tự mình đi tìm Hạ Hầu Cảnh, xuất
phát từ vương phủ không thể nghi ngờ là an toàn hơn nhiều.

Nghĩ như vậy, mệt mỏi cả ngày lại ùa đến, ánh mắt mê man nhìn
trần nhà, không lâu sau thì ngủ thiếp đi.

Trong mơ lại lần nữa nhìn thấy những người quen thuộc, sự việc
quen thuộc, hoặc vui vẻ, hoặc bi thương, hoặc buồn bã, hoặc tự
tại...Nàng hơi nhăn mày, lật người nằm nghiêng. Đột nhiên, một bàn
tay ấm áp vuốt ve gương mặt nàng, nụ hôn nhẹ nhàng như lông chim
hạ xuống trên trán, quen thuộc như vậy, cũng khiến người ta không
thoải mái như vậy.

“Phi Nhi, sau này chúng ta tốt nhất là sinh ba nhi tử, ba nữ nhi, nhi tử
nữ nhi thành một đoàn, thật tốt!”

“Phi Nhi, ta chỉ thích nàng, muốn cùng nàng ngắm hoa nở hoa tàn,
mây cuộn mây tan, bên nhau đến lúc bạc đầu, con cháu đầy đàn!”

“Phỉ Nhi, nàng đừng gả cho Hạ Hầu Huyền được không, để ta ở bên
cạnh nàng, cho dù nàng không thích ta, ta vẫn có thể luôn đợi đến
ngày nàng thích ta!”

“Phỉ Nhi, vì cái gì nàng có thể yêu Hạ Hầu Huyền, có thể yêu Tư
Nam Tuyệt, nhưng lại không thể yêu ta?”



____

Không thể phân rõ là thật hay giả, chẳng biết bản thân đang ở nơi
nào, cảm nhận duy nhất của nàng lúc này là đầu thật đau, tâm thật
mệt, giống như người chết đuối không thể hô hấp.

Hạ Hầu Huyền chăm chú nhìn nữ nhân ngay cả ngủ cũng không an
ổn, trên mặt tràn đầy thần sắc ôn nhu và sủng nịch, chỉ có thời điểm
này, hắn mới không lo lắng bị nữ nhân âu yếm bài xích. Chỉ có lúc
này, hắn mới có thể ở bên cạnh nàng, đã bao lâu rồi, trái tim không
còn đập giống như người sống thế này?

Hắn duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ngực, từ một khắc khi biết nàng còn
sống trên đời, nơi này rốt cuộc khôi phục bình thường, thế giới của
hắn không còn là một màu sắc đơn điệu, hắn có mục tiêu, có theo
đuổi...

Chỉ là vì sao, ngay cả khi ngủ lông mày nàng cũng nhíu chặt, thậm
chí khó chịu đến mức trên trán cũng toát ra chút mồ hôi lạnh, nhìn
dáng vẻ thống khổ của nàng, có nên đánh thức nàng không? Trong
lòng Hạ Hầu Huyền chần chờ, hắn không muốn nàng bị ác mộng làm
cho thống khổ như vậy, nhưng mà, nếu nàng tỉnh, hắn nhất định sẽ
không thể yên lặng canh giữ bên người nàng nữa.

Giãy dụa một chút, lông mày hắn nhẹ nhàng buông lỏng, rốt cuộc
quyết định, hắn duỗi tay nhẹ nhàng xoa mặt nàng, hơi hơi vỗ nhẹ,
gọi: “Phỉ Nhi, tỉnh, tỉnh, nàng gặp ác mộng.”

“Nam Tuyệt...A Cảnh...” Hai mắt Vân Tuyết Phi nhắm chặt, lông mi
thật dài như cánh bướm nhẹ nhàng rung động, âm thanh nhỏ nhẹ
dần phiêu đãng tới nơi xa.



Âm thanh thật nhỏ của nàng rõ ràng truyền vào trong tai Hạ Hầu
Huyền, lập tức khiến cho trái tim nóng bỏng bị dội một chậu nước
lạnh, trong nháy mắt lạnh thấu tâm can.

“Trong lòng nàng chỉ có hai người bọn họ sao?”Hạ Hầu Huyền ngây
ngốc nhìn dung nhan xa lạ, khóe miệng tràn ra một nụ cười khổ, tất
cả là do hắn tự gây ra, là hắn vứt bỏ nàng trước, là hắn phản bội
nàng, hắn đi đến tình trạng hôm nay, chẳng thể trách bất luận kẻ nào!

Nhưng mà cho dù nghĩ như vậy, trong lòng hắn vẫn cực kì khó chịu,
chỉ cần nghĩ đến cô nương hắn yêu nhất bây giờ đã là thê tử của
khác, trái tim hắn đau đớn giống như bị kim đâm, chỉ là...

“Phỉ Nhi, tỉnh, tỉnh...” Hạ Hầu Huyền tiếp tục duỗi tay lắc nhẹ người
Vân Tuyết Phi, ánh mắt khẩn trương vẫn chăm chú đặt trên mặt
nàng, không buông tha một chút nào, giống như muốn khắc sâu dáng
hình nàng vào trong tâm khảm.

Trong sương mù mê mang, không nhìn thấy con đường phía trước,
một tiếng gọi từ xa xôi vọng đến, giống như một tia sáng mặt trời sau
cơn mưa, dẫn lối chỉ đường cho nàng.

Vân Tuyết Phi nhẹ nhàng mở mắt, mê mang hỗn độn trong mắt dần
tản đi, đợi đến khi hoàn toàn thanh tỉnh, khuôn mặt nam nhân phóng
đại trước mắt, khiến cho nàng giật mình hét lên một tiếng.

Bộp một tiếng, nàng không chút lưu tình tát hắn một cái. Trong phòng
tĩnh lặng, sau khi âm thanh sắc nhọn kia vang lên, nàng dùng lực
đẩy nam nhân trước mặt ra, lập tức bò dậy xuống giường, ngay cả
giày cũng không kịp đi. Nàng chỉ vào nam nhân uy nghiêm ngồi cạnh
giường, tức giận quát: “Hạ Hầu Huyền, ngươi tới đây từ lúc nào? Ta
là nữ nhân, là Vương Phi của Tư Nam Tuyệt, ngươi sao có thể bất
chấp lễ nghĩ liêm sỉ, tùy tiện vào phòng của ta?”



Hạ Hầu Huyền sờ lên gương mặt hơi đau, khóe miệng nở một nụ
cười khinh thường: “Ta và ngươi tốt xấu gì cũng là phu thê từ kiếp
trước, hành động thân mật nào còn chưa từng làm, ngươi còn lo
lắng chút việc nhỏ này?”

Cái loại giọng điệu không chút để ý này càng thêm chọc giận Vân
Tuyết Phi, nàng trực tiếp cầm lấy ấm trà và chén trà trên bàn ném về
phía Hạ Hầu Huyền, không ngừng mắng: “Ta là Vân Tuyết Phi,
không phải Tiết Phỉ, ngươi đồ tiểu nhân đê tiện, mau cút ra ngoài cho
ta, cút ra ngoài...”

Trong nháy mắt, hàng loạt âm thanh đổ vỡ vang lên, Hạ Hầu Huyền
linh hoạt né tránh, sau đó nhẹ nhàng bướt vọt đến trước mặt Vân
Tuyết Phi, trên mặt chẳng có chút nào tức giận, chỉ có nhàn nhạt bi
thương và bất đắc dĩ.

“Phỉ Nhi, ta biết lúc trước ta làm sai rất nhiều chuyện, nhưng mà rất
nhanh nàng phải đi rồi, một thời gian rất dài ta không thể nhìn thấy
nàng, nàng đừng nóng giận cũng đừng sinh khí, để ta nhìn nàng
thêm một chút, có được không?”Bi ai như vậy, dè dặt cầu xin như
vậy, Hạ Hầu Huyền vứt bỏ cao cao tại thượng lúc trước, vứt bỏ tôn
nghiêm đế vương, đáng thương nhìn nữ tử trước mắt này.

“Hoàng Thượng, người nói mấy lời này là quá đề cao ta, ngươi là ai,
ta lại là ai? Chúng ta căn bản là người của hai thế giới, muốn nhìn
cũng chỉ có thể là phu quân của ta, Tư Nam Tuyệt, ngươi có tư cách
gì?” Vân Tuyết Phi không mềm lòng, cũng không động tâm. Đối với
nàng mà nói, nam nhân trước mắt này đã không thể tác động đến
cảm xúc của nàng, có cũng chỉ là ghê tởm và chán ghét.

Biết một chốc một lát là không thể tiêu trừ hận ý của nàng với hắn,
hắn cũng không thể cưỡng cầu, khẽ thở dài một cái, thần sắc tràn



ngập cô đơn, thấp giọng nói: “Ngươi trước đừng tức giận, nghe ta
nói được không?” Dừng một chút, hắn nhìn thoáng qua Vân Tuyết
Phi, trịnh trọng cam đoan: “Ta nói xong sẽ lập tức rời đi!”

“Có gì muốn nói thì nói nhanh lên, ta không có thời gian để lãng phí
với ngươi!” Vân Tuyết Phi tức giận liếc mắt nhìn Hạ Hầu Huyền một
cái, sau đó xoay người quay lưng lại phía hắn, không nói chuyện
nữa.”

“A Cảnh đến bây giờ còn không có tin tức, ta biết nàng cũng đang tìm
hắn, cả đời này là ta có lỗi với hắn!” Hạ Hầu Huyền mím môi, ánh
mắt mang theo hối hận và tự trách, đau đớn lại tràn ra trong lồng
ngực, hắn cố gắng đè thấp giọng: “Mặc kệ ngươi có tin hay không, ta
vĩnh viễn coi hắn là thân đệ đệ, trước kia là vậy, hiện tại là vậy,
tương lai cũng là vậy!”

“Lúc trước ta cướp nàng từ tay hắn, nhưng ta lại không đối xử tốt với
nàng. Hắn nhường ngôi vị hoàng đế cho ta, ta lại không bảo vệ hắn
thật tốt, ta có lỗi với hắn, cũng có lỗi với nàng! Ta muốn ở bên cạnh
nàng, từ khi mẫu hậu giam lỏng nàng trong cung, ta đã nghĩ, nếu
nàng vẫn luôn ở bên cạnh ta như vậy, cho dù nàng vĩnh viễn cũng
không yêu ta lần nữa, nhưng chỉ cần có nàng bên cạnh, ta đã cảm
thấy thỏa mãn.”

“Bây giờ ta thả nàng xuất cung, không có nghĩa là ta từ bỏ nàng, ta
chỉ là để nàng tạm thời xuất cung, cho nàng thời gian đi Tìm A Cảnh,
chờ đến lúc A Cảnh trở về an toàn, ta sẽ dùng phương thức của
mình để tranh đoạt nàng. Nửa đời sau của ta, ta muốn cố gắng hết
sức để mang nàng trở lại bên ta!”

“Chỗ mẫu hậu nàng cứ yên tâm, ta sẽ đi giải thích, nàng cầm lấy cái
này!” Hạ Hầu Huyền nói xong, từ trong tay áo lấy ra một miếng ngọc
bội khắc hình rồng nhả châu đưa cho Vân Tuyết Phi, tiếp tục dặn dò:



“Ta đã phái ẩn vệ của ta đi sưu tầm manh mối, nếu có tin tức ta sẽ
lập tức báo cho Nam Tuyệt, nếu gặp khó khăn, nàng hãy đưa cái này
cho hắn!”

Vân Tuyết Phi nhìn ngọc bội lóe lên kim sắc, tự nhiên biết nó đại diện
cho cái gì, trầm mặc hồi lâu, nàng vẫn đưa tay tiếp nhận. Ngôi vị
hoàng đế vốn là của Hạ Hầu Cảnh, nàng cầm miếng ngọc bội này
cũng không nợ hắn nửa phần ân tình!

“Nam Tuyệt đã ở Bắc môn chờ nàng, Thiên Tầm ở cửa, để nàng ta
dẫn nàng qua đó!” Âm thanh Hạ Hầu Huyền vững vàng, một hơi nói
xong câu này, sau đó xoay người, lập tức đẩy cửa rời đi.

“Chủ tử, chúng ta đi mau thôi, đồ đạc đã thu dọn xong rồi!”Thiên Tầm
vội vàng tiến lên nói.

Vân Tuyết Phi gật gật đầu, đi theo sau lưng Thiên Tầm, cũng không
quay đầu, đi ra ngoài.

Vách tường rồng bay phượng múa, đình đài lầu các, chim kêu thánh
thót, tất cả đều rực rỡ huy hoàng, xa hoa lộng lẫy, nhưng mà đối với
nàng, không chút nào sánh bằng bóng dáng đang đứng chờ nàng ở
Bắc Môn, và tự do nàng luôn hướng tới!



Chương 141: Thỏa hiệp

So với Hoàng Cung, vẫn là Vương Phủ tốt hơn nhiều, đây là cảm
nhận đầu tiên sau khi trở về. Nhìn những khuôn mặt quen thuộc,
trong lòng Vân Tuyết Phi ấm áp, nhưng mà tâm tình tốt của nàng
không duy trì được bao lâu.

Trong vườn Lâm Phượng, Ngũ Trà lui ra ngoài, lo lắng liếc nhìn trong
phòng một cái, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa.

“Sao ngươi lại tới đây?” Hơi thở Vân Tuyết Phi hơi trầm xuống, nhìn
nữ nhân không mời mà đến, giọng nói mang theo nồng đậm không
vui.

“Tuyết Phi đúng là hay quên, hôm qua ta đã nói với ngươi, ta ở
hoàng cung không quen, muốn cùng ngươi ở Hộ Quốc Vương Phủ!”
Bạch Tuyết Nhu chớp chớp mắt, nở nụ cười lịch sự tao nhã với Vân
Tuyết Phi.

“Ngày hôm qua?”Vâ Tuyết Phi ngẩn ra, sau đó nghĩ tới cái gì, âm
thanh lạnh lùng giống như ngưng tụ một tầng sương lạnh: “Ngày
hôm qua ngươi đã nói, nhưng ta không nhớ là ta đã đồng ý!”

Bạch Tuyết Nhu làm như không nhìn thấy không vui trong mắt Vân
Tuyết Phi, nàng ta móc ra một phong thư màu trắng từ trong tay áo,
đưa ra trước mặt Vân Tuyết Phi, nhướng mày: “Đây chính là Thái
Hậu ân chuẩn, cho phép ta tạm thời ở lại Hộ Quốc Vương Phủ một
thời gian, chờ khi nào ta quen với cuộc sống ở kinh thành thì lại vào
cung ở!”



Vân Tuyết Phi nhìn thoáng qua chữ viết quen thuộc trên phong thư
màu trắng, trực tiếp duỗi tay cầm lấy, mở phong thư ra, sau đó đọc
nội dung bên trong. Hai mắt lướt nhanh như gió, rất nhanh đã đọc
xong.

Một lát sau, nàng ngẩng đầu, âm thanh mang theo chút âm trầm:
“Nếu Thái Hậu đã để ngươi ở lại đây, ta đuổi người cũng không tốt.
Ngươi trực tiếp đi tìm Tư Nam Tuyệt an bài chỗ ở cho ngươi đi!”

Khóe miệng Bạch Tuyết Nhu gợn lên một nụ cười đắc ý, nhìn cảnh
vật quen thuộc, trong lòng nàng ta một trận kích động. Nghĩ đến về
sau có thể thường xuyên ở lại đây, không cần nhìn thấy hai kẻ đáng
ghét Hạ Hầu Thuần và Tiết Nhã, trong lòng lại càng thêm vui sướng.
Tuy rằng nữ nhân trước mắt này nàng ta cũng không thích, nhưng
mà nàng ta không nghĩ tới, lại có cơ hội chung sống dưới một mái
nhà với Tư Nam Tuyệt, vì vậy một chút tì vết này nàng ta có thể chấp
nhận.

Bốn mắt nhìn nhau, thần sắc Bạch Tuyết Nhu lạnh nhạt, hàm chứa ý
cười ôn nhu, mà Vân Tuyết Phi mím môi, ánh mắt sâu thẳm, đáy mắt
mang theo nồng đạm không vui.

“Hắn khoong ở, ngươi an bài chỗ ở cho ta đi!” Bạch Tuyết Nhu không
có chút cảm giác xấu hổ nào, trực tiếp mở miệng yêu cầu: “Ta muốn
Lan Thương cư, nơi đó hoàn cảnh thanh u, phòng ở lịch sự tao nhã.
Trước kia ta cũng đã từng ở đó rồi, bây giờ chỗ đó không có ai ở, ta
muốn ở lại đó!”

Lan Thương Cư, sân viện gần với Đông Lâm viện nhất. Nơi đó tuy
rằng từ lâu không có ai ở nhưng mà ngày ngày quét tước dọn dẹp.
Nếu là người khác, Vân Tuyết Phi sẽ cho phép vào ở nhưng mà nữ
nhân trước mắt này, chỉ sợ có mục đích riêng. Trước khi nàng muốn
buông tay Tư Nam Tuyệt, nàng tuyệt đối sẽ không cho bất kì kẻ nào



nhúng chàm vật sở hữu của mình.

Nếu nàng ta vẫn còn mơ tưởng đến Tư Nam Tuyệt, vậy nàng không
ngại nói cho nàng ta biết, nơi này là Hộ Quốc Vương Phủ, mà nàng
là nữ chủ nhân!

Nghĩ tới đây, nàng hơi nhíu mày, nặng nề nhìn Vân Tuyết Phi, lạnh
lùng thốt: “Ngươi đã gả, hắn đã cưới, ngươi là Thuần Vương Phi,
hắn là Hộ Quốc Vương Gia, ít nhiều cũng phải chú ý miệng lưỡi
người đời, cả đời này ngươi và hắn đều không thể liên quan đến
nhau!”

Bạch Tuyết Nhu nắm chặt khăn tay, mắt đẹp hơi buồn bã, xấu hổ
giống như bị người ta nói đúng tâm sự, sắc mặt nàng ta hơi phiếm
hồng, tức giận bác bỏ nói: “Đây là chuyện của ta và Nam Tuyệt,
không cần một ngoại nhân như ngươi đến quản!”

Vân Tuyết Phi chỉ muốn thử nàng ta một chút, không ngờ nàng ta
thật sự dám có tâm tư này, xem ra Tư Nam Tuyệt lại chọc phải một
đóa hoa đào nát!

Nàng nhìn chằm chằm Bạch Tuyết Nhu, liếc mắt một cái, hồi lâu mới
nói: “Nếu ta là Thuần Vương Phi, ta sẽ ngoan ngoãn ở lại trong
hoàng cung, dù sao thanh xuân của nữ nhân cũng có hạn, bây giờ
còn không lung lạc được trái tim Thuần Vương Gia, đợi khi sắc đẹp
tàn phai, người mới thay thế người cũ, ngươi chỉ có thể rơi vào kết
cục bị vứt bỏ! Hơn nữa ngươi không có con nối dõi, lại náo loạn với
Thuần Vương Gia, nếu không kịp bù đắp, chỉ sợ lúc tuổi già thê
thảm!”

Bạch Tuyết Nhu không hề nghĩ tới nữ nhân này lại nói chuyện trực
tiếp như vậy. Những việc này nàng ta không phải không nghĩ đến,
chỉ là nàng ta gả cho nam nhân kia đã hơn mười năm, mấy năm nay



nàng ta sắm vai thê tử hiền đức rộng lượng, quản lí Vương Phủ gọn
gàng ngăn nắp, càng âm thầm chịu đựng Trắc Phi của hắn gây khó
dễ. Vốn tưởng rằng hắn nhìn thấy mặt tốt của nàng, người sau này
cùng hắn sóng vai ngắm nhìn thiên hạ nhất định là mình.

Nhưng mà, nàng quên mất thế lực sau lưng Tiết Nhã, thân phận đích
tiểu thư Tiết Phủ nàng không thể so, cho dù nàng ta có nỗ lực thế
nào, Hạ Hầu Thuần cũng sẽ không từ bỏ Tiết Nhã. Ngay cả Thái Hậu
cũng sủng ái Tiết Nhã, chỉ sợ cũng là vì Tiết gia sau lưng nàng ta!

Nếu là phương diện khác, nàng tự tin có thể vượt qua Tiết Nhã,
nhưng mà thân phận là thứ sinh ra đã được quyết định, nàng có nỗ
lực cũng là phí công, chẳng lẽ nàng chỉ có thể yên lặng chịu đựng tất
cả sao?

Mười năm, nàng ta còn bao nhiêu cái mười năm có thể tiêu xài? Ánh
mắt Bạch Tuyết Nhu hơi hơi lạnh lùng, nhìn ánh mắt hiểu rõ trào
phúng của Vân Tuyết Phi, nàng ta cười không chút để ý, lúc này đây
nàng ta nhất định phải vì bản thân mà tranh thủ!

“Ta đến Vương Phủ ở tạm, Thái Hậu, Hoàng Thượng, Vương Gia
đều đáp ứng!” Khóe miệng Bạch Tuyết Nhu cong lên, càng ngày
càng mở rộng. Nếu như nữ nhân này biết rõ tâm tư của nàng ta, vậy
thì nàng ta cũng không ngại nói thẳng ra, nàng ta bỏ lỡ nhiều như
vậy, tất cả mọi thứ của nữ nhân này đều là của nàng ta, nàng ta nhất
định phải đòi về!

“Nếu phu quân của ta, Thuần Vương còn không có ý kiến, ngươi có
lập trường gì mà đòi quản chuyện của ta?” Hai mắt Bạch Tuyết Nhu
gắt gao nhìn chằm chằm nữ nhân đáng giận trước mắt, sắc mặt đen
tối nói.

Ánh mắt Vân Tuyết Phi hơi lóe, đáy mắt hiện lên một chút trầm tư,



lẳng lặng đánh giá nữ nhân trước mắt này, nhìn ánh mắt khiêu khích
đắc ý của Bạch Tuyết Nhu, suy nghĩ trong lòng nàng dần dần sáng
tỏ. Xem ra nữ nhân này là một quân cờ của Tiêu Nhụy Vũ, nàng vừa
rời khỏi, bà ta lập tức mang một nữ nhân có dây dưa với Tư Nam
Tuyệt đến đây, là để châm ngòi và giám thị. Nếu nàng cự tuyệt, Tiêu
Nhụy Vũ nhất định sẽ nghĩ biện pháp khác, còn không bằng đồng ý,
đặt nữ nhân này ở trước mắt để giám thị thật tốt, nàng ta cũng chẳng
thể gây ra bao nhiêu sóng gió!

Ha ha~ Một trăm vạn lượng hoàng kim, Tiêu Nhụy Vũ, nữ nhân này
thật thông minh, tìm nàng hòa giải giao dịch, sau đó thu người của
mình về, nhưng lại ngầm cản trở nàng tìm người. Hạ Hầu Cảnh đang
bị thương nặng, thời gian kéo dài một giây, hắn lại càng nguy hiểm.
Trước đó bà ta giam lỏng nàng trong cung, sợ là đề phòng trường
hợp Hạ Hầu Cảnh không chết thì sẽ dùng nàng làm con tin để dụ dỗ
Hạ Hầu Cảnh xuất hiện. Còn nếu như Hạ Hầu Cảnh đã chết, bà ta sẽ
diệt trừ nàng!

Sắp đến mừng thọ Thái phi, bà ta không thể không thả nàng về, Tiêu
Nhụy Vũ là nữ nhân khôn khéo như vậy, bà ta nhất định đoán được,
lấy quan hệ của nàng và Hạ Hầu Cảnh, nàng nhất định sẽ tự đi tìm
người. Vì vậy nàng ta mới đưa Bạch Tuyết Nhu đến để ngáng chân
nàng và Tư Nam Tuyệt.

Nghĩ đến đây, trong lòng nàng đau xót, bàn tay trong ống tay áo nắm
chặt lại, môi mỏng mím thành một đường, hạ quyết tâm, cho dù thế
nào hai ngày này cũng phải tìm cách ra ngoài, mang Hạ Hầu Cảnh
trở về an toàn.

Từ lúc vào Lâm Phượng viên, hai mắt Bạch Tuyết Nhu không ngừng
đảo quanh, không bỏ sót một ngóc ngách nào, cuối cùng trực tiếp
chuyển ánh mắt lên người Vân Tuyết Phi, khóe miệng nở một nụ
cười ý tứ sâu xa: “Ta nghe nói phụ thân của Tuyết Phi là thất phẩm



tri huyện?”

Vân Tuyết Phi nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, sau đó nhẹ nhàng đặt
chén trà xuống bàn, nâng mắt liếc nhìn Bạch Tuyết Nhu một cái,
giọng nói không mang theo chút cảm tình nào: “Thất phẩm tri huyện
Vân Hoài Thiên, không biết Thuần Vương Phi hỏi chuyện này có việc
gì?” Chuyện nàng là nữ nhi của Tô Thần Tường chỉ có vài người
biết, vì để kế hoạch dễ dàng tiến triển, nàng vẫn chưa công khai ra
ngoài.

“Không có việc gì!” Bạch Tuyết Nhu lắc đầu nhẹ nhàng cười, yểu
điệu đi xung quanh một vòng, tấm tắc cảm thán nói: “Sân viện của
ngươi đúng là một nơi thoải mái!”

“Thuần Vương Phi quá khiêm tốn, muốn nói thoải mái, Cảnh Hoa
điện trong Hoàng Cung còn to hơn nơi này mấy lần, hoàn cảnh cũng
tốt, là một nơi ở tuyệt vời!” giọng nói Vân Tuyết Phi không cao không
thấp, lộ ra vẻ lạnh nhạt bình tĩnh: “Lan Thương Cư đã có người
muốn ở, cho nên rất xin lỗi, không thỏa mãn được yêu cầu của
ngươi. Thuần Vương Phi sớm hay muộn cũng phải về cung, chỉ ở
tạm mấy ngày, ở nơi nào chẳng giống nhau, vậy thì ở lại Tây viên,
Thương Nguyệt lâu đi!”

“Ta không muốn ở Thương Nguyệt lâu, ta muốn ở Lan Thương cư!”
Bạch Tuyết Nhu lập tức phản bác, con ngươi mỹ lệ tràn đầy lên án
đối với Vân Tuyết Phi, nàng ta xiết chặt nắm tay, kiên định chấp nhất.

“Huống hồ hoàng cung có tốt mấy cũng có lợi ích gì, cũng không phải
là thuộc về ta!” Con ngươi đen nhánh của nàng ta ngưng tụ một tầng
lạnh lẽo, âm thanh kiều mị mang theo mấy phần bén nhọn, tiếp tục
nói.

“Thái Hậu nói ngươi ở tạm, nhưng cũng không nói để ngươi ở lại



Lan Thương Cư. Dù sao ngươi cũng là con dâu hoàng gia, ít nhiều
muốn cố kỵ mặt mũi hoàng thất, nếu ngươi thật sự vào đó ở, chỉ sợ
ngươi và Thuần Vương Gia sẽ thật sự kết thúc. Mẫu thân của Thuần
Vương, Tiêu Thái Hậu càng sẽ không chấp nhận một đứa con dâu có
vết nhơ!” Vân Tuyết Phi ném ra mấy lời thật nặng, sau đó thu hồi tầm
mắt, tiếp tục đung đưa chén trà trong tay, ánh mắt vẫn lạnh băng như
cũ.

Sắc mặt Bạch Tuyết Nhu biến đổi, quay mặt sang một bên. Trong
lòng nàng ta hiểu rất rõ, Hạ Hầu Thuần thiếu một nữ nhân, sẽ có vô
số nữ nhân khác ngồi lên vị trí của nàng ta. Nhưng nếu nàng ta thiếu
cái thân phận Thuần Vương Phi này, nàng ta cái gì cũng không phải,
ít nhất là trước khi biết được tâm ý của Tư Nam Tuyệt, nàng ta tuyệt
đối không thể mất đi cái thân phận Thuần Vương Phi này!

Nghĩ như vậy, sắc mặt nàng ta trở nên âm u, ngực phập phồng tức
giận, gần như muốn cắn nát cả hàm răng, cuối cùng lại không thể
không thỏa hiệp: “Vậy Thương Nguyệt lâu, ngươi lập tức phái người
thu thập cho ta, bổn vương phi muốn vào ở!”

Ly trà trên tay Vân Tuyết Phi đã thấy đáy, nàng trực tiếp đặt cái ly
trống rỗng sang một bên, giọng nói lạnh lùng, phảng phất như ngưng
tụ một tầng băng sương: “Ngũ Trà, ngươi dẫn Thuần Vương Phi đi
Thương Nguyệt lâu!”

Vừa dứt lời, Ngũ Trà đang canh giữ ở cửa vội vàng bước đến, cung
kính đáp: “Vâng!”

“Thỉnh Thuần Vương Phi đi theo nô tỳ!” Ngũ Trà đi đến trước mặt
Bạch Tuyết Nhu, hơi hơi cúi người, duỗi tay ý bảo nàng ta đi theo.

Tranh luận thời gian dài như vậy, tuy rằng trong lòng Bạch Tuyết Nhu
không cam lòng, nhưng mà sau khi phân tích quan hệ lợi hại, cho dù



không muốn thừa nhận, nhưng xác thực nữ nhân này nói rất đungs.

Đúng lúc sắp bước qua cửa, nàng ta đột nhiên sừng bước chân hình
như nghĩ đến cái gì, nàng ta quay đầu nhướng mày nói với Vân
Tuyết Phi: “Ta thật ra rất hiếu kì, Thái Phi sao có thể đồng ý cho
ngươi làm chính phi của Tư Nam Tuyệt, phải biết rằng phụ thân ta là
ngũ phẩm, bà ta cũng nhìn không vừa mắt!”

Vân Tuyết Phi liếc mắt nhìn Bạch Tuyết Nhu một cái thật sâu, rồi sau
đó lại rót cho mình một ly trà, gục đầu xuống nhìn lá trà đang trôi nổi
trên mặt nước, ngửi mùi hương nhàn nhạt, trong lòng vẫn không
thoát khỏi tâm phiền ý loạn.

“Ta cũng không rõ ràng lắm, lúc trước có lần ta không cẩn thận rơi
xuống nước, sinh bệnh nặng, có một số việc đã quên!” Vân Tuyết Phi
vẫn cúi đầu như cũ, giọng nói thản nhiên, giống như đang nhắc đến
một việc không liên quan đến mình.

Bạch Tuyết Nhu đánh giá Vân Tuyết Phi từ trên xuống dưới, mỉm
cười hòa khí với nàng, lông mi thật dài hơi rung động: “Tuy rằng ta
chán ghét ngươi, nhưng mà hôm qua và hôm nay ngươi đều giúp đỡ
ta một ít, để báo đáp, ta muốn cảnh tỉnh ngươi một chút. Vị Thái phi
Mộc Thanh Lan này cũng không phải người dễ đối phó, đặc biệt là
loại nữ nhân nhà mẹ đẻ không có chút bối cảnh nào như ngươi, nàng
chỉ cần một chút không vui, cũng có thể trực tiếp bắt ngươi cút đi!”

Thấy Vân Tuyết Phi không đáp, như cũ không nói một lời, cũng
không thèm co nàng ta một ánh mắt, Bạch Tuyết Nhu cũng không tức
giận, tiếp tục nói: “Bản chất của bà ta và Thái Hậu là cùng một loại
người!”

Vân Tuyết Phi cúi đầu, ánh mắt hơi lóe, lại không hỏi lại cái gì, chỉ là
lẳng lặng ngồi một mình ở đó, giống như đang tự hỏi cái gì.



Bạch Tuyết Nhu cảm thấy không thú vị, nhấc chân đi ra ngoài.

Tĩnh tâm viên, Mộc Thanh Lam vốn đang nhắm mắt dưỡng thần,
nghe thấy tiếng rèm châu bị đẩy ra, nàng hơi hơi mở mắt, giọng nói
lười biếng vang lên: “Ngươi đã đến rồi ~”

Tư Nam Tuyệt gật gật đầu, làn gió lạnh cuối thu thổi tung vạt áo của
nàng. Hắn nhìn chằm chằm sắc mặt tái nhợt của Mộc Thanh Lan,
ánh mắt bình tĩnh, giọng nói lại ẩn ẩn lộ ra chút lo lắng: “Mẫu phi,
ngài có khỏe không?”

Mộc Thanh Lan nghe vậy hoàn toàn mở bừng mắt, nhìn nhi tử đứng
cách đó không xa, sắc mặt nhu hòa xuống: “Ta không có việc gì, có
thể mấy ngày nay bị nhiễm lạnh, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi!”

Ánh mắt Tư Nam Tuyệt hơi lóe, khôi phục lại thần sắc đạm mạc
trước sau như một: “Như vậy thì tốt!”

“Nam Tuyệt, lại đây!” Mộc Thanh Lan vươn một bàn tay trắng nõn
như ngọc, vẫy vẫy Tư Nam Tuyệt: “Mau tới ngồi bên cạnh mẫu phi!”

Tư Nam Tuyệt nghe vậy, sửng sốt một lát, sau đó nhấc chân đi đến
trước giường ngồi xuống, duỗi tay cầm lấy bàn tay của Mộc Thanh
Lan, trong lòng có một loại cảm giác thân thiết, thoải mái.

“Nam Tuyệt” Mộc Thanh Lan giãy dụa ngồi dậy, một đôi con ngươi
mỹ lệ đã không còn vẻ sáng chói ngày xưa, nàng vươn một bàn tay
khác ra, đặt lên mu bàn tay hắn, khẩn thiết hỏi: “Nam Tuyệt, ngươi
nói cho ta biết, có phải A Cảnh đã xảy ra chuyện rồi đúng không? Vì
sao mấy ngày nay nó còn chưa trở về?”

“Mấy ngày nay ta vẫn luôn nằm mơ, mơ thấy A Cảnh toàn thân đầy



máu!” Thần sắc Mộc Thanh Lan đầy sợ hãi, trong mắt tràn đầy tưởng
niệm đối với Hạ Hầu Cảnh, nàng không nhìn thấy ánh sáng trong đáy
mắt Tư Nam Tuyệt dần dần tắt lịm, vẫn như cũ kéo ống tay áo hắn
khẩn cầu: “Nam Tuyệt, ngươi nói cho mẫu phi biết được không? Mấy
ngày ta ăn không ngon, ngủ không yên, chỉ cần nhắm mắt một cái là
lại nhìn thấy A Cảnh ngã vào vũng máu...”



Chương 142: Mộc Thanh Lan
hối hận

Ánh mắt Tư Nam Tuyệt buồn bã, nắm tay nàng thật chặt, trầm mặc
một lát, khẽ động đôi môi khô khốc: “Mẫu phi, ngài hãy nghỉ ngơi thật
tốt, A Cảnh không có việc gì!”

“Nam Tuyệt, ngươi biết A Cảnh ở đâu sao?” Ánh mắt Mộc Thanh Lan
gắt gao khóa chặt trên người hắn, giọng điệu nhuốm vẻ phiền muộn
nhàn nhạt: “Ta đã rất lâu không nhìn thấy nó, ngươi dẫn nó đến gặp
ta được không? Cứ nói thân thể ta không khỏe!”

Mẫu phi như vậy rất ít khi Tư Nam Tuyệt nhìn thấy, cho tới nay, nàng
ở trước mặt hắn đều là cường thế có chủ kiến, thậm chí chỉ một nụ
cười thuần túy cũng keo kiệt không muốn cho hắn. Có khi hắn thật hy
vọng mẫu phi có thể dịu dàng với hắn hơn một chút, dựa vào hắn
nhiều hơn một chút. Nhưng mà khi thấy nàng thật sự như vậy, trong
lòng hắn càng thêm chua xót.

Hai hàng lông mi thật dài nhẹ nhàng run rẩy mootj chút, trong mắt
hắn hiện lên một tia mất mát, ý cười ở khóe môi vẫn không thay đổi,
giọng điệu ôn hòa nói: “A Cảnh từ trước tới nay thích tự do tự tại,
bây giờ không biết hắn lại đang tiêu dao ở phương nào, chờ nhi tử
tìm được hắn rồi, nhất định sẽ dẫn hắn đến trước mặt mẫu phi!”

Đối với những thứ liên quan đến Hạ Hầu Cảnh, Mộc Thanh Lan đều
cực kì mẫn cảm. Giờ phút này nàng rốt cuộc bắt được một số tin tức
mấu chốt. Ánh mắt nàng đột nhiên lạnh đi, sắc bén nhìn chằm chằm
Tư Nam Tuyệt: “Ngươi cũng không biết bây giờ nó đang ở đâu?”



Tình cảnh trong mộng kia chân thực như vậy, bất an trong lồng ngực
nàng còn chưa tiêu tán, lập tức nóng rát đau đớn, phải biết rằng
trước kia Hạ Hầu Cảnh cũng từng rời khỏi nàng khá lâu, nhưng chưa
có lần nào khiến nàng bận tâm lo lắng như lần này.

Ánh mắt Tư Nam Tuyệt hơi lóe lên, chậm rãi quay đầu đi,giọng nói
ôn nhuận như nước, trước sau như một trầm ổn nội liễm: “A Cảnh sẽ
không có chuyện gì, ẩn vệ đã có tin tức, ngày mai nhi tử sẽ cùng Phi
Nhi đi tìm hắn, nhất định sẽ mang hắn an toàn trở về!”

“Nam Tuyệt, tại sao ngươi không dám nhìn thẳng vào mắt ta nói
chuyện?” Mặt mày Mộc Thanh Lan ẩn chứa lo âu nồng đậm, mấy
ngày nay nàng mất ăn mất ngủ khiến cho khí sắc trên mặt không tốt
lắm, cả người có chút bệnh trạng tái nhợt.

Ánh mắt Tư Nam Tuyệt hiện lên một cái gì đó, hắn quay mặt về phía
Mộc Thanh Lan, cười không chút để ý nói: “Nhi tử chỉ cảm thấy cái
bình hoa đối diện tương đối đẹp mắt, nhất thời nhìn lóa mắt. Mẫu phi
yên tâm, A Cảnh là người có phúc khí, thẩm thẩm ở trên trời sẽ phù
hộ hắn, nhất định sẽ không có việc gì!”

“Nam Tuyệt, ta có cảm giác rất mãnh liệt, A Cảnh thật sự đã xảy ra
chuyện. Hôm nay ngươi lập tức mang ảnh vệ đi tìm hắn đi, chậm một
ngày thì thêm một ngày nguy hiểm, hắn là đứa nhỏ mà muội muội
duy nhất của ta lưu lại, nhất định không thể có việc!” Giọng nói của
nàng mang theo vẻ mỏi mệt, còn có một chút oán trách.

Tư Nam Tuyệt gục đầu xuống, lông mi thật dài che khuất cảm xúc
nơi đáy mắt hắn, khuôn mặt ẩn ẩn có chút mất mát: “Vậy mẫu phi
nghỉ ngơi thật tốt, nhi tử lui xuống chuẩn bị trước, đêm nay sẽ đi
ngay!”

Tiếng nói vừa dứt, hắn buông lỏng tay ra, đứng dậy, nhìn mẫu thân



nằm trên giường một lần nữa, sau đó nhấc chân chuẩn bị đi ra ngoài.

Mộc Thanh Lan không nói lời nào, nhìn đỉnh màn phát ngốc, mấy
ngày nay nàng luôn nằm mơ, mơ thấy những ngày còn trẻ nàng và
Thanh Dao vui vẻ bên nhau, lúc đó bọn họ đều tùy ý như vậy, tốt đẹp
như vậy, dường như tiếng cười như chuông bạc kia còn phảng phất
bên tai.

Nàng hơi hơi nhắm mắt, khuôn mặt của Thanh Dao và A Cảnh liên
tục hiện lên trong óc không thể xóa đi được, nghe tiếng bước chân
nặng nề, trong lòng nàng cũng có cảm giác nặng nề, cuối cùng nhịn
không được, có lẽ là áp lực gánh trên vai mấy năm nay, đột nhiên
nàng lẩm bẩm ra tiếng: “Nam Tuyệt, có phải ngươi rất hận mẫu phi?”

Bước chân Tư Nam Tuyệt đột ngột dừng lại, sắc mặt hiện lên một tia
giật mình, rồi sau đó biến mất vô hình, hồi lâu mới nói: “Mẫu phi, ngài
đã từng để ý cảm thụ của ta sao?”

Mộc Thanh Lan quay đầu, trong ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào,
nhìn bóng dáng vĩ ngạn của nhi tử, giống hệt nam nhân kia, cho
nàng cảm giác, hắn chưa bao giờ rời khỏi nàng!

Chính là như vậy, cảm giác tội lỗi trong lòng nàng ngày càng nặng,
hạnh phúc của nàng là trộm được, nàng không xứng có được tình
yêu của hắn!

“Ngươi vì cái gì lại lớn lên giống hắn như vậy? Thậm chí ngay cả
thần thái cũng không hề khác biệt?” Trong mắt Mộc Thanh Lam hơi
ướt át, giọng nói chua xót, mang theo vẻ khàn khàn áp lực: “Nam
Tuyệt, mẫu thân cũng muốn đối xử tốt với con, nhưng mà ta không
làm được! Mỗi lần nhìn thấy con, ta lại nhớ đến muội muội Thanh
Dao của ta, nghĩ đến Tiểu Cảnh đáng thương!”



Rõ ràng vừa rồi thời tiết còn ấm áp, đột nhiên gió nổi lên, không lâu
sau liền đổ mưa, vừa gió vừa mưa, không khí trong phòng lập tức trở
nên lạnh lẽo.

Trong đầu Tư Nam Tuyệt vô cùng tỉnh táo, gió lạnh cuốn sợi tóc của
hắn lên, bàn tay đang nắm chặt đột nhiên thả xuống, hắn quay đầu
liếc người trên giường một cái, sau đó bước về phía cửa sổ, đóng
cửa lại.

Trong phòng dẫn ấp áp trở lại, bên ngoài vẫn là tiếng mưa rơi tí tách
như cũ, cành cây lay động hỗn loạn, gió lạnh không ngừng gào thét.

“Nam Tuyệt, ngươi biết không? Vốn dĩ người chết phải là ta!” Mộc
Thanh Lan giống như lâm vào hồi ức chua xót, nước mắt trong suốt
không tự chủ được lăn xuống trên gò má, nhưng mà nàng vẫn không
hề có cảm giác, đôi mắt mê mang đau xót: “Ta và Thanh Dao là đích
nữ Mộc gia, từ nhỏ đã theo nhất đẳng ma ma học tập lễ nghi, thân là
nữ nhi mộc gia, chúng ta luôn ôm tâm lí vì vinh quang huy hoàng của
Mộc gia mà hy sinh. Tuy rằng ta hiếu thắng hơn Thanh Dao, nhưng
mà ta biết rõ trên người ta gánh vác trọng trách!”

“Nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc* lúc đó trong
kinh thành vẫn lưu truyền những lời này, phụ thân rất kỳ vọng vào ta
và Thanh Dao, cho rằng mỹ mạo như vậy là trời cao ban ân cho Mộc
gia, hắn bảo hộ chúng ta, lại tính toán giá trị của chúng ta!” Trong
giọng nói của Mộc Thanh Lan mang theo một chút run rẩy, trong mắt
chứa đầy tang thương, giống như đang chìm vào hồi ức: “Trước khi
gặp được Tư Nam Tiêu, ta vẫn luôn đi trên con đường mà vận mệnh
đã an bài cho ta, ta và Thanh Dao là chỗ dựa duy nhất của nhau!”

Tư Nam Tiêu, phụ thân hắn. Ánh mắt Tư Nam Tuyệt lóe lên, cánh
môi mím lại, không nói một lời nào, tiếp tục lắng nghe những chuyện
đã qua không muốn người biết đến.



“Đợi đến khi cập kê, những người đến cầu hôn nối liền không dứt,
đạp nát cả cửa chính Mộc Phủ, nhưng mà phụ thân vẫn không có
quyết định gì. Ta và Thanh Dao cho rằng phụ thân vẫn còn nhớ chút
tình cảm cha con, vì vậy tiếp tục hưởng thụ chút thời gian vui vẻ ít ỏi
của chúng ta!” Trong lòng Mộc Thanh Lan đau đớn, ký ức kia vẫn
luôn chôn ở nơi sâu nhất, như một khối u ác tính, chỉ có tiếng cười
thuần túy của muội muội hình như vẫn còn quanh quẩn bên tai.

“Năm ấy trong tiết nữ nhi, ta và Thanh Dao lẻn ra Mộc Phủ, lần đầu
tiên tận mắt nhìn thấy thế giới bên ngoài. Chúng ta đều nghĩ cuộc
đời này đã sớm bị quyết định, vậy thì trước khi bước vào lồng giam,
chúng ta phải hưởng thụ cuộc sống thật tốt, ghi lại những kỉ niệm
đẹp đẽ nhất của cuộc đời. Nhưng mà cả hai không hề nghĩ tới, vận
mệnh chỉ dẫn, từ đó trở đi, chúng ta đã bước lên hai con đường
hoàn toàn khác nhau!”

“Ngày đó sau khi an toàn hồi phủ, rốt cuộc chúng ta vẫn bị phụ thân
phát hiện. Hắn rất tức giận, cũng rất bất đắc dĩ, chỉ là cấm túc chúng
ta một tháng. Chính là không nghĩ tới, ba ngày sau, Hộ Quốc Vương
Gia Tư Nam Tiêu đến nhà làm khách, cầm trong tay một tờ giấy, nói
rõ muốn thú nữ tử đã viết tờ giấy này!”

“Hoàng Thượng và Hộ Quốc Vương Gia, là hai nam tử tôn quý nhất
Đại Hạ Quốc, tuy rằng so về thân phận Vương Gia không thể so
sánh với Hoàng Thượng, nhưng xét về thực quyền, hắn lại là nam
nhân duy nhất sánh ngang với Hoàng Thượng, việc hôn nhân này
phụ thân tự nhiên là vui vẻ đáp ứng. Lúc ấy Thanh Dao nhiễm phong
hàn, phụ thân gọi ta qua hỏi chuyện. Đó là lần đầu tiên ta nhìn
thấyTư Nam Tiêu, cũng chú định ma chướng cả đời của ta. Nam tử
tuấn mỹ như vậy, so với đám ca ca đệ đệ của ta, thậm chí là tất cả
nam nhân ta từng thấy, hắn là đẹp nhất! Khoảnh khắc đó trái tim ta
nhảy liên hồi, giống như xuân về hoa nở! Nhưng mà khi thấy dòng



chữ trên tờ giấy kia “nguyện cùng người đầu bạc không rời”, trong
lòng ta có dự cảm không tốt!”

“Nghe giọng nói ôn nhuận như nước kia tỉ mỉ kể chuyện, ta mới biết
hắn là bị lão vương phi bức hôn, vì thế ở tiết nữ nhi lập lôi đài tỉ thí.
Lúc ấy Thanh Dao lôi kéo ta tham gia, nhưng mà ta lại lấy lí do nhàm
chán bỏ qua. Nhưng mà lúc này, hai chữ “Thanh Dao” ta lại nói
không lên lời. Ta luôn luôn cao ngạo, lại ái mộ nam tử thánh khiết
giống như tuyết liên trước mắt, nếu có thể gả cho hắn, sống hết một
đời như vậy cũng là thực hạnh phúc!”

“Mà phụ thân cũng cực kì hài lòng với hắn, từ khi còn nhỏ ta đã nghe
qua hộ quốc nhất tộc, đương nhiên biết nam tử trước mắt thân phận
hiển hách, gả cho hắn, ta có thể một đời vô ưu, không cần thời thời
khắc khắc lo lắng, phụ thân sẽ vì vinh quang gia tộc mà để ta liên hôn
với một kẻ không quen biết. Mà đương nhiên ta cũng biết, một câu
trả lời này cũng cực kì quan trọng đối với tương lai của Thanh Dao,
nhưng mà, ta vẫn làm trái lương tâm của mình, chiếm đoạt hạnh
phúc vốn nên thuộc về Thanh Dao!”

“Sau đó, ta và phụ thân ngươi kết giao ở chung, cảm tình như nước
chảy thành sông, từ từ thâm hậu, chưa thành thân đã ăn vụng trái
cấm. Thanh Dao cũng biết chuyện của ta và Vương Gia, nàng chúc
phúc cho ta, cũng ẩn ẩn có chút hâm mộ. Ta đứng giữa tự trách và
hạnh phúc, cuối cùng có một ngày, thánh chỉ ban xuống. Mộc gia là
thế gia trăm năm, đích trưởng nữ nhất định phải vào cung tuyển tú.
Vốn dĩ ta là đích trưởng nữ, trách nhiệm này đáng nhẽ phải do ta
gánh vác. Nhưng mà, ta có Tư Nam Tiêu, ta yêu hắn, ta có tương lai
tốt đẹp đang chờ phía trước. Phụ thân tự nhiên cũng biết, tuy rằng
hắn muốn nịnh bợ hoàng đế, nhưng mà hắn cũng không muốn từ bỏ
Vương Gia, lại càng không dám đắc tội hắn. Vì thế đêm đó, ta và phụ
thân diễn một vở kịch, quả nhiên Thanh Dao mềm lòng, giống như
những gì phụ thân đoán, nàng trực tiếp quỳ xuống cầu tình cho ta,



thậm chí nguyện ý thay ta vào cung tuyển tú!”

“Sau nữa, ta và Nam Tiêu thành thân, Thanh Dao cũng vào cung,
dựa vào mỹ mạo, trong ngày tuyển tú trổ hết tài năng, một bước ngồi
lên bảo tọa quý phi, Mộc Phủ cũng đạt tới cảnh huy hoàng trước nay
chưa từng có. Sau khi thành thân, Nam Tiêu đối với ta rất tốt, chỉ có
một nữ nhân duy nhất là ta, cực kì sủng ái. Lão Vương Phi cũng rất
hài lòng về ta, chưa bao giờ nặng lời với ta. Hạnh phúc như vậy, làm
ta dần quên đi rằng, nó vốn thuộc về người khác! Sau khi ta sinh
ngươi ra, nghe nói Thanh Dao cũng mang thai, phụ thân nói với ta,
Hoàng Thượng cũng cực kì sủng ái nàng, ta cũng vì nàng mà cao
hứng. May mắn ông trời đối xử với ta không tệ, từ nay ta rốt cuộc có
thể buông xuống!”

“Lại lần nữa nhìn thấy Thanh Dao, phảng phất đã trải qua một đời,
nàng vẫn trước sau như một thích cười, chỉ là trong mắt có thêm
mấy phần u buồn, ta nhìn ra được, nàng là thật lòng thích Hoàng
Thượng! Lúc đó ta cũng không nghĩ nhiều, nghĩ Hoàng Thượng là
nam nhân đứng đầu thiên hạ, tuy rằng hậu cung nhiều nữ nhân,
nhưng hắn nhất định có thể bảo vệ Thanh Dao thật tốt. Ta và nàng
cùng nhau ngủ cả đêm, trắng đêm tâm sự mới biết được, thì ra nàng
cũng từng thích Nam Tiêu, cũng may sau này cũng đã buông xuống.
Mà Hoàng Thượng, cũng đối với nàng rất tốt!”

“Trong lòng ta giật mình, nhưng cũng lấy làm may mắn, ngày hôm
sau trong ánh mắt lưu luyến của nàng, trở về nơi ta thuộc về, tiếp tục
cuộc sống hạnh phúc của ta! Sau này, cứ ngày lễ ngày tết ta lại đến
thăm nàng, Hoàng Thượng càng ngày càng đối xử tốt với nàng,
nhưng ta lại không chú ý tới, ưu sầu trên mặt nàng cũng càng ngày
càng nhiều! Thẳng đến khi Hoàng Thượng đi tuần, nàng bị lưu lại nơi
thâm cung, bị Tiêu Nhụy Vũ lấy tội dâm loạn hậu cung xử tử, ta còn
chưa thể tin được hết thảy đều là sự thật!”



“Nam Tuyệt, ngươi biết không? Người chết đáng lẽ phải là ta mới
đúng! Tiêu Nhụy Vũ hiển nhiên đáng giận, nhưng người thực sự đoạt
đi hạnh phúc của nàng phải là ta!”Mộc Thanh Lan nói tới chỗ đau,
nước mắt đã như mưa, mấy năm nay cao quý như nàng, lại vô pháp
quên đi đau đớn lúc nhìn thấy thi thể lạnh băng của Mộc Thanh Dao!

“Đây là lí do mẫu phi muốn tách ra khỏi Phụ Vương?” Tư Nam Tuyệt
lẳng lặng nghe xong hết thảy khúc mắc, chậm rãi xoay người, con
ngươi thanh tuyền hiện lên một tia thương tiếc: “Bởi vì ta rất giống
Phụ Vương, cho nên ngài nhìn thấy ta cũng như nhìn thấy nàng,
ngươi không dám đối tốt với ta, không dám quan tâm ta, thậm chí
chưa từng cho ta sắc mặt nhu hòa...Chính là bởi vì cảm giác tội lỗi
trong lòng ngài!”

“Nam Tuyệt, thật xin lỗi, trước sau ta đều không thể bước qua ngăn
cách trong lòng. Hạ Hầu Cảnh là nhi tử duy nhất của Thanh Dao, ta
không bảo vệ tốt Thanh Dao, ta thiếu nợ nàng hết thảy, tất cả đều sẽ
trả cho A Cảnh! Cho nên. mẫu phi cầu ngươi, cho dù phải trả giá hết
thảy, cũng phải mang A Cảnh an toàn trở về!” Mộc Thanh Lan nắm
chặt tay, mím môi, thấp giọng nói.

“Mẫu phi, ngài đau, ngài hối hận, ta đều có thể lí giải, nhưng
mà...như vậy là không công bằng đối với ta!” Tư Nam Tuyệt lắc đầu,
sắc mặt đen tối nói.

“A Cảnh, ta nhất định sẽ mang hắn hoàn chỉnh, vô khuyết trở về!”

Để lại những lời này, hắn không còn chút gì lưu luyến, trực tiếp vén
rèm châu lên, đi ra ngoài.



Chương 143: Tin tức của Hạ
Hầu Cảnh

Bóng đêm như mực, như một tấm màn sân khấu, che lại toàn bộ thế
giới.

Một chiếc xe ngựa chạy nhanh ra phía ngoài thành, tiếng vó ngựa lộc
cộc trong đêm đen âm lãnh càng thêm rõ ràng.

Vân Tuyết Phi quấn chặt áo choàng lông chồn trên người, nhìn chằm
chằm Tư Nam Tuyệt, hồi lâu mới lên tiếng: “Sao đột nhiên lại đổi
thành buổi tối hôm nay?”

Tư Nam Tuyệt dựa vào đệm mềm, nhắm chặt hai mắt, không nói một
câu, nhưng mà hai hàng lông mi nhẹ nhàng rung động cho thấy chủ
nhân của nó vẫn chưa ngủ.

“Vốn tưởng an bài tất cả sự tình vào buổi tối hôm nay, sáng mai lại
đi, nhưng mà đột nhiên lại thay đổi kế hoạch...” Vân Tuyết Phi nhẹ
nhàng thở dài một hơi, nhìn thoáng qua Tư Nam Tuyệt, có chút lo
lắng nói: “Lần này Tiêu Nhụy Vũ đẩy Bạch Tuyết Nhu đến đây, nếu
chúng ta cứ đi như vậy, đến lúc đó nàng ta không tìm thấy người thì
mọi chuyện sẽ bại lộ!”

“Người ta chính là vì ngươi ngay cả Hoàng Cung cũng không muốn
ở, cứ nhất định đòi đến Hộ Quốc Vương Phủ!” Thấy Tư Nam Tuyệt
vẫn như cũ không nói lời nào, Vân Tuyết Phi liếc mắt nhìn nam tử
hơi có vẻ cô độc kia một cái, giọng nói hàm chứa trêu chọc, còn ẩn
ẩn ghen tuông: “Ngươi không thèm nhìn mặt nàng một lần đã trực
tiếp đi như vậy, nếu nàng biết, lại nháo đến chỗ Tiêu Nhụy Vũ, lúc đó



thì không dễ giải quyết!”

Nàng nói một hơi dài, đợi dừng lại một chút muốn nhìn biểu cảm của
hắn, lại thấy tiếng vó ngựa lộc cộc vẫn vang đều, mà hắn vẫn duy trì
tư thế cũ không nói một lời.

Tức khắc, Vân Tuyết Phi có chút tức giận, hóa ra nàng nói nhiều như
vậy, lại là bản thân tự biên tự diễn, hắn ngay cả một chút phản ứng
cũng không có.

Nàng ném gối ôm trong tay về phía nam nhân đối diện, giọng điệu
mang theo chút không vui: “Ta đang cùng ngươi nói chuyện đó, nếu
ngươi còn chưa chết thì mau lên tiếng một chút đi!”

Gối mềm đập lên lồng ngực rắn chắc của hắn, bắn ngược sang bên
cạnh, Tư Nam Tuyệt ngay cả mày cũng không nhăn một chút, giống
như Tôn Phật vẫn ngồi ở chỗ cũ không nhúc nhích.

Vân Tuyết Phi hừ một tiếng, có chút buồn bực nói: “Trong xe ngựa
chỉ có hai người chúng ta, tốt xấu gì ngươi cũng nói một câu đi, một
mình ta ngồi rất nhàm chán!”

Dưới ánh đèn mờ ảo, ánh mắt Vân Tuyết Phi chăm chú nhìn thẳng,
nhìn nam tử đang nhắm mắt dưỡng thần. Khuôn mặt trắng nõn như
ngọc càng có vẻ tựa như ảo mộng, cả người lúc sáng lúc tối, giống
như tùy thời có thể biến mất. Nàng không áp chế được quan tâm
dưới đáy lòng, nhỏ giọng hỏi: “Nam Tuyệt, có phải thân thể không
thoải mái hay không?”Từ lúc lên đường đến giờ, hắn vẫn luôn an
tĩnh, một chút cũng không giống với Tư Nam Tuyệt thường ngày, lúc
nào cũng cùng nàng ba hoa, cùng nàng cãi nhau. Hắn im lặng thế
này làm cho nàng cảm thấy không quen.

Thế nhưng vẫn không có phản ứng! Chẳng lẽ bệnh nặng như vậy,



ngay cả động đậy cũng không có sức?

Vân Tuyết Phi nghĩ nghĩ, trong mắt hiện lên một tia bất an, vẫn là
xem thử một chút, nếu không thực sự sinh bệnh thì phải làm sao?

Quyết định chủ ý, nàng nhẹ nhàng nhấc chân, chậm rãi đi về phía đối
diện, đi đến bên cạnh hắn thì dừng lại. Nhìn dung nhan như họa kia
gần ngay trước mắt, dường như có thể đếm được có bao nhiêu cái
lông mi, ngửi hơi thở nam tính quen thuộc, sắc mặt không khống chế
được hơi hơi đỏ lên, cả người cũng giống như phát nhiệt.

Nàng cưỡng chế bản thân trấn định lại, nâng tay lên muốn vuốt ve
cái trán trơn bóng của hắn, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của hắn, xem
có phải bị sốt hay không. Nhưng đúng lúc tay nàng sắp chạm tới, đột
nhiên đầu của hắn nhẹ nhàng nghiêng đi, tránh thoát tay nàng.

Vân Tuyết Phi sửng sốt, lập tức phản ứng lại, tiếp tục duỗi tay về
phía cái trán của hắn, nhưng mà chính lúc nàng sắp chạm tới, hắn lại
né tránh lần nữa.

Một lần là trùng hợp, vậy hai lần chính là cố ý. Vân Tuyết Phi nhìn
chằm chằm biểu tình của Tư Nam Tuyệt, hơi nhăn mày, sắc mặt
không tốt nói: “Ngươi rốt cuộc lại phát tính tình gì vậy? Hỏi ngươi
không nói, muốn kiểm tra nhiệt độ cơ thể của ngươi, ngươi lại trốn,
nếu ngươi thật sự không muốn nhìn thấy ta như vậy, không muốn
nghe giọng nói của ta, việc gì phải mang ta cùng đi? Bây giờ chúng
ta lập tức tách ra, ta tự mình đi tìm!”

Vừa dứt lời, Vân Tuyết Phi liền tức giận xoay người, chuẩn bị mở
cửa xuống xe.

Đúng lúc nàng xoay người, bàn tay to rắn chắc có lực bỗng nhiên
nắm lấy tay nhỏ của nàng, hẹ nhàng dùng sức một chút, kéo nàng



trở lại trong xe.

Tư Nam Tuyệt mở mắt ra, đón nhận ánh mắt tức giận của Vân Tuyết
Phi, bình tĩnh nói: “Ta không có phát giận, chỉ là thân thể có chút
mệt, nàng cứ ngồi yên một chỗ là được!”

“Ý của ngươi là chê ta phiền?” Một ngụm hờn dỗi nghẹn trong cổ
họng, Vân Tuyết Phi tăng lớn âm lượng chất vấn, cảm giác bị người
bỏ qua thật không dễ chịu.

Tư Nam Tuyệt nhìn nàng một cái, có chút bất đắc dĩ day day trán,
giọng nói mang theo vẻ mỏi mệt: “Sao ta có thể chê nàng phiền?”

Liếc nhìn Vân Tuyết Phi, thấy sắc mặt nàng không tốt, lông mày đang
nhíu lại của Tư Nam Tuyệt cũng buông ra, nhìn chăm chú vào nàng,
ánh mắt nghiêm túc nói: “Nàng yên tâm, tất cả mọi chuyện trong phủ
ta đều đã an bài tốt, sẽ không có người biết chúng ta rời đi, lúc này
Hộ Quốc Vương Gia và Vương Phi đều đang ở trong phủ!”

Vân Tuyết Phi ngẩn ra, bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt giật giật, kinh
ngạc nói: “Ngươi đã sắp xếp thế thân rồi?”

Tư Nam Tuyệt nhìn Vân Tuyết Phi, gật gật đầu, ánh mắt nhàn nhạt
ôn nhu: “Chỗ Mẫu phi ta cũng đã nói tốt, tạm thời không có người
phát hiện!”

“Có thể được không?” Vân Tuyết Phi vẫn là có chút lo lắng, dù sao
dịch dung thì rất dễ dàng nhưng bắt chiếc điệu bộ cử chỉ mới là khó,
càng không nói đến Tư Nam Tuyệt và Bạch Tuyết Nhu đã quen biết
nhau hơn chục năm, muốn giấu diếm trót lọt khẳng định là rất khó
khăn.

Tư Nam Tuyệt tự nhiên có thể nhìn ra suy nghĩ trong lòng Vân Tuyết



Phi, hắn cầm chặt tay nàng, trấn an nói: “Bọn họ là một tổ ẩn vệ của
Hạ quốc, giấu diếm trong thời gian ngắn nhất định không thành vấn
đề!”

Vân Tuyết Phi đối với chuyện vừa rồi hắn không thèm để ý đến nàng
vẫn còn chút tức giận, lúc này dùng sức nghĩ muốn rút bàn tay đang
bị hắn nắm ra, nhưng mà hắn lại nắm rất chặt, nàng dùng sức thế
nào cũng không mảy may xê dịch.

“Ngươi buông ra cho ta!” Vân Tuyết Phi trừng mắt nhìn nam nhân
đáng giận trước mắt này, cực kì tức giận, lạnh lùng nói.

“Không buông!” Mặt Tư Nam Tuyệt không chút biểu tình phun ra hai
chữ này, sau đó tiếp tục xoa xoa bàn tay mềm mại của nàng, ăn đậu
hủ chiếm tiện nghi.

“Ngươi vô sỉ!” Trong mắt Vân Tuyết Phi nhảy lên vẻ tức giận, gần
như là nghiến răng nghiến lợi nói.

“Ngươi là nương tử của ta, ta cầm tay ngươi không tính vô sỉ, càng
không phải lưu manh, đây là quyền lợi của người làm phu quân!” Tư
Nam Tuyệt lời lẽ chính đáng, nhìn bộ dáng tức giận của Vân Tuyết
Phi, trong mắt hắn hiện lên một tia sủng nịch, một tia lưu luyến, còn
có một tia phức tạp,...

Vân Tuyết Phi nhìn chằm chằm Tư Nam Tuyệt, nhếch môi, trong mắt
hiện lên một tia tính kế, kéo dài âm thanh, cảnh cáo nói: “Ngươi mà
không buông ta ra ta sẽ không khách khí, ta nói một, hai, ba...”

Một bàn tay khác giấu trong ống tay áo, hai ngón tay kẹp một ngân
châm tinh tế, nghĩ thừa dịp hắn không phát giác, trực tiếp cắm vào
mu bàn tay hắn.



Nhưng mà đúng lúc nàng giơ tay chuẩn bị đâm xuống, một bàn tay
vững vàng bắt lấy tay nàng, đột nhiên lại buông ra một chút, nhìn
nàng lắc lắc đầu: “Nương tử, ta chính là phu quân của nàng, sao
nàng có thể nhẫn tâm làm vậy với ta?”

“Bây giờ mới nhớ ra ngươi là phu quân của ta?” Vân Tuyết Phi châm
chọc cười, sửa sang lại quần áo, trở lại chỗ ngồi lúc đầu, ánh mắt có
một tia lạnh lẽo: “Vừa rồi chính là ngươi không để ý đến ta!”

“Không phải là nghĩ đến Bạch Tuyết Nhu của ngươi đấy chứ?” Sắc
mặt Vân Tuyết Phi không vui, tiếp tục nói thêm một câu suy đoán.

“Ta nào dám?” Tư Nam Tuyệt cười khổ lắc đầu, sửa lại vẻ trầm thấp
lạnh nhạt vừa rồi, khôi phục lại dáng vẻ vốn có: “Nương tử lại đây, vi
phu không dám lỗ mãng!”

Vân Tuyết Phi lạnh lùng hừ một tiếng, cực kỳ hoài nghi nhìn lướt qua
cả người Tư Nam Tuyệt, sau đó quay đầu đi thấp giọng nói: “Ta
không thèm so đo mấy việc cỏn con này với ngươi, bây giờ nói xem
phải làm thế nào để nhanh chóng tìm được A Cảnh. Tuy rằng bây giờ
chúng ta ra ngoài thuận lợi, nhưng mà không thể đi tìm kim đáy biển,
tìm kiếm lung tung không có mục đích!”

“Ẩn vệ có tin tức mới hay không?” Vân Tuyết Phi quay đầu, ánh mắt
lại lần nữa dừng trên người Tư Nam Tuyệt.

Tư Nam Tuyệt nghe vậy, lắc lắc đầu, sau đó lại gật gật đầu, cười với
nàng một cái, nhẹ giọng nói: “Ẩn vệ bên kia không có tin tức, nhưng
mà bên ta lại có, trước mắt đã phái người đến đó tìm kiếm trước, tin
tưởng đến lúc chúng ta đến nơi, đã tìm thấy A Cảnh rồi!”

Tiếp đến, trong ánh mắt nghi hoặc của nàng, hắn vươn một nắm tay
ra, sau đó chậm rãi mở ra, một tờ giấy nho nhỏ lẳng lặng nằm trong



lòng bàn tay hắn.

“Đây là?” Vân Tuyết Phi vừa động tâm tư, ánh mắt nghi vấn nhìn về
phía Tư Nam Tuyệt: “Là cho ta xem?”

Tư Nam Tuyệt gật gật đầu, giọng nói ôn nhuận lại vang lên: “Trên tờ
giấy này có ghi địa điểm tìm thấy Hạ Hầu Cảnh!”

Trong lòng Vân Tuyết Phi cả kinh, tiếp theo là một trận cao hứng kích
động, nguyên bản lo lắng thật nhiều ngày, thậm chí ngày hôm qua lúc
trở về Vương Phủ, nàng còn lo lắng làm thế nào mới tìm được Hạ
Hầu Cảnh, không nghĩ tới vừa ra cửa đã có tn tức tốt.

Nàng tiếp nhận tờ giấy từ trong tay Tư Nam Tuyệt, sau đó vội vàng
mở ra, đợi đến khi hai mắt chạm đến bút tích quen thuộc kia, trong
lòng nàng co lại, cùng đến là vui sướng thật lớn bao phủ lấy nàng.

Đợi xem hết nội dung trên tờ giấy, nàng vội vàng ngẩng đầu dò hỏi:
“Làm sao ngươi tìm được tờ giấy này?”

“Bí mật!” Tư Nam Tuyệt không chút nghĩ ngợi, trực tiếp tung ra hai
chữ này, làm lơ ánh mắt chờ mong của Vân Tuyết Phi, lại lần nữa
dựa đầu lên gối mềm, nhẹ nhàng nhắm mắt.

“Keo kiệt!” Vân Tuyết Phi bất mãn nói thầm một câu, sau đó nghĩ đến
rất nhanh có thể nhìn thấy A Cảnh, trong lòng nàng lại một trận kích
động, rốt cuộc xác định hắn không có việc gì, trái tim bất an mấy
ngày nay cuối cùng cũng trở về chỗ cũ.

Vì thế nàng cũng dựa vào đệm mềm, nhẹ nhàng nhắm lại hai mắt,
không bao lâu sau, đã tiến vào mộng đẹp.

oOo



Ánh trăng thê lãnh thẳng tắp chiếu vào trong rừng rậm rạp, nhánh
cây nhẹ nhàng lay động tựa như nanh vuốt ma quỷ, khiến cho ban
đêm yên tĩnh càng tăng thêm mấy phần sâu thẳm.

“Nữ nhi của ta thế nào rồi?” Đột nhiên, một giọng nữ vừa vội vàng
vừa hung ác vang lên.

“Yên tâm, nàng rất tốt, chỉ cần ngươi có thể mang được đầu của Hạ
Hầu Cảnh về, ta lập tức mang nữ nhi của ngươi bình an đến bên
cạnh ngươi!” Giọng nam ám trầm nói tiếp.

“Ta muốn nhìn thấy nữ nhi của ta bình an không có việc gì trước, nếu
không ngươi đừng mơ tiếp tục ra lệnh cho ta làm việc!” Trong bóng
tối, nàng ta nắm chặt hai tay, môi mím chặt biểu hiện phẫn nộ và bất
an.

“Nếu ngươi không nghe lời, ta trước tiên sẽ cho ngươi thấy thi thể
lạnh băng của nữ nhi ngươi!” Khuôn mặt âm lãnh tràn ra một nụ cười
tàn nhẫn, môi lúc đóng lúc mở phun ra những lời nói vô tình nhất.

“Ta đã biết, ta sẽ mang cái đầu trên cổ của Hạ Hầu Cảnh về đây,
ngươi phải cam đoan mấy ngày này phải đối xử tử tế với nữ nhi của
ta, nếu như nữ nhi của ta có chút bất trắc nào, ta sẽ là người đầu tiên
giết ngươi!”

Lưu lại những lời này, nàng lập tức nhón mũi chân, cả người nhẹ
như chim yến phi thân mà bay, biến mất ở trong rừng cậy.

“Trước khi chuyện đó xảy ra, sẽ sẽ giải quyết ngươi trước!”



Chương 144: Muốn cả đời

Cùng lúc vầng sáng màu hồng nhạt dâng lên từ phía chân trời, tia
sáng mặt trời đầu tiên cũng sà xuống mặt đất, vạn vật như sống lại,
đường phố quạnh quẽ cũng tấp nập người đến người đi, vô cùng
náo nhiệt!

Xe ngựa đột nhiên dừng lại trước cửa khách điếm trong một trấn
nhỏ, Bạch Phong trực tiếp đi đến trước xe cung kính nói: “Chủ tử, đã
đến chợ, chúng ta ở lại đây nghỉ ngơi một chút, sau đó sẽ tiếp tục lên
đường.”

Tư Nam Tuyệt nhìn thoáng qua tiểu nữ nhân đang dựa vào ngực
mình ngủ say sưa, con ngươi ôn nhuận xẹt qua vẻ ấm áp, sau đó
gợn lên khóe môi: “Ngươi đi an bài phòng nghỉ trước đi, ta sẽ xuống
sau.”

Bạch Phong tuy rằng không rõ tình cảnh trong xe nhưng cũng có thể
đoán được đôi chút. Hắn vội vàng nói: “Thuộc hạ đã biết!”

Trên đường phố không ngừng dội đến những tạp âm chói tai, có
tiếng hò hét, tiếng rao hàng, tiếng trẻ con nô đùa...từng đợt nối tiếp
nhau.

Vân Tuyết Phi nghiêng đầu một cái, đầu nhỏ trực tiếp tụt xuống từ
trong ngực Tư Nam Tuyệt, đụng vào đùi hắn. Lực đạo khá lớn làm
cho hai mắt nàng bỗng nhiên mở ra.

Đầu óc mờ mịt, Vân Tuyết Phi giơ tay day day trán, ngửi hơi thở nam
tính quen thuộc, cảm nhận được độ ấm dâng lên từ phía dưới đầu,



tay nàng sững lại, thân hình cứng đờ, sau đó không tự chủ được bóp
nhẹ hai cái trên đùi Tư Nam Tuyệt, đôi mắt di chuyển lên phía trên,
đột nhiên đón nhận ánh mắt cười như không cười của ai đó.

“Tỉnh?” Giọng nói ôn nhuận của nam nhân vang lên trên đỉnh đầu,
khóe miệng lộ ra một ý cười trêu chọc.

Rung động giống như tia sét đánh xuống, đột nhiên trong óc trống
rỗng, trước mắt chỉ còn đôi môi hồng diễm sáng bóng.

Một lúc sau, đợi nàng phục hồi tinh thần lại, vội vàng bò dậy từ trên
người hắn, sau đó nhanh chóng lui về phía sau, kéo ra khoảng cách
giữa hai người.

“Chàng rõ ràng ngồi đối diện với ta, sao bây giờ lại chạy đến bên
cạnh ta?” Sắc mặt Vân Tuyết Phi mang theo một chút tức giận, cao
giọng chất vấn.

Ánh mắt Tư Nam Tuyệt gắt gao khóa lại trên người nữ tử trước mắt,
nhìn gương mặt hơi phiếm hồng của nàng, khóe miệng hắn lộ ra ý
cười nhàn nhạt, giọng nói mang theo một chút hài hước vui vẻ: “Ta
vẫn luôn ngồi ở vị trí của mình, chưa hề động đậy tí nào!” Nói xong
còn không quên dùng ánh mắt có ý ám chỉ nhìn nàng một cái.

Vân Tuyết Phi lúc này mới bình tĩnh lại, nhìn thoáng qua vị trí của hai
người, ngày hoom qua nàng rõ ràng ngồi ở bên này, sao khi tỉnh dậy
lại đột nhiên lăn sang phía đối diện?

Nhận thấy ánh mắt hoài nghi của nàng, Tư Nam Tuyệt chẳng có chút
ý định giải thích nào, sắc mặt vẫn bình tĩnh lạnh nhạt, giọng nói
không cao không thấp, nhích người về phía cửa xe: “Đã tới khách
điếm rồi, vào ăn một chút gì đó, rửa mặt chải đầu rồi tiếp tục lên
đường!”



Nghĩ đến mục đích ra ngoài lần này của bọn họ, Vân Tuyết Phi cũng
không tiếp tục rối rắm chuyện vừa rồi, lập tức đi theo Tư Nam Tuyệt
xuống xe ngựa vào khách điếm.

“Tiểu nương tử, đụng vào đại gia ta lại muốn cứ thế bỏ đi?”

“Buông tay!”

“Ta cứ không buông tay, ngươi vừa xô vào ta...”

Lời còn chưa dứt, đột nhiên “bịch” một tiếng, cùng với tiếng kêu thảm
thiết của nam nhân, tiếp theo là âm thanh xì xào bàn tán.

Xung quanh một trận ồn ào, tiểu nhị vội vàng hô: “Khách quan bớt
giận, có việc gì từ từ nói, từ từ nói...”

“Ngươi cái đồ tiện kỹ nữ, cũng dám động thủ với đại gia ta, cho
ngươi mặt mũi ngươi còn không biết xấu hổ, mấy người các ngươi
xông lên cho ta, bắt nàng ta lại, ta muốn cho nàng ta biết đắc tội với
bổn đại gia phải chịu kết cục thế nào!”

Mệnh lệnh của hắn vừa ra, mấy nô bộc ùa lên, vây chặt xung quanh
nữ tử, công kích tập thể.

Những kẻ có mặt ở đây đều muốn xem kịch vui, lại không có một
người chịu đi ra giúp đỡ, theo những động tác càng ngày càng chậm
chạp, trong lòng Vân Tuyết Phi cũng có chút khẩn trương. Bởi vì nữ
tử này không phải ai khác mà chính là chính thê của Quan Bá Luân,
tỷ tỷ của Mộ Dung Thanh Y, Mộ Dung Thanh Liễu. Kiêps trước nàng
và nữ nhân này cũng có chút quen biết, tự nhiên biết võ công của nữ
nhân này cũng không phải quá tốt, miễn cưỡng có thể ứng phó mấy
công tử ăn chơi trác táng, nhưng mà mấy tùy tùng này đều là người



có võ công, huống hồ có thể thấy bụng của nàng ta hơi nhô lên, nhìn
là biết đang mang thai.

“Muốn giúp đỡ?” Tư Nam Tuyệt nhẹ giọng dò hỏi, con ngươi sâu
thẳm như hồ sâu.

Trước khi xuống xe ngựa Tư Nam Tuyệt và Vân Tuyết Phi đều đã
dịch dung, vì tránh cho người khác chú ý, hai người bọn họ bây giờ
chẳng khác gì bá tánh bình thường. Nhìn nữ tử kiệt ngạo bất tuân
kia, trong lòng nàng có chút do dự.

Chính ở lúc Mộ Dung Thanh Liễu đang chuyên tâm đối phó đối thủ
trước mặt, một nam nhân vẫn luôn đứng bên cạnh đột nhiên đá một
cái ghế về phía nàng ta.

“Cẩn thận!” Vân Tuyết Phi kinh hô, vội vàng duỗi tay đánh bay cái
chén bên cạnh, vận nội lực ném về phía nam nhân kia. Lúc này nàng
cũng không rảnh che dấu thân phận, nhìn Mộ Dung Thanh Liễu vừa
đánh nhau vừa không quên dùng một tay bảo vệ bụng, Vân Tuyết Phi
hạ quyết tâm. Lần này, nàng giúp!

oOo

Mắt mặt trời mơ hồ chiếu xuống bóng cây loang lổ, trong không khí
phiếm hàn khí nhè nhẹ, bốn phía tiểu viện sáng trưng nhưng lại cực
kì quạnh quẽ.

Nam nhân tuấn dật đang đứng khoanh tay, so với ngày xưa, cả
người hắn thoạt nhìn gầy đi rất nhiều, áo gấm màu xanh ngọc
choàng lên người hắn có chút rộng thùng thình. Thần sắc của hắn có
vẻ lo lắng nhàn nhạt, môi mỏng mím lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn ra
phía cửa.



Bạch Nhiễm cầm một kiện áo khoác dày rộng, đứng ở phía sau nam
nhân, si ngốc nhìn hồi lâu.

Một trận gió lạnh thổi qua, nhánh cây trong viện khẽ đung đưa, phát
ra tiếng vang sàn sạt, đóa hoa mỹ lệ dước ánh mặt trời nhẹ nhàng
lay động.

“Khụ…Khụ” Nam nhân đột nhiên khom lưng, che ngực lại, dùng hết
khí lực ho mạnh vài tiếng, sau đó ngẩng đầu, sắc mặt nhiễm lên một
màu trắng nõn bệnh tật.

“A Cảnh!” Bạch Nhiễm thu hồi ánh mắt si mê, bừng tỉnh từ trong
cảnh đẹp, bước lên phía trước vài bước, lấy ra áo choàng khoác lên
trên người nam nhân.

“A Cảnh, trên người huynh còn có vết thương, trời đã vào thu rồi, tuy
rằng mặt trời đã lên cao nhưng không khí vẫn rất lạnh lẽo, huynh vẫn
nên vào nhà nghỉ ngơi thì tốt hơn!” Bạch Nhiễm có chút không vui
mở miệng, mang theo ý tứ trách cứ rất nhẹ, duỗi tay buộc lại áo
choàng cho hắn.

Tiếp xúc gần gũi với nam nhân mình thích như vậy, trong lòng Bạch
Nhiễm có chút ngượng ngùng, trên mặt hơi hơi phiếm vẻ ửng hồng,
mang theo vẻ kiều mị đặc trưng của nữ nhân. Nàng oán trách trừng
mắt Hạ Hầu Cảnh một cái: “Mạng của huynh khó khăn lắm mới lấy lại
được từ quỷ môn quan, nhất định không được để xảy ra chút sai lầm
nào, bằng không mấy ngày nay bổn cô nương mất công vô ích!”

Cảm giác được Bạch Nhiễm lo lắng và quan tâm, Hạ Hầu Cảnh quay
người cười với nàng, nụ cười dịu dàng lịch sự tao nhã. Hắn không
dấu vết kéo ra nàng ra khỏi người mình, giọng nói khàn khàn: “Ta đã
biết. Tiểu Nhiễm, bên ngoài lạnh lẽo, muội đi vào nhà trước đi, ta ở
bên ngoài đợi thêm một lát, mấy ngày nay vẫn luôn nằm trên giường,



không ra ngoài đi dạo một chút, toàn thân đều thấy khó chịu!”

Nghe được lời quan tâm mình từ miệng hắn, trong lòng Bạch Nhiễm
ngọt ngào như mật, nàng thâm tình nhìn chăm chú vào nam tử nàng
thích thật nhiều năm trước mắt, ông trời đối xử với nàng không tệ, rốt
cuộc cho nàng cơ hội ở lại bên cạnh hắn, cũng may nàng cuối cùng
cũng đuổi kịp.

“Thân thể ta rất tốt, người có chuyện là huynh mới đúng, trước khi
vết thương của huynh khỏi hẳn nhất định phải chú ý, ngàn vạn lần
đừng nhiễm phong hàn!” Khóe miệng Bạch Nhiễm nở nụ cười, sắc
mặt tăng thêm mấy phần ôn nhu, không hề thấy dáng vẻ ương ngạnh
kiêu ngạo ngày xưa.

Hạ Hầu Cảnh lại nhìn thoáng qua cổng lớn, sau đó thu hồi tầm mắt,
nhìn nữ tử trước mắt giống như muốn nói cái gì, nhưng mà hơi hơi
hé miệng, cuối cùng vẫn là không nói, cứ như vậy lặp lại vài lần.

“A Cảnh, huynh có chuyện gì muốn nói với ta?” Bạch Nhiễm tự nhiên
là chú ý tới Hạ Hầu Cảnh mất tự nhiên, nhưng mà nàng không nghĩ
nhiều, ở trong mắt nàng, mấy ngày nay là những ngày tốt đẹp nhất,
có thể nói chuyện với nam nhân trước mắt thêm một câu cũng là cực
kì tốt!

“Tiểu Nhiễm, chúng ta ở bên ngoài mấy ngày rồi, đến khi nào có thể
trở về?”Hạ Hầu Cảnh cuối cùng vẫn hỏi ra những lời này, hắn tự
nhiên biết rõ tâm tư của nàng với hắn, nhưng mà trong lòng hắn sớm
đã có người, rốt cuộc không thể chứa thêm một nữ nhân nào khác
nữa. Hắn không biết trong thời gian hắn không có mặt, tình huống
kinh thành như thế nào rồi, Tiêu Nhụy Vũ có xuống tay với Phỉ Nhi
hay không…Những vấn đề này vẫn luôn quấn lấy hắn.

Bạch Nhiễm ngây người, mở to hai mắt nhìn nam nhân trước mắt,



giống như muốn nhìn thấy một chút thần sắc đùa giỡn trên mặt hắn.
Nhưng mà nhìn hồi lâu, trái tim nóng bỏng của nàng rốt cuộc cũng
nguội lạnh xuống, trong lòng không che dấu được đau đớn.

“Tiểu Nhiễm, lần này cảm ơn muội, nếu không có muội, chỉ sợ ta
sớm đã đi gặp Diêm Vương rồi!” Con ngươi thanh tuyền của Hạ Hầu
Cảnh có một chút ôn nhuận ấm áp, đồng thời còn có một loại xin lỗi.
Dừng một chút, hắn nói tiếp: “Hai ngày này chúng ta thu thập đồ đạc,
chuẩn bị trở về đi!”

Tiếng nói vừa dứt, Bạch Nhiễm nhắm mắt lại, trực tiếp nhào vào
ngực hắn, duỗi tay ôm lấy eo hắn, đầu vùi vào trong lòng hắn, giọng
nói kiều mị vang lên, mang theo vẻ cầu xin: “A Cảnh, chúng ta cứ tiếp
tục sống như thế này được không, coi nơi này là nhà của chúng ta,
về sau chỉ có hai người chúng ta, giống như phu thê bình thường
vậy!”

Hạ Hầu Cảnh hơi hơi sửng sốt, sau đó duỗi tay vỗ nhẹ lên lưng Bạch
Nhiễm, một lát sau, kéo nàng ra khỏi lồng ngực của hắn, giọng nói ôn
nhuận nhẹ nhàng: “Tiểu Nhiễm, muội là cô nương tốt, nhưng mà ta
vẫn luôn xem muội như muội muội mà đối đãi!”

“Ta không phải muội muội của huynh!” Bạch Nhiễm ngẩng đầu, hai
mắt hồng hồng trừng Hạ Hầu Cảnh, giọng nói bén nhọn kích động
phản bác: “Ta chỉ có một tỷ tỷ, ta không có ca ca, huynh không phải
ca ca của ta, chúng ta không có quan hệ huyết thống!”

”Thực xin lỗi…” Hạ Hầu Cảnh nhìn nữ tử đang đau khổ trước mắt,
yên lặng cúi đầu.

“Ta không cần huynh xin lỗi, chỉ cần huynh bồi ta, chỉ có hai người
chúng ta, vẫn luôn chung sống ở chỗ này, như vậy không tốt sao?”
Bạch Nhiễm vẫn như cũ ôm một chút kì vọng, hèn mọn khẩn cầu nói:



“Nơi này thật tốt, không có ngươi lừa ta gạt, không có âm mưu tính
kế, mọi người đều thuần phác như vậy, chúng ta ở chỗ này sẽ rất
hạnh phúc. A Cảnh, cùng ta ở lại đây được không?”

Trong lòng Hạ Hầu Cảnh đột nhiên sinh ra nhè nhẹ áy náy, nếu là
trước đây, hắn sẽ cự tuyệt không chút lưu tình, thậm chí sẽ không
quan tâm tâm tình của nàng như thế nào. Nhưng mà bây giờ, nàng
cứu mạng hắn, hắn không thể không quan tâm cảm xúc của nàng,
hắn nhẹ nhàng thở dài: “Vậy thì đợi vết thương của ta khỏi hẳn lại
xuất phát đi, ở đây nửa tháng nữa, mấy ngày này ta sẽ bồi muội làm
những việc muội muốn làm!”

Không đợi Bạch Nhiễm hồi thần lại, hắn trực tiếp quay dầu đi vào
trong phòng, ánh mặt trời chiếu nghiêng, mạ lên bóng dáng cao gầy
tuấn tú của hắn một tầng kim sắc quang mang.

“Còn có nửa tháng sao?” Bạch Nhiễm nhìn chằm chằm bóng dáng
đang rời đi kia, lẩm bẩm tự nói: “Nhưng mà ta muốn là cả đời, làm
sao bây giờ?”



Chương 145: Không hề lưu
luyến

Đợi đến lúc Vân Tuyết Phi rửa mặt chải đầu xong, sửa sang lại mọi
thứ, từ nội thất đi ra đã nhìn thấy Tư Nam Tuyệt cầm một quyển
sách, đang đọc rất nghiêm túc. Thấy nàng đi ra, hắn ngẩng đầu, trong
mắt hiện lên một tia kinh diễm.

Ngũ quan rõ ràng tựa như điêu khắc, khuôn mặt góc cạnh tuấn mĩ dị
thường, mũi cao thẳng, khóe miệng ngậm lấy một ý cười dịu dàng,
hắn ngồi nghiêng người trên ghế, y phục thêu lá trúc lịch sự tao nhã
kết hợp với viền áo thêu chỉ vàng khiến hắn nghiễm nhiên trở thành
hình tượng một quý công tử tao nhã, phóng khoáng không kiềm chế
được. Tóc đen như mực càng làm nổi bật những đầu ngón tay thon
dài trắng nõn, chớp động ánh sáng đẹp như ngọc, đôi mắt sáng trong
tỏa ra muôn vạn hào quang lấp lánh.

Nàng nhất thời nhìn đến ngây ngốc, hô hấp cũng như ngừng lại,
bước chân không tiến lên nổi một bước, vẫn đứng không nhúc nhích
nhìn nam nhân vừa quen thuộc lại xa lạ trước mắt.

“Khuôn mặt này rất đẹp?” Tư Nam Tuyệt tự nhiên phát hiện ra tiểu
nữ nhân trước mắt đang thất thần, hắn không khống chế được giơ
tay sờ sờ khuôn mặt xa lạ này, con ngươi thanh triệt lóe lên ánh sáng
hài hước.

Vân Tuyết Phi ngẩn ra, định thần lại vội vàng rời ánh mắt đi, giọng
nói có chút khẩn trương giống như bị người phát hiện làm chuyện
xấu: “Ta, ta chỉ là chưa quen nhìn thấy khuôn mặt mới này của
chàng!”



“À, phải không?” Tư Nam Tuyệt kéo dài âm cuối, thoáng nhìn qua
vành tai nhiễm lên màu hồng khả nghi của ai kia, trong mắt lóe lên ý
cười trêu tức, dừng một chút, khóe miệng hắn nhếch lên thành một
nụ cười dịu dàng: “Không sao, còn nhiều thời gian, nương tử cứ
chậm rãi thưởng thức!”

“Đã xem đủ rồi!” Vân Tuyết Phi trợn tròn mắt, buồn cười trừng mắt
nhìn hắn một cái: “Nếu ta thích, chẳng lẽ ngươi muốn dùng luôn
khuôn mặt giả này?”

“Dùng luôn…khẳng định là không có khả năng, vi phu vẫn rất tự tin
vào khuôn mặt thật của mình ~” Tư Nam Tuyệt nhìn Vân Tuyết Phi
một cái, sau đó hơi dừng một chút, sắc mặt đột nhiên trở nên ôn nhu,
nhướng mày nhẹ nhàng nói với nàng: “Nhưng mà, thỉnh thoảng đổi
một khuôn mặt mới cho nương tử thay đổi khẩu vị cũng không sao!”

Giờ phút này, giữa hai người giống như phu thê bình thường, đấu võ
mồm, nói giỡn, không khí ấm áp lẳng lặng bao phủ giữa hai người,
giống như ánh sáng mặt trời lan tỏa, ấm đến tận tâm khảm.

Lặng im một lát, lông mi thật dài của Vân Tuyết Phi khẽ run rẩy, trực
tiếp bỏ qua Tư Nam Tuyệt, tìm chỗ đối diện với hắn ngồi xuống, ý
cười không thay đổi, giọng điệu ôn hòa nói: “Đa tạ phu quân thâm
tình rộng lượng, về sau phu quân có thể chuẩn bị trước mấy cái mặt
nạ da người thật đẹp, cho ta từ từ thưởng thức!” 

Nói xong nàng trực tiếp cầm lấy trà ngon đã pha sẵn trên bàn, nhẹ
nhàng rót một ly, ngửi hương trà nồng nàn thoang thoảng, nàng nhẹ
nhàng thở dài một cái, cầm lấy cái ly nhấp một ngụm.

Tư Nam Tuyệt không nghĩ tới Vân Tuyết Phi lại trả lời như vậy, trong
mắt tựa hồ hiện lên một chút thất bại, rất nhanh lướt qua rồi khôi



phục bình tĩnh, sau đó nhìn thẳng vào hai mắt Vân Tuyết Phi, nghiêm
túc gật gật đầu: “Vi phu ghi nhớ, chỉ cần nương tử không nghĩ hồng
hạnh vượt tường, ta nhất định sẽ thu thập thật người gương mặt
khác nhau, cho nương tử luôn bảo trì cảm giác mới mẻ!”

“Phụt!” Vân Tuyết Phi đang uống trà trực tiếp phun ra ngoài, thậm chí
còn suýt nữa bị sặc. Nàng ho khan vài tiếng, cưỡng chế ổn định cảm
xúc, sau đó từ trong vạt áo lấy ra khăn tay lau miệng, trách cứ nhìn
nam nhân đối diện: “Phu quân thật là thiện giải nhân ý*, sau này ta
thật có phúc…”

*thiện giải nhân ý: nôm na như “thấu hiểu lòng người” đó^^

Đột nhiên một tiếng ùng ục quen thuộc vang lên, cả người Vân Tuyết
Phi lập tức cứng đờ, vội vàng duỗi tay che bụng, hai má đỏ bừng, đôi
mắt ngó nghiêng xung quanh, không dám nhìn thẳng vào nam nhân
đối diện, giọng nói đứt quãng nói: “Ta…ta có chút đói bụng!”

Tư Nam Tuyệt ngây người, ánh mắt không tự chủ được liếc về phía
bụng nàng, một lúc lâu sau, bỗng nhiên cười, âm thanh ôn nhuận
khiến người ta có cảm giác như đang tắm gió xuân.

“Bây giờ chúng ta đi ăn, sau đó tiếp tục lên đường!” Hai mắt Tư Nam
Tuyệt nhìn chăm chú vào khuôn mặt đỏ rực của nàng, giọng nói
mang theo sủng nịch và thâm tình.

Vân Tuyết Phi vẫn như cũ không dám chuyển mắt về phía hắn, chỉ là
nhẹ nhàng gật đầu, thốt ra một chữ: “Ừ ~”

Chính ở lúc Tư Nam Tuyệt đứng lên, chuẩn bị ra gọi tiểu nhị, đột
nhiên ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa dồn dập.

Vân Tuyết Phi quay đầu, kinh ngạc nhìn nam nhân đột nhiên dừng lại



bước chân, sau đó ngừng thở, nhẹ nhàng dùng nội lực thăm dò
ngoài cửa, nửa giây sau cùng Tư Nam Tuyệt trao đổi ánh mắt. 

Tiếng đập của vẫn vang lên liên tục, trong mắt Tư Nam Tuyệt hiện
lên vẻ trầm tư, chậm rãi quay đầu đi, nhìn Vân Tuyết Phi, chỉ chỉ về
phía cửa sổ, sau đó cả người chợt lóe lên, rất nhanh biến mất ở
trong phòng. 

Ôn nhu trên mặt Vân Tuyết Phi từ từ biến mất, nàng chậm rãi nhấc
chân, đi về phía cửa. Hít sâu một hơi, khuôn mặt không chút biểu
cảm mở cửa phòng ra.

Trước mắt thình lình xuất hiện một nữ nhân, chính là người nàng
vừa ra tay cứu giúp – Một Dung Thanh Liễu. Nàng liếc mắt một cái
nhìn một bàn lớn đồ ăn còn đang bốc khói tỏa hương, sau đó tránh
người sang một bên, để nàng ta đi vào. Vân Tuyết Phi đóng cửa lại,
đi vào trong phòng.

“Tìm ta có việc?” Trong mắt Vân Tuyết Phi hiện lên cảm xúc không
rõ, không chút để ý cười nói.

Mộ Dung Thanh Liễu cúi đầu, hai mắt bị che khuất tối sầm lại, trực
tiếp đi đến trước bàn, bày các món ăn lên.

“Những món này là do phòng bếp riêng của ta làm, vì cảm ơn lần này
ngươi đã cứu ta!” Mộ Dung Thanh Liễu bày bát đĩa xong, lúc ngẩng
đầu, cảm xúc tăm tối đã giấu đi, thay vào đó là ý cười cảm kích ôn
nhu.

Vân Tuyết Phi dừng ánh mắt trên người Mộ Dung Thanh Liễu, nhìn
thật sâu một cái, sau đó dời tầm mắt đi, nhìn chằm chằm một bàn
món ăn sắc hương vị đều đủ cả, giống như cũng ngây người một lát.



“Đây đều là những món ngươi thích ăn, nhân lúc còn nóng mau ăn
đi!” Mộ Dung Thanh Liễu kéo khóe miệng, dẫn ra một ý cười nhiệt
tình, ấp úng một lát rồi nói.

Vân Tuyết Phi tự nhiên nghe ra một chút khác thường, nàng nhìn kỹ
khuôn mặt Mộ Dung Thanh Liễu, sau đó lại nhìn về phía cái bụng hơi
nhô lên của nàng ta, trực tiếp đi đến trước bàn, nhẹ nhàng ngồi
xuống, sau đó nhướng mày: “Hài tử trong bụng ngươi vẫn tốt chứ?
Ta nhớ rõ vừa rồi ngươi vận động kích liệt, tốt nhất là tìm đại phu
khám qua một chút đi!”

Mộ Dung Thanh Liễu tựa hồ run run một chút, lắc đầu, tránh đi ánh
mắt bức người kia: “Cám ơn cô nương quan tâm, ta rất tốt!” Sau đó
giống như còn lo lắng nàng không tin, duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve
bụng, trên người có ánh sáng nhu hòa của người mẹ, còn có một
chút cảm xúc rất phức tạp: “Con của ta cũng rất tốt!”

Âm thanh vừa dứt, nàng ta cũng ngồi xuống, sau đó cả hai đều trầm
mặc.

“Vẫn là nhân khi còn nóng mau chút ăn đi!” Mộ Dung Thanh Liễu đảo
mắt liền đối diện với hai mắt Vân Tuyết Phi, nhìn một lát, nàng ta
cười ra tiếng: “Ngươi cũng đi xe ngựa mệt nhọc, ăn xong rồi còn phải
nghỉ ngơi thật tốt!”

Vân Tuyết Phi nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Thanh Liễu, trầm mặc
một hồi lâu, nàng rốt cuộc cầm đũa lên, nâng tay gắp một miếng tôm
phỉ thúy đưa đến bên miệng.

Đột nhiên giống như nghĩ đến cái gì, ánh mắt nàng run lên, tay cầm
đũa cũng dừng lại một chút, cuối cùng đặt lại miếng tôm vào trong
bát, yên lặng nhìn Mộ Duing Thanh Liễu, không hề có động tác kế
tiếp.



“Sao vậy? Sao lại không ăn? Chẳng lẽ là không hợp khẩu vị?” Trái
tim Mộ Dung Thanh Liễu đột nhiên không thể khống chế được mà
nhảy lên thình thịch, bàn tay nắm chặt lại, lòng bàn tay chảy đầy mồ
hôi, cảm giác sợ hãi giống như muốn dìm chết người, hô hấp cũng
trở nên khó khăn, có cảm giác muốn chạy trốn thật nhanh, nhưng mà
nàng không thể đi. Vì hài tử, nàng bắt buộc phải làm như vậy.

“Không thích ăn tôm còn có những món khác, ngươi nếm thử đi, đây
đều là tâm ý của ta!” Mộ Dung Thanh Liễu duỗi tay đẩy những món
ăn khác đến trước mặt Vân Tuyết Phi, miễn cưỡng kéo ra một nụ
cười.

“Thanh Liễu, hắn đối với ngươi không tốt đúng không?” Vân Tuyết
Phi nhìn đầy bàn món ăn, đây là những món nàng thích nhất ở kiếp
trước. Nghĩ vậy, giọng nói lạnh lẽo bật thốt lên.

Tươi cười trên mặt Thanh Liễu đột nhiên cứng đờ, nhìn ánh mắt thấu
triệt của Vân Tuyết Phi, nàng cảm giác tim đập như sấm, biểu tình có
chút hoảng hốt, từ “hắn” này là dùng để chỉ ai, trong lòng nàng
đương nhiên biết rõ. Nghĩ đến nam nhân đó, trái tim trong ngực lại
ẩn ẩn đau, như thủy triều phun trào. Trên người ngoại trừ cảm giác
mệt mỏi vô lực, còn có đau đớn đến tận xương cốt.

“Không có tốt hay không, ta mang thai con của hắn, chỉ có như vậy
mà thôi!” Mộ Dung Thanh Liễu hít sâu một hơi, ngồi xuống cái ghế
bên cạnh nàng.

Cùng Vân Tuyết Phi bốn mắt nhìn nhau, Mộ Dung Thanh Liễu mím
môi, ánh mắt giãy dụa hồi lâu, cuối cùng dường như hạ quyết tâm,
thăm dò hỏi: “Ngươi là Tiết Phỉ, Tiết Hoàng Hậu?”

Lúc này Vân Tuyết Phi không chút chần chờ gật đầu, trong ánh mắt



khiếp sợ của Mộ Dung Thanh Liễu, nàng khẳng định hỏi: “Là Mộ
Dung Thanh Y nói cho ngươi?”

Mộ Dung Thanh Liễu gật gật đầu, lộ ra ý cười xuất phát từ tận đáy
lòng: “Ngươi thật sự là Tiết Phỉ, thật tốt quá!” Rồi sau đó dường như
nghĩ đến cái gì, nàng cúi đầu, rũ mi mắt xuống, đôi mắt đẹp không
che giấu nổi chua xót thật sâu, môi run run thốt ra một câu: “Thật xin
lỗi, hôm nay ngươi gặp được ta ở đây không phải là ngẫu nhiên, kỳ
thật là ta tới đây để giết ngươi!”

“Câu nói vừa rồi là ngươi cố ý tiết lộ cho ta không phải sao? Hơn nữa
bên tronmg đồ ăn này căn bản là không có độc, ngươi cần gì phải xin
lỗi ta?”Vân Tuyết Phi lại lần nữa dùng đũa gắp miếng tôm lên, đưa
vào trong miệng, nhai nhai mấy miếng, cười đến hai mắt cong lên
giống như vành trăng non: “Hương vị cũng không tệ lắm, ngươi quả
nhiên vẫn nhớ rõ ta thích ăn cái gì nhất!”

Mộ Dung Thanh Liễu bỗng nhiên ngẩng đầu, tỉ mỉ đánh giá khuôn
mặt xinh đẹp tao nhã của Vân Tuyết Phi, thấy nàng thực sự không để
chuyện vừa rồi vào lòng, trong lòng nàng ta vừa áy náy vừa cảm
động, hốc mắt hơi hơi phiếm hồng, tăng thêm thanh âm oán hận nói:
“Nếu ta thực sự bỏ thuốc độc vào, thì bây giờ ngươi đã là một khối
thi thể lạnh băng rồi!”

“Nhưng mà ngươi không thể hạ thủ được, không phải sao?” Vân
Tuyết Phi hồn nhiên không thèm để ý, cười với Mộ Dung Thanh Liễu.

“Ngươi không cần an ủi ta, trong lòng ta tự biết, lúc đầu bọn họ dùng
hài tử uy hiếp ta, ta xác thực có ý muốn giết ngươi!” Mộ Dung Thanh
Liễu nhìn nàng một cái, rồi sau đó cúi đầu lẳng lặng nhìn cái bụng hơi
nhô lên, giọng điệu nhẹ nhàng xuống: “Cho tới nay đều là ta cưỡng
cầu, từ một khác hắn vì muốn ở bên Mộ Dung Thanh Y mà tình
nguyện làm thái giám, ta cũng đã hiểu rõ, suốt cuộc đời này, cho dù



ta vì hắn mà hy sinh bao nhiêu, hắn cũng sẽ không vứt bỏ Mộ Dung
Thanh Y mà yêu ta!”

“Nhưng mà, lúc đó ta đã mang thai, ta không thể để cho hài tử không
có phụ thân, cho dù Quan Bá Luân chỉ yêu Mộ Dung Thanh Y cũng
tốt, chỉ cần hài tử của ta có một cái phụ thân trên danh nghĩa là đủ
rồi!” Khóe miệng Mộ Dung Thanh Liễu nhếch lên, tự giễu cười cười:
“Ta vẫn luôn nghĩ như vậy, vẫn luôn nhẫn nhịn cầu toàn, nhưng mà
cho đến hôm nay ta mới nhìn rõ sự thật, rốt cuộc có thể không hề lưu
luyến mà buông xuống!”



Chương 146-1: Khoảng cách
(1)

Vân Tuyết Phi nhìm chằm chằm Mộ Dung Thanh Liễu, tỉ mỉ đánh giá
hồi lâu, nhẹ nhàng lắc đầu cười nói: “Lần này có thể kiên trì được
bao lâu?”

“Ngươi không tin?” Mộ Dung Thanh Liễu nhìn nàng, ánh mắt giật
giật, thần sắc trịnh trọng kiên quyết: “Ta nỗ lực nhiều năm như vậy,
thống khổ nhiều năm như vậy, dùng mười năm thời gian để yêu hắn,
nhưng mà hiện tại ta mệt mỏi rồi, muốn dùng nửa đời sau để dành
cho hài tử!”

“Ngươi có thể nghĩ thông suốt, có thể buông là tốt nhất!” Lo lắng
trong mắt Vân Tuyết Phi dần dần biến mất, mỉm cười với nàng ta, nụ
cười ấm áp thân thiện, nàng ôn nhu nói: “Trước kia Quan Bá Luân
không xứng với ngươi, bây giờ càng không xứng với ngươi. Cả đời
này của ngươi còn rất dài, không cần phải treo cổ trên một thân cây
hỏng!”

Cây hỏng? Mộ Dung Thanh Liễu ngẩng đầu, nhìn Vân Tuyết Phi có
chút kinh ngạc, một lát sau, nhịn không được bật cười, tán thành gật
gật đầu: “Có thể coi trọng nữ nhân như Mộ Dung Thanh Y, quả thật
là một cái cây ngu xuẩn!”

Nụ cười phát ra từ chân tâm này, làm Vân Tuyết Phi có chút hoảng
hốt, đã rất lâu không nhìn thấy nàng ấy cười, có lẽ là từ một khắc
Tiết Phỉ chết đi, nàng đã nghĩ sẽ không bao giờ có thể gặp lại. Nhìn
những món ăn trên bàn còn đang tỏa nhiệt, mùi hương lan ra bốn
phía, trong lòng nàng ngũ vị tạp trần, ánh mắt có chút chua xót.



Nàng và Thanh Liễu quen biết nhau trước cả Mộ Dung Thanh Y, cái
gọi là không đánh không quen, có lẽ là để chỉ hai người đi. Các nàng
tính cách tương tự, giống nhau hiếu thắng, giống nhau chấp chất,
giống nhau đều bị một chữ tình làm cho thương tích đầy mình.

“Thực xin lỗi…” Vân Tuyết Phi lúc này rốt cuộc mở miệng, nói ra lời
nói vẫn luôn giấu tại chỗ sâu nhất trong lòng. Tiết Phỉ kiếp trước, vì
bảo vệ Mộ Dung Thanh Y mà cùng Thanh Liễu trở mặt thành thù,
laijh không tiếc vận dụng quyền lực, để thứ nữ vốn do nha hoàn ti
tiện sinh ra đè đầu cưỡi cổ đích nữ, khiến cho nàng nhận hết cực
khổ.

Mộ Dung Thanh Liễu ngẩn ra, một lúc sau mới phản ứng lại. Trong
lòng nàng ta cực kì phức tạp, nhưng càng nhiều hơn là cảm giác
thoải mái: “Ta rốt cuộc thấy được một ngày ngươi hối hận, tuy rằng
không có vui vẻ như trong tưởng tượng, nhưng mà như vậy là đủ
rồi!”

“Thế nhân thường nói sau khi mất đi mới biết quý trọng, kì thật lúc
trước ta và ngươi đều có sai, chúng ta quá hiếu thắng, nếu như có
thể ngồi xuống từ từ nói chuyện, có lẽ ngươi sẽ không chết!” Sắc mặt
Mộ Dung Thanh Liễu đầy thương cảm, hốc mắt cũng đỏ lên.

“Ông trời có mắt, chúng ta còn có cơ hội ngồi cùng nhau như thế này
đã là tốt lắm rồi!” Trên mặt Mộ Dung Thanh Liễu nhiễm lên thần sắc
nhu hòa và ấm áp, vươn tay đẩy những món ăn trên bàn đến trước
mặt Vân Tuyết Phi, ý bảo nàng mau ăn đi.

“Cũng đúng!” Vân Tuyết Phi tán đồng gật gật đầu, vẻ áy náy trên mặt
dần dần thối lui, nở một nụ cười nhẹ nhàng ấm áp.

Thời gian trôi qua, tất cả kiêu ngạo của hai nàng đều bị mài mòn, có



thể vứt bỏ hiềm khích lúc trước, cùng nhau ngồi ăn một bữa cơm, đã
là kết quả tốt nhất rồi.

Trong một gian phòng khác, một nữ tử đi đi lại lại trong phòng, thỉnh
thoảng lại nhìn về phía cửa, trên mặt đầy vẻ nôn nóng và không kiên
nhẫn.

“Tiểu Y, nàng dừng lại được không, ta nhìn nàng đi đi lại lại đều
chóng mặt hoa mắt rồi đây này!” Quan Bá Luân nằm dựa trên nệm
giường, xoa xoa cái trán mệt mỏi, bất đắc dĩ nói. 

Mộ Dung Thanh Y đột nhiên xoay người, không áp chế nổi lửa giận
trong lòng, trừng mắt nhìn Quan Bá Luân, lạnh giọng quát: “Ngủ,
chàng chỉ biết ngủ, thời gian dài như vậy còn chưa có tin tức, chàng
không sợ kế hoạch thất bại, trở về không biết ăn nói với phụ thân
như thế nào hay sao?”

Quan Bá Luân thấy nhân nhi trước mắt sinh khí, vội vã từ trên
giường chạy đến bên cạnh nàng ta, khom lưng cúi đầu nói: “Tiểu Y,
ta làm tất cả còn không phải vì suy nghĩ cho hài tử của chúng ta hay
sao? Nàng xem, trong phòng kia không có người nào đi ra, khẳng
định bọn họ vẫn còn ở trong đó. Bây giờ đứa nhỏ trong bụng nàng là
hài tử duy nhất của ta, không thể để xảy ra bất cứ sơ xuất gì!”

“Duy nhất?” Mộ Dung Thanh Y hoài nghi nhìn thoáng qua nam nhân
đang lấy lòng trước mắt, cong cong khóe miệng, lắc lắc eo đi đến
trước bàn ngồi xuống, lạnh lùng mở miệng nói: “Ta khát nước!”

Quan Bá Luân nghe vậy, vội vàng duỗi tay đổ một ly nước, thử độ
ấm, sau đó đưa đến trước mặt nàng ta: “Tiểu Y, nhiệt độ vừa vặn,
mau uống đi!”

Mộ Dung Thanh Y hơi hơi híp mắt một chút, trong mắt hiện lên vẻ



chán ghét, nàng nhận lấy ly trà, nhấp một ngụm, ở trong ánh mắt kì
vọng kia, khuôn mặt không chút biểu tình nói: “Cũng được!”

Trên mặt Quan Bá Luân hiện ra một nụ cười sâu, tìm chỗ gần với Mộ
Dung Thanh Y ngồi xuống, duỗi tay cẩn thận sờ sờ bụng nàng ta,
trong mắt không che dấu được vui vẻ và kích động: “Tiểu Y, ta cảm
thấy bây giờ giống như đang nằm mơ vậy, hài tử, đây là hài tử của ta
và nàng, ta rốt cuộc có cốt nhục của mình, ta sắp được làm phụ thân
rồi!”

“Ân…” Trong mắt Mộ Dung Thanh Y lóe qua một tia hoảng loạn,
nhưng rất nhanh đã biến mất, lập tức khôi phục vẻ cao ngạo như
trong dĩ vãng. Nàng ta nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, cười như không
cười nói: “Chàng làm phụ thân cũng không phải lần đầu tiên, có cần
phải cao hứng như vậy sao?”

Quan Bá Luân sửng sốt, động tác trên tay cũng ngừng lại. Bốn mắt
nhìn nhau một lúc lâu, hắn rốt cuộc trở nên hoảng loạn, vội vàng giải
thích nói: “Tiểu Y, ta và nàng ta chỉ lên giường đúng một lần, hơn
nữa lần đó ta uống say, nhận nhầm nàng ta là nàng, đứa bé kia cũng
là chuyện ngoài ý muốn.”

“Ngoài ý muốn? Hừ!” Sắc mặt Mộ Dung Thanh Y lạnh lẽo, trực tiếp
hất tung cái tay trên bụng ra. Nghĩ đến người nam nhân này trước
mặt thì nói yêu nàng ta, sau lưng lại khiến cho nữ nhân nàng ta thống
hận nhất mang thai, trong lòng nàng ta liền bị lửa giận đan chéo.

Trên tay đột nhiên đau xót, Quan Bá Luân lập tức luống cuống nhìn
nữ nhân trước mắt, trên trán thấm ra mồ hôi lạnh. Hắn há miệng thở
dốc, nhưng lại không biết phải giải thích thế nào mới làm cho nàng
nguôi giận. 

“Bá Luân, chàng biết rõ từ nhỏ ta đã bị Mộ Dung Thanh Liễu khi dễ,



biết rõ ta và nàng như nước với lửa, thế mà chàng còn cưới nàng ta,
bây giờ còn làm cho nàng ta mang thai đứa nhỏ!” Mộ Dung Thanh Y
nghĩ đến sự thật này, lại hận đến nghiến răng. Tuy rằng nàng ta bị
đuổi ra khỏi hoàng cung, nhưng Mộ Dung Thanh Y đó đã bị bệnh
chết, bây giờ nàng có thân phận hoàn toàn mới, dựa vào tài mạo này
của nàng ta, còn lo gì không tìm thấy chỗ dựa mới!

Nhưng mà nàng ta lại lựa chọn nam nhân trước mắt này, thậm chí
còn không thể coi là một nam nhân chân chính. Nhưng mà hắn có
một thứ mà không có một nam nhân nào sánh bằng. Đó là hắn yêu
nàng ta, vì nàng ta mà nguyện ý vứt bỏ tính mạng! Một lí do quan
trọng nữa là nàng ta muốn áp đảo Mộ Dung Thanh Liễu, khiến cho
nàng đau khổ, tra tấn nàng, hủy diệt cả cuộc đời nàng. Nàng ta sống
không thoải mái, tự nhiên muốn kéo theo một cái đệm lưng!

“Tiểu Y, nàng tin tưởng ta, ta chỉ yêu nàng, ta thừa nhận hài tử trong
bụng nàng! Còn đứa nhỏ trong bụng Mộ Dung Thanh Liễu, ta với
nàng ta chỉ cùng nhau một đêm, ai biết đứa nhỏ đó có phải của ta
hay không?!” Quan Bá Luân duỗi tay giữ chặt Mộ Dung Thanh Y, bao
bọc bàn tay nhỏ bé trong lòng bàn tay, ánh mắt mang theo vẻ bất an
và năn nỉ: “Đừng nóng giận, lúc đó là ta sai rồi, sau này ta sẽ không
bao giờ uống rượu nữa!”

Lúc này Mộ Dung Thanh Y không đẩy tay hắn ra, lửa giận trong mắt
lập tức giảm hơn phân nửa, ý vị thâm trường gợn lên khóe môi,
nhướng mày nhìn Quan Bá Luân: “Chàng nói không thừa nhận hài tử
của nàng ta, chỉ thừa nhận hài tử trong bụng ta?”

Quan Bá Luân ngẩn người, nhìn nụ cười yêu mị của nàng ta, hắn bỏ
qua cảm giác đau đớn và áy náy trong lòng, gật đầu thật mạnh: “Mặc
kệ hài tử trong bụng nàng ta có phải của ta hay không, ta đều không
thừa nhận, trong lòng ta chỉ có một đứa nhỏ, đó là hài tử của ta và
nàng!”



Chờ đến cam đoan này của hắn, Mộ Dung Thanh Y vẫn chưa thỏa
mãn, vẻ thanh lãnh vừa rồi đột nhiên biến mất chuyển thành mềm
mại không xương, nhẹ nhàng tựa vào ngực hắn, duỗi tay ôm cổ hắn,
cả người giống như treo trên người Quan Bá Luân. Nhìn khuôn mặt
nháy mắt hồng lên kia, nàng ta thở ra một luồng khí nóng phả trên
mặt hắn, giọng nói mềm mại nũng nịu: “Bá Luân, ta muốn chàng thề
chỉ cần hài tử trong bụng ta, chàng nhất định phải thích, cả đời này
phải đối xử tốt với hắn, tất cả Quan phủ đều là cho hắn thừa hưởng,
kẻ khác không được phép mơ tưởng nửa phần!”

Cho dù là lúc nào hắn cũng không thể kháng cự được nhu tình của
nàng ta, nữ nhân này là mối tình đầu của hắn, cũng là người duy
nhất hắn yêu, ngửi mùi hương thơm ngát trên người nàng ta, trong
lòng hắn một trận ngứa ngáy, không tự chủ được duỗi tay ôm nàng
ta vào ngực.

Hormone nam tính vây quanh thân thể, quen thuộc như vậy, khiến
cho người ta lưu luyến. Mộ Dung Thanh Y hoảng hốt, nhìn dung
nhan gần trong gang tấc kia, đôi tay nhẹ nhàng dùng sức, kéo cổ hắn
xuống, sau đó không chút do dự dán đôi môi đỏ mọng của mình lên,
hai người dính lại với nhau, nhanh chóng giao hòa.

Nhưng mà đúng lúc bàn tay nàng ta vội vã muốn cởi quần áo của
hắn, lí trí của hắn lập tức quay về, vội vàng bắt lấy đôi tay đang làm
loạn kia, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Kí ức thống khổ lúc đó lập tức
tràn đầy trong óc, khiến cho hắn nhớ lại sự sỉ nhục kia, rằng hắn đã
không còn là một nam nhân chân chính, không thể cho nàng cuộc
sống tính phúc sau này!

Mộng tưởng nhiều năm qua rốt cuộc đã được thực hiện, nhưng lúc
này đây, hắn có tâm nhưng vô lực! Nghĩ đến đây, trong lòng hắn tràn
đầy ảm đạm.



“Bá Luân, ta là một nữ nhân bình thường, ta không thể nhịn nổi một
thời gian dài như vậy!” Trong mắt Mộ Dung Thanh Y có ánh sáng
hồng lóe lên, đó là thần sắc mang đầy tình dục, đâu đó còn mang
theo chút trách cứ. Nàng nhẹ nhàng thở hổn hển, gắt gao nhìn chằm
chằm nam nhân trước mắt, cánh môi hồng đến diễm lệ: “Ta thích
chàng, nhưng ta còn trẻ, đúng là thời điểm muốn được yêu thương.
Bá Luân, ta sẽ không vì chàng mà thủ tiết cả đời!”



Chương 146-2: Khoảng cách(2)

Sắc mặt Quan Bá Luân bỗng chốc trắng bệch, môi run lên, xác thật
không dám nhìn vào đôi mắt quá mức sắc bén kia, bàn tay nhu
nhược tinh tế tỉ mỉ như một cái bàn ủi phỏng tay, hắn nghĩ trực tiếp
đẩy ra cho xong việc, tìm một chỗ trốn đi, nhưng mà, hắn không thể!

“Tiểu Y, nếu, nếu nàng muốn, ta có thể tiếp tục dùng tay……” Quan
Bá Luân quay đầu, trong mắt tràn đầy đau xót và bất đắc dĩ, lúc nói
ra một câu hoàn chỉnh này, tim hắn giống như bị một con dao nhọn
đâm vào, tức khắc máu chảy thành sông.

“Ha hả ~ dùng tay? Chàng lúc trước cho ta dùng rất nhiều lần, chẳng
lẽ tính toán cả đời này đều cho ta dùng tay giải quyết sao?” Bất mãn
và lời oán hận kiềm nén thời gian dài ở trong lòng Mộ Dung Thanh Y
rốt cuộc bạo phát, nàng châm chọc cong khóe môi lên, trong mắt một
mảnh lạnh nhạt, trực tiếp bỏ qua kiềm chế của hắn, đứng lên sửa
sang lại quần áo, sau đó đưa lưng về phía hắn, giọng nói kiên định
lạnh băng: “Bá Luân, ta chỉ chờ chàng lần này, Quan Hữu Tướng
cũng nói qua, chỉ cần chúng ta hoàn thành nhiệm vụ lần này, mang
đầu Tư Nam Tuyệt và Vân Tuyết Phi về, Nhị hoàng tử sẽ tìm thần y
giúp tử tôn căn của chàng trở về, đến lúc đó chúng ta liền có thể
hạnh phúc mỹ mãn qua cả đời, ta sẽ sinh hài tử cho chàng!”

“Nhận trở về…… Nhưng kia đã không phải là của ta!” Hốc mắt Quan
Bá Luân đỏ tươi, ngực càng đau đớn như thiêu như đốt, đáy mắt
đắm chìm trong một mảnh đau xót và không chịu nổi, hắn vọt đứng
lên, lại thế nào cũng không bước ra được nửa bước, chỉ có thể phẫn
nộ nhìn bóng dáng lạnh băng xa lạ của nàng: “Mộ Dung Thanh Y, ta
hôm nay nói rõ, ta tình nguyện làm thái giám cả đời, cũng sẽ không



mang đồ vật của người khác, làm loại chuyện này với nàng!”

“Chàng……” Thân thể Mộ Dung Thanh Y cứng đờ, như thế nào cũng
không nghĩ tới nam nhân ngày xưa ngoan ngoãn phục tùng nàng, sẽ
phát cáu lớn với nàng như vậy, nàng kéo kéo khóe miệng, nhưng
cuối cùng cũng không phát ra ác khí trong lòng.

Biết hắn trong khoảng thời gian ngắn khẳng định không tiếp thu
được, nàng xoay người, thử ôn hoà nhã nhặn thuyết phục: “Bá Luân,
ta biết chàng một chốc một lát không tiếp thu được, chính là ta và
chàng còn có cả đời rất dài, chàng khẳng định cũng không muốn luôn
bị người ta nhạo báng, có thể nhận thì nhận đi, đồ vật kia của nam
nhân không phải đều giống nhau sao?Chàng nhẫn tâm để sau khi
con của chúng ta sinh ra thì biết nó có một người cha thái giám sao?
Chàng nhẫn tâm để ta vì chàng sống quả phụ thủ tiết cả đời, cả đời
buồn bực không vui sao?”

“Huống hồ, đồ vật kia chàng nhận được trên người chàng chính là
của chàng, thời gian dài, ai còn nhớ rõ có chuyện như vậy? Chỉ cần
chính mình vui vẻ là được rồi!” Mộ Dung Thanh Y nhìn người đang
ẩn nhẫn thống khổ, sắc mặt đã từ từ dịu đi, biết mình khuyên bảo
hắn đã bắt đầu tiếp thu, tức khắc khóe miệng cong lên, ý cười từng
chút tăng thêm.

“Tiểu Y, kỳ thật ta chỉ cần một hài tử là được! Nhưng mà, ta không
nghĩ để hài tử của ta bị người ta nhạo báng, cho nên nàng để ta suy
nghĩ kỹ lại, suy nghĩ thật tốt……” Quan Bá Luân băn khoăn như bị
mất linh hồn, lẩm bẩm tự nói, cả người hiện ra màu sắc lụn bại,
không còn cao gầy xinh đẹp nho nhã như lúc trước.

“Ừ, ta cho chàng thời gian suy nghĩ lại thật tốt, vì ta và hài tử, Bá
Luân, chàng nhất định đừng làm ta thất vọng!” Mộ Dung Thanh Y ít
nhiều thở dài nhẹ nhõm một hơi, cơn giận còn sót lại trong mắt cũng



dần dần tiêu tán, nàng biết rõ một người nam nhân đều có điểm mấu
chốt của mình, không thể bức bách quá độ, nam nhân trước mắt thật
sự yêu nàng, điểm này nàng không chút nghi ngờ!

Nếu nàng đã không làm được hoàng quý phi, như vậy phải tính toán
thật tốt cho tương lai của chính mình, Mộ Dung phủ nàng trở về
không được, mẫu thân nàng chỉ sợ đã sớm đã tiếp thu sự thật nàng
đã chết, nàng không có giá trị lợi dụng, phụ thân và mẫu thân căn
bản sẽ không nhìn nhiều một cái, mà bị người khác khinh thường,
không bằng ở lại chỗ này, hữu tướng cũng coi như là quyền khuynh
triều dã (vua và dân), chỉ cần khống chế tốt Quan phủ, nàng vẫn có
thể vinh hoa phú quý cả đời!

“Thiếu gia, phu nhân đã truyền tin tức lại, Hộ quốc vương phi đã
trúng mê dược, giờ phút này đang hôn mê, hỏi là trực tiếp giết hay là
mang về kinh thành!” Ngoài cửa đột nhiên truyền đến âm giọng nói
cung kính báo cáo của thị vệ.

Ánh mắt Mộ Dung Thanh Y bỗng chốc vui vẻ, thần thái trong trẻo
nhưng lạnh lùng mới vừa biến mất, giờ phút này cả người nàng đầy
vẻ vui sướng, không nghĩ tới cho dù sống lại một lần, nữ nhân kia
cuối cùng vẫn rơi vào trong tay mình!

“Bá Luân, chúng ta nhanh đi xem!” Mộ Dung Thanh Y không che dấu
được giọng nói vui mừng, vội vàng thúc giục nam nhân đang ngu
ngơ trước mắt.

Lông mi Quan Bá Luân run một chút, cũng không cao hứng như
trong dự đoán, chỉ là bình thản lên tiếng.

Mộ Dung Thanh Liễu vẫn không nhúc nhích ngồi ở trước bàn, ngơ
ngác nhìn nữ tử đối diện ghé vào trên bàn lẳng lặng ngủ say, lúc này
nàng thật sự không có đường lui, nếu đã quyết định, như vậy tuyệt



đối không thể hối hận!

Cửa đột nhiên răng rắc một tiếng bị đẩy ra từ bên ngoài, tiếng bước
chân quen thuộc từ phía sau truyền đến, càng ngày càng gần, như
từng cây kim thép đâm vào trong tim nàng, lạnh đến xương, đau đến
xương, nỗ lực nhiều năm như vậy, cầm tay gắn bó với hắn lại là một
nữ nhân khác!

Mộ Dung Thanh Y tùy ý ôm lấy Quan Bá Luân, yểu điệu đi đến, ánh
mắt đầu tiên đã sốt ruột tìm kiếm bóng dáng Vân Tuyết Phi, thấy
người vẫn không nhúc nhích trước bàn kia, trong mắt nàng hiện lên
tia sáng đắc ý ngoan độc.

“Thủ đoạn của tỷ tỷ thật là tốt, nhanh như vậy đã bắt được nữ nhân
này!” Mộ Dung Thanh Y dừng bước chân lại, nhìn bóng dáng thanh
lãnh tịch mịch kia, trong lòng một trận vui sướng. Đích nữ! Đây là cái
gọi là đích nữ thế gia, còn không bằng một thứ nữ do nha hoàn sinh!

Mộ Dung Thanh Liễu cuối cùng áy náy liếc mắt nhìn Vân Tuyết Phi
một cái, đỡ bụng đã nhô lên chậm rãi đứng lên, xoay người lạnh lùng
nhìn đôi cẩu nam nữ trước mắt, trong mắt nàng thoáng hiện lên vẻ
cười nhạo, nhưng mà càng có nhiều đau xót.

“Ta đã theo lời các ngươi nói, làm nàng hôn mê!” Mộ Dung Thanh
Liễu che dấu cảm xúc thật, sắc mặt thanh thanh đạm đạm, giọng nói
không cao không thấp, lại mang theo mười phần lạnh lẽo: “Nàng đã
ở chỗ này, các ngươi đã đồng ý sẽ đưa giải dược cho ta!” Mộ Dung
Thanh Liễu vươn một bàn tay, cánh môi nhếch lên, nặng nề nhìn hai
người trước mặt.

Thanh Liễu như vậy Quan Bá Luân chưa từng nhìn thấy, từ nhỏ đến
lớn, mỗi một lần nàng đều giống cái đuôi nhỏ đi theo hắn, bất luận
hắn phát giận như thế nào, né tránh như thế nào, nàng đều không



thuận theo không buông tha đi phía sau, trong mắt tràn đầy tình yêu
say đắm với hắn, nhưng giờ phút này trong mắt nàng một mảnh tro
tàn, không biết bắt đầu từ khi nào, hắn không còn thấy chút ánh sáng
nào trong mắt nàng.

Thân mình mềm mại như vậy, bụng tròn vo, mặt đầy mỏi mệt, mấy
ngày này không biết nàng trải qua như thế nào? Nàng mang thai mỗi
một ngày mỗi một giây, hắn đều không quan tâm đến, nhưng Tiểu Y
mỗi một phút mỗi một giây hắn đều ở bên, tự nhiên biết nữ nhân
mang thai vất vả, hắn là kiếp số của nàng, là hắn xin lỗi nàng, nếu
nhiệm vụ đã hoàn thành, như vậy hắn liền thả nàng, từ đây nàng hãy
quên đi mọi chuyện, ngao du thiên hạ!

Nghĩ đến đây, hắn duỗi tay từ trong quần áo lấy ra một cái bình sứ
Thanh Hoa nhỏ, trực tiếp duỗi tay đưa qua, thanh âm mang theo một
tia né tránh và áy náy: “Tiểu Liễu, cái này chính là giải dược, ngươi
cầm xong liền rời đi, đi được càng xa càng tốt!” Còn có một câu về
sau chết già cũng không gặp nhau, hắn vẫn không thể nhẫn tâm nói
ra.

Mộ Dung Thanh Liễu nhẹ cong khóe môi, trên mặt là ý cười lạnh
lùng, làm như trào phúng và khinh thường, nàng lạnh nhạt nói:
“Ngươi yên tâm, cả đời này ta hối hận nhất chính là yêu ngươi, nếu
ta sống lại một lần nữa, hai người thối nát các ngươi, ta khẳng định
trốn xa bao nhiêu hay bấy nhiêu!”

Tiếng nói vừa dứt, nàng đi lên trước vài bước, duỗi tay qua lấy giải
dược.

Chính là khi sắp chạm vào, tay vẫn luôn trắng nõn óng ánh trơn
bóng, nhanh hơn nàng một bước, đoạt giải dược qua.

“Ngươi muốn đổi ý!” Trong mắt Mộ Dung Thanh Liễu dâng lên lửa



giận hừng hực, mở to hai mắt, hung hăng trừng mắt nữ nhân vẻ mặt
đắc ý, trong tay cầm giải dược.

“Tiểu Y, nàng hoàn thành nhiệm vụ, cái giải dược này nàng cho nàng
ta là được rồi!” Quan Bá Luân không dám nhìn ánh mắt chỉ trích kia,
bàn tay trong ống tay áo cuộn tròn, trong lòng một trận co rút, ánh
mắt hơi mang vẻ khẩn cầu nhìn nữ nhân trước mắt.

“Cho nàng? Chàng cho rằng ta thật khờ sao!” Mộ Dung Thanh Y
khinh thường hừ một tiếng: “Vân Tuyết Phi là nữ nhân xảo trá hay
thay đổi, ta tốt xấu cũng phải đến kiểm tra xem các nàng có phải liên
hợp nhau cùng lừa gạt ta hay không!” Về phần giải dược này, nàng
khẳng định sẽ không giao ra, Vân Tuyết Phi phải chết, Mộ Dung
Thanh Liễu càng phải chết!



Chương 147: Cắt tóc đoạn tình

Quan Bá Luân còn muốn nói cái gì, nhưng mà dưới cái nhìn chằm
chằm hung hăng của Mộ Dung Thanh Y, hắn lựa chọn thỏa hiệp, giật
giật môi, lại một câu cũng không có nói ra.

Rõ ràng đã biết là kết quả như vậy, nhưng trong lòng vẫn không nhịn
được đau đớn, đây là nam nhân nàng yêu mười mấy năm, hắn có
thể không màng sinh tử của nàng, nhưng lại không thèm để ý hài tử
trong bụng nàng, nàng kiên trì nhiều năm như vậy căn bản là một trò
cười lớn!

Đứng ở bên cạnh Quan Bá Luân, Mộ Dung Thanh Y tự nhiên cảm
nhận được nàng mãnh liệt bi thương, trong lòng một trận khoái ý,
khổ sở chịu ác khí mấy năm nay rốt cuộc được đến giảm bớt trong
chốc lát.

“Bá Luân, chàng bồi ta qua đi nhìn xem nữ nhân kia có phải thật sự
bị hôn mê hay không!” Mộ Dung Thanh Y một tay ôm lấy cánh tay
Quan Bá Luân, một tay thị uy nhẹ nhàng vuốt ve bụng còn không nhô
lên rõ ràng, khóe miệng gợi lên một nụ cười thị uy. 

“Được ~” Cổ họng Quan Bá Luân khô khốc, cúi đầu đáp một chữ,
sau đó yên lặng gục đầu xuống, không dám đối diện với ánh mắt thất
vọng chỉ trích.

Mộ Dung Thanh Y không chút nào che dấu cảm xúc kích động trong
lòng, gấp không chờ nổi cất bước, lôi kéo nam nhân bên người, đi
đến chỗ Vân Tuyết Phi.



Càng ngày càng đến gần, trước mắt bóng đen chợt lóe, tức khắc
đường phía trước bị ngăn trở, Mộ Dung Thanh Liễu sắc mặt thanh
hàn, nhìn chằm chằm nam nữ trước mắt âm thanh lạnh lùng nói:
“Giải dược lưu lại, bằng không đừng mơ tưởng đi qua!”

“Ngươi……” Mộ Dung Thanh Y gắt gao nhìn chằm chằm nữ nhân
đáng giận trước mắt, một hơi nghẹn ở cổ họng, sắc mặt âm trầm
đáng sợ: 

“Cút ngay, nếu không ta trực tiếp giải quyết ngươi trước!”

“Giải dược không cho ta, ngươi đừng mơ tưởng đi qua!” Mộ Dung
Thanh Liễu vẫn không nhúc nhích chắn ở phía trước, thanh âm giống
như hàn băng ngàn năm khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, không có
bất luận chỗ trống thương lượng.

“Không muốn đi phải không? Bá Luân, chàng lập tức giết nữ nhân
này cho ta!” Mộ Dung Thanh Y sắc mặt lạnh nhạt, thanh âm cực nhẹ,
dường như đang nói một chuyện râu ria.

Giết? Thân thể Quan Bá Luân cứng đờ, không thể tin tưởng ngẩng
đầu nhìn nữ tử trước mắt vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, hắn biết nàng
trước kia chịu quá rất nhiều đau khổ, tư vị ăn nhờ ở đậu không dễ
chịu, Tiểu Liễu trước kia ngang ngược hắn đã lĩnh giáo qua, cho nên
nàng hận Tiểu Liễu, hắn có thể hiểu, chỉ là để hắn giết Tiểu Liễu, hắn
không xuống tay được!

“Tiểu Y, nàng ấy là đích tỷ của nàng!” Quan Bá Luân có ý đồ khuyên
bảo, quan hệ huyết thống này một tầng là không thể xóa bỏ giết
được, huống chi, cho dù hắn không muốn thừa nhận, hài tử trong
bụng nữ nhân trước mắt này rất có khả năng chính là của hắn, tuy
rằng nàng cùng hắn chỉ có một đêm kia, nhưng mà hắn hiểu Thanh
Liễu, nàng yêu hắn nhiều năm như vậy, kiên trì nhiều năm như vậy,



sẽ không dễ dàng từ bỏ!

“Đích tỷ?” Mộ Dung Thanh Y không vui nhăn mày lại, trong mắt có
chứa thần sắc xa lạ, giống như nghe được truyện cười, há mồm phá
lên cười: “Mẫu thân ta chỉ sinh một mình ta, đâu ra tỷ tỷ?”

“Ta chỉ có ca ca, không có muội muội!” Mộ Dung Thanh Liễu cũng vội
vàng phủ định, trong đôi mắt tràn đầy chán ghét và khinh thường:
“Một nô tỳ đê tiện do nha hoàn sinh ra, làm gì có tư cách bấu víu
quan hệ với bổn tiểu thư?”

Nha hoàn! Đê tiện! Nô tỳ! Dường như một mầm lửa, nháy mắt đốt
cháy phẫn nộ và không cam lòng nhiều năm của Mộ Dung Thanh Y,
sắc mặt nàng đen như đáy nồi, thanh âm giống như từ trong kẽ răng
chen ra: “Ngươi còn thua cả một nô tỳ đê tiện, ta tốt xấu cũng đã làm
hoàng quý phi, vì Mộ Dung gia tranh được vinh quang, mang đến phú
quý, lúc đó ngươi đâu? Thành thân với Bá Luân nhiều năm, Bá Luân
vẫn yêu là ta, hiện tại hài tử trong bụng ta chính là gia chủ tương lai
của Quan gia, hài tử của ngươi sẽ vĩnh viễn chỉ có thể làm nô bộc đê
tiện nhất!”

Một phen nói khiến sắc mặt Mộ Dung Thanh Liễu hoàn toàn lạnh, hàn
khí lạnh băng theo lòng bàn chân nháy mắt tới lui tuần tra khắp
người, vết sẹo che dấu trong lòng cứ như vậy trần trụi bị bại lộ ở
trong tầm mắt, bất lực, nổi giận, căm phẫn, bi thương……
diendanleequuydonn Cảm xúc phức tạp bao phủ nàng, nếu không
phải trong bụng có hài tử, nàng cũng không kiên trì được trong thời
gian dài như vậy!

“Ha hả ~ hài tử trong bụng ngươi còn không biết là của ai, gia chủ
Quan gia, ngươi đến bây giờ vẫn có ý nghĩ hão huyền như vậy,
không biết liêm sỉ!” Mộ Dung Thanh Liễu cười nhạt một tiếng, trong
mắt bắn ra hàn quang, ánh mắt sâu xa mang theo vui sướng tùy ý.



Sắc mặt Mộ Dung Thanh Y biến đổi, trong mắt nhanh chóng dâng lên
tức giận, lúc đang định phát tác, có một người trước nàng, phẫn nộ
quát: “Câm mồm, ta muốn ngươi lập tức xin lỗi Tiểu Y!”

“Nữ nhân này không minh không bạch, không biết ngủ qua bao nhiêu
người, lời nói của ta đều là thật, vì cái gì phải xin lỗi?” Mộ Dung
Thanh Liễu cao ngạo ngẩng đầu lên, trong mắt không bao giờ khôi
phục si niệm ngày xưa, mơ hồ có ý tứ trả thù.

Cánh môi Quan Bá Luân nhếch lên, ánh mắt xanh đen, đè nén tức
giận nhiều lần ở mép bùng nổ, ánh mắt hắn lạnh băng thẳng tắp tập
trung nhìn: “Hài tử trong bụng Tiểu Y là của ta, không phải Hạ Hầu
Huyền!”

“Ta đương nhiên biết không phải của Hạ Hầu Huyền, Hạ Hầu Huyền
căn bản khinh thường đụng vào nàng, nhưng mà ngươi khó nói
chắc, rốt cuộc lúc ở lãnh cung nam nhân phát sinh quan hệ với nàng
có……”

“Câm mồm! Ngươi nói bậy, nói bậy……” Ánh mắt Mộ Dung Thanh Y
thoáng chốc lộ ra hung quang, rốt cuộc không đứng yên được, trực
tiếp nhào lên suy nghĩ muốn bóp chặt cổ nàng, ngăn cản nàng ta tiếp
tục vạch trần khó chịu của nàng.

Thân thể Mộ Dung Thanh Liễu chợt lóe, làm Mộ Dung Thanh Y dốc
toàn lực bổ nhào, lúc sắp tới ngã xuống đất, Quan Bá Luân vội vàng
tiến lên, kéo Mộ Dung Thanh Y vào trong lòng ngực, sau đó ngẩng
đầu lạnh lùng liếc nhìn nữ nhân đối diện, thất vọng nói: “Tiểu Liễu, ta
không nghĩ tới ngươi là loại nữ nhân này, Tiểu Y nàng dù sao cũng
là muội muội của ngươi, ngươi sao có thể nào bôi nhọ nàng như thế,
vũ nhục trong sạch của nàng?”



Nàng đứng ở bên cạnh lạnh lùng cười, không chút nào thèm để ý
ánh mắt giết người của nam nữ trước mặt, tính toán trực tiếp toàn bộ
giũ ra, trước kia nàng quá ngốc, vì bận tâm cảm thụ nam nhân nàng
yêu, vẫn luôn ủy khuất nhượng bộ, hôm nay nàng rốt cuộc thấy rõ
bản mặt của hắn, nam nhân như vậy căn bản không đáng nàng toàn
tâm toàn ý nỗ lực, như vậy hôm nay đoạn tình cắt đứt, nàng không
cần phải, cũng không có bất luận cái gì bận tâm!

Mộ Dung Thanh Liễu không để ý đến chất vấn của hắn, tự nhiên
không thèm để ý cười cười, chính là ý cười chưa đến đáy mắt kia,
nhìn kỹ, là có thể nhìn ra đáy mắt kia lan tràn lạnh lẽo.

Nàng khinh miệt nhìn thoáng qua Mộ Dung Thanh Y: “Như thế nào?
Thẹn quá thành giận? Muốn giết người diệt khẩu?”

“Đây là lần đầu tiên ta nói, cũng là một lần cuối cùng, mặc kệ ngươi
tin hay không!”diendanleequuydonn Ánh mắt Mộ Dung Thanh Liễu
nghiêm túc đối diện với Quan Bá Luân, tự nhiên biết hôm nay lời nói
của nàng đã gieo hạt giống hoài nghi trong lòng Quan Bá Luân, cho
dù hắn hiện tại hận không thể giết nàng, chính là tin tưởng hắn khẳng
định sẽ điều tra!

“Lúc trước ở lãnh cung, nam nhân cùng nàng điên loan đảo phượng
cũng không chỉ có một mình ngươi, hoàng cung trừ bỏ nhiều tỳ nữ
thái giám, thị vệ cũng không ít, nàng chính là tùy thời cũng không
thiếu dễ chịu, ngươi cũng đừng oán hận ta bôi nhọ nữ thần của
ngươi, đến nỗi thật giả chuyện ta nói, ngươi có thể đi hỏi phụ thân
ngươi, hắn còn biết rõ ràng hơn ta!” Ý cười của Mộ Dung Thanh Liễu
thật sâu, tự nhiên có thể thấy sắc mặt xanh mét kia, sự tình đã đạt tới
kết quả nàng muốn, nàng cũng không ở ngăn cản, trực tiếp đi tới một
bên, chỉ vào Vân Tuyết Phi hôn mê: “Nếu các ngươi muốn kiểm tra,
nhanh đến đi, nhớ rõ xem xong rồi lưugiải dược lại cho ta, đúng rồi,
còn có hưu thư, bổn tiểu thư có rất nhiều tuổi xuân, cũng không thể



luôn bị hai kẻ thối nát các ngươi làm chậm trễ!”

Mộ Dung Thanh Y vốn dĩ dưới sự kiềm chế của Quan Bá Luân, dùng
sức giãy giụa, hận không thể lập tức một đao chém chết nữ nhân
đáng giận này, nhưng sau khi Mộ Dung Thanh Liễu sở hữu sự tình
nói hết toàn bộ chuyện ra, nàng tức khắc cảm thấy cả người xụi lơ,
không dám nhìn thẳng ánh mắt sắc bén xem kỹ kia.

Trải qua thời gian dài kiên trì, ở một khắc bị dao động, lý trí nói cho
hắn, hắn nên tin tưởng Tiểu Y, bóng dáng nữ nhân này đã làm bạn
với hắn ở vô số ngày đêm, là một màu sáng trong cuộc sống của
hắn, chính là vì cái gì trong lòng hắn bất an như vậy, thậm chí nóng
nảy, cảm thấy nhục nhã, cảm thấy dơ bẩn……

“Bá Luân, chàng đừng nghe nàng, ta trong sạch, hài tử trong bụng ta
là của chàng, chàng quên mất ở trong lãnh cung chúng ta vô số triền
miên ân ái ban đêm sao?” Mặt Mộ Dung Thanh Y đầy nước mắt,
trong mắt đẹp tràn đầy bị thương và ủy khuất, lúc này nàng nhu
nhược đơn thuần, dường như vẫn luôn là nàng, chưa bao giờ thay
đổi.

Quan Bá Luân tức khắc từ trong vực sâu nghi kỵ lấy lại tinh thần, ổn
định cảm xúc, lau sạch hoài nghi đáy mắt, trong lòng ít nhiều có chút
áy náy, hắn làm sao có thể bởi vì mấy câu nói liền cho rằng Tiểu Y là
người như vậy? Hắn cùng Mộ Dung Thanh Liễu ở chung một buổi
tối, nàng đã có mang hài tử của hắn, hài tử kia trong bụng Tiểu Y sao
có thể không phải là của hắn, không chỉ có tính ngày mang thai, càng
nói về số lần triền miên, đứa nhỏ này so hài tử trong bụng Thanh
Liễu càng làm hắn tin phục!

Cân bằng trong lòng hắn lại lần nữa lựa chọn tin Mộ Dung Thanh Y,
đối với nữ nhân đầu sỏ hãm hại hắn và hài tử, hắn ghét bỏ hơn nữa,
trong lòng nguyên bản còn có ít điểm áy náy nay không còn sót lại



chút gì.

“Bá Luân, chàng phải tin tưởng ta, chúng ta thật vất vả mới ở bên
nhau, chàng ngàn vạn đừng nghe nàng xúi giục!” Mộ Dung Thanh Y
tức khắc hoảng sợ, gắt gao túm quần áo trước ngực của nam nhân
trước mắt, lo lắng hắn thật sự hoài nghi nàng, tuy rằng hắn đã mất đi
đồ vật cơ bản nhất làm nam nhân, nhưng mà Nhị hoàng tử cũng nói
có thể trị được, trên thế giới không còn có ai yêu nàng hơn hắn, nàng
có thể tìm được kim chủ tiếp theo, nhưng lại tìm không thấy một nam
nhân càng thêm bao dung với nàng!

Thấy nữ nhân trước mắt vừa rồi mất đi ngạo khí, khẩn trương bất an
như vậy, Quan Bá Luân bỏ xuống bất thuận trong lòng, trực tiếp ôm
nàng vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ nàng: “Tiểu Y, đừng khổ sở, ta
tin tưởng nàng, chỉ tin tưởng nàng!” Thời điểm nói xong một câu cuối
cùng, ánh mắt hắn cảnh cáo liếc về phía đầu sỏ gây tội.

“Tiểu Y, nàng đừng khóc, chúng ta hiện tại liền đi lấy thủ cấp của Vân
Tuyết Phi, về nhà sau ta sẽ nhận trị liệu của thần y, về sau một nhà
ba người chúng ta hạnh phúc sinh hoạt ở bên nhau!” Quan Bá Luân
mang theo trả thù, cố ý nhìn Mộ Dung Thanh Liễu nói xong một câu
hoàn chỉnh, thanh âm không cao không thấp, lại cực có lực xuyên
thấu, làm người ở đây đều nghe rõ ràng.

Khiến hắn không nghĩ tới chính là, lạnh nhạt trong mắt Mộ Dung
Thanh Liễu, khóe miệng trước sau hàm chứa nụ cười như có như
không, bình tĩnh như vậy, chói mắt như vậy!

Mộ Dung Thanh Y vừa nghe Vân Tuyết Phi, thân mình bỗng nhiên
ngẩn ra, bị râu ria nhất thời quấy nhiễu, nàng thế nhưng quên mất
mục đích quan trọng nhất, phục hồi tinh thần lại, nàng lập tức từ
trong lòng Quan Bá Luân tránh thoát ra, đi đến trước bàn.



Nữ nhân trước mắt ngủ đến bình thản như vậy, khuôn mặt thanh tú
lóe lên ánh sáng óng ánh trơn bóng, làm Mộ Dung Thanh Y cực kỳ
tức giận chính là, rõ ràng hẳn là một người chết, thế nhưng thay đổi
một khuôn mặt trùng sinh, hơn nữa thân phận địa vị vẫn tôn quý,
không chỉ có Hạ Hầu Huyền hối hận không chịu nổi, Hạ Hầu Cảnh
tình sâu mãi mãi, ngay cả Hộ quốc vương gia đều vô cùng che chở
nàng, ông trời quá không công bằng, nữ nhân này rốt cuộc có chỗ
nào tốt?

Cho dù tốt thì thế nào? Quay một vòng, vẫn rơi xuống tay nàng, tuy
rằng ý tứ Nhị hoàng tử tốt nhất là muốn bắt sống, nhưng là nàng
không phải ngốc tử, đạo lý nhổ cỏ tận gốc này nàng vẫn hiểu.

Sau khi trên cao nhìn xuống nhìn một lát, trong mắt nàng chớp động
ánh sáng mang hưng phấn ngoan độc, rốt cuộc nhịn không được
vươn tay, chỉ cần bóp chặt cổ non mịn, hung hăng xoay, nữ nhân
này có thể vĩnh viễn biến mất trên thế giới này, sau khi nàng lấy thủ
cấp nàng ta xuống, muốn dùng hỏa đốt phần còn lại của nàng ta, tốt
nhất thiêu nàng tan thành mây khói, nàng cũng không tin nữ nhân
này còn có thể trùng sinh lần thứ hai.

Nhưng đôi tay cách vị trí cổ còn có một cm dừng lại, nhìn Vân Tuyết
Phi như vậy, ánh mắt nàng hiện lên một tia tìm tòi nghiên cứu và
trầm tư, rất nhanh nàng ra quyết định, lập tức thu hồi tay, sau đó
quay đầu nhìn về phía nam nhân lẳng lặng đứng ở phía sau nàng,
vẫy vẫy tay mệnh lệnh nói: “Chàng trước thử cho ta một chút, nàng
có phải thật sự hôn mê hay không?”

Mộ Dung Thanh Liễu bỗng nhiên cười, cực kỳ nhạt nhẽo, lại như là
hết sức chế giễu, nàng nhẹ nhàng vuốt ve bụng, trong mặt có một
loại khoái ý giải thoát.

Quan Bá Luân tự nhiên biết băn khoăn của Thanh Y, hắn đi lên trước



vài bước, kéo Mộ Dung Thanh Y ra phía sau, sau đó thay thế vị trí
của nàng.

Tuy rằng nữ nhân trước mắt này không oán không thù với hắn,
nhưng mà nàng trở ngại con đường hạnh phúc của hắn và Tiểu Y,
chỉ có thể thực xin lỗi!

Hắn hạ quyết tâm, rất nhanh chóng vươn tay, không hề do do dự dự
như Mộ Dung Thanh Y, hắn giống nhau diều hâu, mang theo từng
trận thanh phong.

Ở lúc vội vàng chạm vào, nữ nhân vốn ghé vào trên bàn đôi mắt
bỗng nhiên mở, trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, ánh mắt sắc
bén định ở trên người nam nhân trước mặt, sau đó rất nhanh rút tay
ra, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai, kiềm tay nam nhân vươn
ra, sau đó bỗng chốc đứng dậy, mặt khác một tay mang theo hàn
mang, bay thẳng đến ngực Quan Bá Luân hung hăng đánh một cái!

Không có chuẩn bị, bất ngờ như vậy, Quan Bá Luân không hề có sức
phản kháng, khi phản ứng ịp, ngực từ đau đớn rất nhỏ thứ biến
thành đau đớn dữ dội, máu đột nhiên chảy ngược, toàn thân hắn tê
liệt, trừ bỏ tê liệt và đau đớn, đã không còn có cảm giác khác

“Bá Luân!” Mộ Dung Thanh Y mở to hai mắt, trong mắt tràn đầy khó
tin, phần nhỏ bất an trong lòng rốt cuộc trở thành sự thật, quả nhiên
Mộ Dung Thanh Liễu và Vân Tuyết Phi cố ý liên hợp lại đối phó nàng,
nàng sớm nên nghĩ đến, Tiết Phỉ đi qua đoạn tuyệt với Mộ Dung
Thanh Liễu, là vì để nàng xuất đầu, chính là hiện tại nàng phản bội
Vân Tuyết Phi, như vậy ngăn cách giữa nàng và Mộ Dung Thanh
Liễu cũng không còn nữa, nàng thật ngốc, thế nhưng hiện tại mới
nghĩ đến một tầng này.

“Tới……” Mộ Dung Thanh Y hé miệng tính toán kêu cứu.



Chính là còn chưa phát ra âm thanh, Mộ Dung Thanh Liễu trực tiếp
tiến lên vài bước, mạnh mẽ nhét một khăn quyên (khăn đẹp) vào
trong miệng nàng, sau đó nhanh chóng đặt Thập Hương Nhuyễn Cân
Tán sớm đã chuẩn bị tốt thoáng qua ở trước chóp mũi nàng.

Cả người tức khắc đã không có sức lực chống đỡ, sắc mặt nàng
hoảng sợ, cả người mềm nhũn nhau sợi mì, thẳng tắp đổ xuống trên
mặt đất.

Phanh một tiếng, lúc này đây không có bất luận kẻ nào tiếp được
nàng, bụng trực diendanleequuydonn tiếp trình chín mươi độ tiếp xúc
thân mật với mặt đất, tức khắc từng trận đau đớn từ bụng truyền
đến.

Quan Bá Luân sắc mặt trắng bệch, nhìn nữ nhân run run thống khổ
trên mặt đất, hắn muốn há mồm, nhưng mặt bộ cứng đờ, dường như
treo nặng ngàn cân, như thế nào cũng không mở miệng được? Tức
khắc trên trán hắn tràn đầy tầng tầng mồ hôi, con ngươi cầu khẩn
nhìn Mộ Dung Thanh Liễu, hy vọng nàng có thể xem phần tình yêu
với hắn nhiều năm như vậy, tìm đại phu nhanh đến xem Tiểu Y.

Nhưng Mộ Dung Thanh Liễu căn bản giống như không phát hiện,
trực tiếp duỗi tay từ trong lòng ngực Mộ Dung Thanh Y lục soát ra
giải dược, sau đó đi đến trước mặt Vân Tuyết Phi, đưa qua: “Cái giải
dược này là thật sao?”

Vân Tuyết Phi nhận tới, đặt ở chóp mũi ngửi ngửi, sau đó khẳng định
gật gật đầu.

Trong khoảng thời gian này tảng đá lớn đè ở ngực rốt cuộc bị dời đi,
Mộ Dung Thanh Liễu thở dài nhẹ nhõm một hơi, trực tiếp tiếp nhận
cái chai, một hơi uống hết giải dược.



Vân Tuyết Phi thừa dịp thời gian này nữ nhân vây quanh xoay vài
vòng co quắp rơi lệ trên mặt đất, sau đó tấm tắc cảm thán nói:
“Nguyên lai hài tử đều ra, trách không được ngươi không chịu đựng
được muốn mang loại này chạy!”

Mộ Dung Thanh Liễu duỗi tay xoa xoa khóe miệng, thấy đạt thành
mục đích, trong lòng nàng cũng nhẹ nhàng, nhìn thoáng qua nam
nhân vẻ mặt khẩn cầu, cong cong khóe miệng, giọng ấm áp nói: “Ở
lúc hắn lựa chọn muốn mang nữ nhân này về Quan phủ, nơi đó cũng
đã không phải là nhà của ta, tuy rằng công công đối với ta rất tốt,
nhưng mà hắn lại ngầm đồng ý nữ nhân này tồn tại, chung quy tức
phụ so ra vẫn kém nhi tử thân sinh, trong cái nhà kia căn bản không
có bất luận gì đáng giá để ta lưu luyến!”

“Ta cũng không nghĩ tới, công tử thế gia trước kia chính trực hữu lễ
như vậy, thế nhưng sẽ trở nên dơ bẩn ác tha như thế!” Mặt Vân
Tuyết Phi đầy lạnh băng, nhìn chằm chằm Quan Bá Luân, âm thanh
lạnh lùng nói: “Thật đủ ngoan độc, vừa rồi nếu ta không phải giả hôn
mê, hiện tại thật sự đã trực tiếp bị ngươi vặn gãy cổ!”

“Thanh Liễu là nữ nhân tốt như vậy ngươi không cần, cứng rắn
muốn nữ nhân cả kỹ nữ cũng không bằng còn làm ra vẻ, ánh mắt
ngươi thật tốt!” Vân Tuyết Phi không chút khách khí lạnh lùng chế
giễu.

Quan Bá Luân không phản bác được, chỉ có thể gắt gao dùng đôi
mắt trừng mắt với hai nữ nhân đáng chết trước mắt, trong lòng càng
thêm lo lắng, Tiểu Y của hắn, hài tử của hắn…… Hắn thật sự rất hối
hận, trước nên nghe Tiểu Y khuyên bảo, trực tiếp giết Mộ Dung
Thanh Liễu, hắn vì cái gì do dự, nếu không phải hắn không đành
lòng, cũng sẽ không vào giờ phút này khiến nữ nhân và hài tử của
hắn chịu khổ, nghĩ đến đây, tức khắc hắn hốc mắt màu đỏ tươi.



“Mọi người đều canh giữ ở bên ngoài, chúng ta nhanh rời đi, thời
gian dài, sẽ khiến người hoài nghi!” Mộ Dung Thanh Liễu hạ giọng hô
một tiếng, chạy về phía trước không an toàn, nàng không dám thiếu
cảnh giác, nếu một mình nàng, nàng có thể không so đo không sợ
hãi, nhưng mà trong bụng nàng có hài tử còn chưa gặp qua thế giới
này, nàng nhất định phải tiếp tục sống!

Vân Tuyết Phi hiểu rõ gật gật đầu, sau đó từ bên hông rút ra chủy thủ
nàng mang theo bên người, tính toán trực tiếp kết quả của hai người
kia, không nên lưu tại trên đời sớm hay muộn cũng là cái tai họa.

Lưỡi đao lạnh băng ánh ra gương mặt sợ hãi cảu Quan Bá Luân,
hắn trải qua một lần sống không bằng chết, vì Tiểu Y và hài tử, hắn
chịu đựng, nhưng hiện tại hắn vừa chết, Tiểu Y và hài tử chỉ sợ cũng
không tránh được độc thủ này!

“Từ từ!” Mộ Dung Thanh Liễu vội vàng đi lên trước túm chặt tay Vân
Tuyết Phi, ngăn trở nàng: “Không cần giết hắn!”

“Ngươi vẫn không bỏ hắn xuống được, còn yêu hắn?” Vân Tuyết Phi
biến sắc, hơi thở hơi hơi trầm xuống, nhấp miệng nói.

“Không, ta không yêu hắn!” Mộ Dung Thanh Liễu kéo chủy thủ chủy
thủ Vân Tuyết Phi trên tay qua, sau đó vén lên một bó tóc bên tai,
quyết tuyệt một đao chặt bỏ, từng đợt từng đợt đầu tóc hạ xuống trên
mặt đất.

“Hôm nay Mộ Dung Thanh Liễu ta và Quan Bá Luân ngươi cắt tóc
đoạn tình, từ nay về sau, đường ai nấy đi, chết già không gặp lại!”

Lưu lại một câu quyết tuyệt như vậy nàng trả chủy thủ lại cho Vân
Tuyết Phi.



“Làm tốt lắm!” Vân Tuyết Phi đảo qua khói mù vừa rồi, tán đồng gật
gật đầu: “Thanh Liễu, ngươi đáng giá được nam nhân tốt che chở!”

Ánh sáng trong mắt Mộ Dung Thanh Liễu một chút lan ra, chờ đợi
cuộc sống mới, còn có cả hài tử xuất thế, nghĩ đến hài tử, ánh mắt
nàng phát lạnh, bỗng chốc xoay người đi đến chỗ nữ nhân vẫn thống
khổ giãy giụa trên mặt đất, tuy rằng nàng biết Mộ Dung Thanh Y dan
díu với thị vệ, nhưng mà hài tử này trong bụng, nàng không thể kết
luận đứa nhỏ này chính là của Vương Nhị kia, nếu có một phần vạn
là của Quan Bá Luân, như vậy đối với hài nhi của nàng là cái uy hiếp
rất lớn, nàng không thèm để ý đến mọi thứ của Quan phủ, nhưng mà
nàng biết Quan Bá Luân coi trọng Mộ Dung Thanh Y, đứa nhỏ này uy
hiếp tới an toàn sinh mệnh của hài nhi nàng, cho nên đừng trách
nàng, nàng không phải thánh mẫu!

Lẳng lặng xem kỹ nữ nhân giãy giụa trên mặt đất một lát, sau đó
trong ánh mắt kinh sợ của Mộ Dung Thanh Y, nàng mặt không biểu
tình nâng chân lên, hung hăng dẫm lên bụng.

Trong miệng bị nhét đầy, Mộ Dung Thanh Y muốn thét chói tai, muốn
cầu cứu, muốn tức giận mắng…… Nhưng mà làm sao cũng không
phun ra đồ vật trong miệng! Chỉ có thể yên lặng thừa nhận thời gian
từng giây từng phút thống khổ trôi qua.

Vì an toàn của nàng và Tuyết Phi, Quan Bá Luân không thể giết,
nàng biết tính tình của Quan Bá Đào, cho dù Quan Bá Luân vô năng
vô dụng như thế nào, nhưng mà hắn là con vợ cả của Quan Bá Đào,
là thứ nữ nhân hắn yêu nhất lưu lại, mấy năm nay nàng chính mắt
nhìn thấy Quan Bá Đào thiên vị Quan Bá Luân, cho dù trong bụng
nàng là của Quan Bá Luân, nhưng mà vẫn là khó đảm bảo Quan Bá
Đào vì báo thù cho nhi tử, chỉ cần tôn tử không cần tức phụ!



Thẳng đến khi nhìn thấy dưới thân Mộ Dung Thanh Y máu róc rách
chảy hết ra bên ngoài, Mộ Dung Thanh Liễu vẫn dùng gót chân ở
trên bụng nàng nghiền nghiền, không nên trách lòng nàng tàn nhẫn,
nàng có thể lưu lại mệnh Mộ Dung Thanh Y,nhưng mà hài tử tuyệt
đối không thể lưu, Quan Bá Đào chán ghét Mộ Dung Thanh Y thân
phận dơ bẩn, căm hận nàng huỷ hoại con hắn, hiện tại đã không có
hài tử trong bụng che chở, chỉ sợ đến lúc đó nữ nhân này tự thân
khó bảo toàn!

Vân Tuyết Phi đứng ở phía sau, ánh mắt giật giật, chung quy không
ra tay ngăn cản, vừa rồi nàng mặc dù có chút nghi hoặc, hiện tại lẳng
lặng suy nghĩ, vẫn là hiểu rõ dụng ý nàng ấy làm như vậy.

“Quan Bá Luân, ta hôm nay không giết ngươi, nếu ngươi muốn tìm ta
báo thù, ta tùy thời phụng bồi!” Mộ Dung Thanh Liễu đón nhậnánh
mắt giết người kia, tự nhiên không thèm để ý cười, bụng hướng phía
trước mặt hếch lên: “Chỉ cần ngươi thật sự có thể ngoan hạ tâm cả
đời sau cuối cùng không cần, ta đây không lời nào để nói!”

Tiếng nói vừa dứt, nàng quay đầu đi, nở một nụ cười rộ một chút nhu
hòa với Vân Tuyết Phi: “Ta giữ bọn họ, ngươi thừa dịp này rời đi
trước, theo chúng ta nói là được!”

Mộ Dung Thanh Liễu nhìn đến sau khi Vân Tuyết Phi gật đầu, hít sâu
một hơi, mặc kệ tương lai như thế nào, hôm nay nàng lựa chọn
không hối hận!

“Quan Bá Luân, ta biết ngươi hận ta muốn chết, nhưng mà ta chờ
xem một ngày ngươi hối hận!”



Chương 148

“Thật sự không có ý định đi cùng chúng ta sao?” Vân Tuyết Phi hỏi lại
lần nữa, trong mắt đầy vẻ quan tâm.

“Không được ~” Mộ Dung Thanh Liễu lắc đầu, nhếch môi cười, nhìn
lại Vân Tuyết Phi, giọng nói thoải mái: “Trên đời này không có bữa
tiệc nào không đến hồi tàn, chờ ta sinh hài tử xong thì sẽ tìm thời
gian rảnh tới gặp ngươi!”

Vân Tuyết Phi nhìn chằm chằm vào chiếc bụng đã hơi gồ lên của
nàng ta, gật gật đầu: “Đừng quay lại Mộ Dung gia, tìm một nơi không
ai biết mà bắt đầu lại lần nữa, chăm sóc tốt cho bản thân và hài tử!”

Mộ Dung gia quả thật không còn gì khiến nàng ta lưu luyến, nàng ta
biết rõ Mộ Dung Thanh Y là người chi li tính toán, vì hài tử, nàng ta
chắc chắn sẽ không trở lại Mộ Dung gia nữa.

Bây giờ hài tử là người thân duy nhất của nàng ta, là hy vọng duy
nhất của nàng ta. Vừa nghĩ đến đây, nàng ta cúi đầu, lấy tay vuốt
nhẹ chiếc bụng hơi nhô ra của mình, vẻ mặt bình tĩnh, giọng nói ấm
áp: “Bắt đầu từ hôm nay, cuộc đời của ta sẽ bước sang trang mới, ta
không muốn gặp lại những người, những chuyện cũ lúc trước nữa,
ta tính tìm một chỗ để lánh đi, nuôi nấng hài tử, không cần giàu sang
phú quý, chỉ cầu một đời bình an!”

“Tương lai vẫn còn rất dài, quên hết những chuyện lúc trước, bắt đầu
lại lần nữa, ngươi chắc chắn sẽ hạnh phúc!” Vân Tuyết Phi kéo tay
Mộ Dung Thanh Liễu, lấy từ trong y phục ra một túi gấm, đặt vào
trong lòng bàn tay nàng ta, nhìn nàng ta rồi cười một cách thần bí:



“Cái này tặng cho ngươi, chờ đến lúc gặp phải khó khăn gì thì hãy
mở ra!”

Mộ Dung Thanh Liễu mở to hai mắt nhìn nàng, sau đó mới kịp phản
ứng, vội vàng đẩy tay lại: “Cái này ta không thể nhận, lần này ngươi
đã giúp ta, ta vô cùng cảm kích, nhưng ta vẫn muốn dựa vào bản
thân mình!”

Đầu năm nay lại còn có cái kiểu cho mà không chịu nhận đấy! Vân
Tuyết Phi mấp máy miệng, giọng nói có phần ấp a ấp úng: “Cái này
coi như ta tặng trước cho hài tử của ngươi, trước kia là ta có lỗi với
ngươi, cho dù ngươi đã tha thứ, nhưng ít nhất hãy giúp ta thấy dễ
chịu hơn một chút, đây cũng không phải là món quý giá gì, ngươi cứ
nhận lấy đi! Bao giờ ngươi gặp nguy hiểm thì hãy mở ra, nếu không
có nguy hiểm thì thứ này cũng chẳng có tác dụng gì, coi như là một
món quà kỷ niệm ta tặng cho ngươi!”

Vẻ mặt Mộ Dung Thanh Liễu đã hơi xao động, suy xét một lúc, nàng
ta có vẻ cảm kích nhưng vẫn lắc đầu: “Lúc ta quyết định rời khỏi
Quan phủ, cắt đứt toàn bộ quan hệ với Mộ Dung gia thì đã sắp xếp
mọi việc ổn thỏa rồi, ngươi yên tâm, ta và hài tử đều sẽ sống tốt!”

“Ngươi hiểu rõ thế lực của Quan phủ và Mộ Dung phủ là thế nào,
dựa vào sự yêu thương của Quan Bá Đào đối với con trai trưởng,
hắn ta chắc chắn sẽ truyền lại vị trí gia chủ cho Quan Bá Luân,
nhưng Quan Bá Luân lại không có con nối dõi, trong bụng ngươi hiện
giờ là huyết mạch duy nhất của hắn, Quan Bá Đào chắc chắn sẽ tìm
người, Mộ Dung Thanh Y là người trong lòng Quan Bá Luân, cho dù
Quan Bá Đào không thích nàng ta thì cũng sẽ mắt nhắm mắt mở mà
để nàng ta ở lại trong phủ!”

“Hiện giờ người giữ vai trò chủ mẫu của Mộ Dung phủ lại là Quan
Bạch Nguyệt, nàng ta là người thế nào chứ, giữa ngươi và Mộ Dung



Thanh Y, nàng ta đương nhiên sẽ không do dự mà đứng về phía nữ
nhi của mình, phụ thân của ngươi sẽ cân nhắc thiệt hơn, Mộ Dung
Thanh Y cũng là nữ nhi của hắn, để tiếp tục duy trì mối quan hệ đồng
minh, lựa chọn của hắn là thế nào, tin chắc rằng ngươi cũng hiểu rõ!”

Cho dù không muốn thừa nhận nhưng những lời này nàng nói đúng
là sự thật, sau khi mẫu thân qua đời, trong Mộ Dung phủ không còn
đất cho nàng ta dung thân, bây giờ nàng ta lại giết hài tử của Mộ
Dung Thanh Y, đắc tội với Quan Bá Luân, phụ thân sẽ vì duy trì sự
ủng hộ của Quan phủ mà đại nghĩa diệt thân, bắt nàng ta lại rồi giao
ra!

Mộ Dung Thanh Liễu đau lòng hạ khóe môi xuống, ánh sáng trong
mắt dần mờ đi. Từ Quan Bá Đào, nàng ta đã được hưởng thụ tình
thương của người cha mà nàng ta vẫn luôn khát vọng, nhưng suy
cho cùng thì Quan Bá Luân mới là máu mủ ruột thịt của hắn, còn
nàng ta chỉ là một người ngoài không cùng huyết thống, mặc dù bình
thường hắn đối với nhi tử của mình đều rất nghiêm khắc, nhưng vào
thời điểm mấu chốt, hắn chắc chắn sẽ lựa chọn vì hạnh phúc của nhi
tử!

Trời đất bao la, nàng ta lại đơn độc, chỉ còn hài tử ở trong bụng nàng
ta, cho dù là người nào cũng đừng hòng cướp hài tử của nàng ta!

“Cám ơn ngươi!” Mộ Dung Thanh Liễu ngẩng đầu, chân thành mỉm
cười, đưa tay nhận lấy túi gấm, trong lòng bàn tay ấm áp. Nàng ta
không còn người thân, nhưng trên thế gian này vẫn còn một người
bằng hữu quan tâm tới nàng ta, cho dù mấy năm nay nàng ta đã bỏ
lỡ, thế nhưng tình bằng hữu vẫn trải qua được thử thách của thời
gian mà đơm hoa kết trái rồi!

Từ đằng xa đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa, Vân Tuyết Phi giật
mình, cùng Mộ Dung Thanh Liễu nhìn nhau, sau đó xoay người nhìn



về phía phát ra âm thanh.

Mặt trời buổi chiều đã ngả về tây, hai chiếc xe ngựa nối đuôi nhau
chạy băng băng về phía này, dẫn đầu đúng là xe ngựa của Tư Nam
Tuyệt, bóng dáng của Bạch Phong ở đằng trước xe chiếu rõ vào
trong mắt Vân Tuyết Phi.

Xe nhanh chóng chạy đến, Bạch Phong nắm chặt dây cương, tiếng
ngựa hí vang trời, con ngựa ngoan ngoãn đứng lại ở cách đó không
xa, chiếc xe phía sau cũng dừng lại sát đó.

Vân Tuyết Phi nhẹ nhàng thở ra một hơi, cho Mộ Dung Thanh Liễu
một ánh mắt yên tâm, khẽ nói: “Đừng lo, đây là xe ngựa của vương
phủ!”

“Tham kiến vương phi!” Bạch Phong xuống xe, đi đến đứng cạnh đó
rồi cung kính lên tiếng.

Trong mắt Vân Tuyết Phi hiện lên vẻ sáng tỏ, cẩn thận đánh giá chiếc
xe ngựa phía sau, nhíu mày cười nói: “Chiếc xe ngựa đằng sau
chính là chuẩn bị cho vị tiểu thư bên cạnh ta sao?”

Mộ Dung Thanh Liễu ngẩn ra, ánh mắt thoáng qua vẻ khó in, lập tức
yên lặng nhìn qua, chờ đợi đáp án.

“Vương gia biết vị tiểu thư này là bằng hữu của vương phi nên đặc
biệt ra lệnh cho thuộc hạ tìm một chiếc xe ngựa, tiễn vị tiểu thư này
về đến tận nhà!” Bạch Phong thật sự giải thích.

“Vương gia thật có lòng!” Mộ Dung Thanh Liễu cười nhẹ, hơi băn
khoăn liếc nhìn Vân Tuyết Phi một cái, sau đó lên tiếng dò hỏi: “Tốt
xấu gì thì ta cũng là bằng hữu lâu năm của Tuyết Phi, không biết có
thể có may mắn được gặp mặt vương gia một lần không?”



Vừa dứt lời, một bàn tay trắng nõn như ngọc đột ngột từ trong xe
duỗi ra, sau đó nhẹ nhàng vén mành lên, nhanh chóng đi ra khỏi xe.
Mộ Dung Thanh Liễu hơi ngây người, nàng ta vốn chỉ định nói đùa
một chút, thấy thế này thì nửa câu cũng không nói nên lời, sắc mặt
hơi đỏ lên.

Tư Nam Tuyệt mặc một bộ đồ trắng đứng ở cách đó không xa, ánh
mặt trời nhuộm lên người hắn một tầng ánh kim, từng sợi tóc như
mực tung bay, hai màu trắng đen đối lập, giống như vừa bước ra từ
bức họa, khóe miệng hơi cong lên, hào quang chói lọi động lòng
người.

Vân Tuyết Phi nhìn đã thành quen, ít nhiều gì cũng có chút lực miễn
dịch, nhanh chóng lấy lại tinh thần, ánh mắt không khỏi trở nên mềm
mại, giới thiệu: “Đây là phu quân của ta, vương gia hộ quốc Tư Nam
Tuyệt, người ở trên xe là hộ vệ của hắn, có hắn hộ tống chiếu cố cho
ngươi, ta cũng có thể yên tâm rồi!”

Mộ Dung Thanh Liễu nhìn một lúc rồi thu tầm mắt lại, giữa hàng mày
hiện ra vẻ ôn hòa, khen ngợi: “Ngươi cũng là người tốt, chắc chắn sẽ
có phúc, hãy sống tốt cùng hắn!”

Nàng ta ngẩng đầu nhìn đường chân trời, sau đó thở dài một hơi:
“Thời gian cũng không còn sớm, ngươi tiễn đến đây thôi, ta phải đi
rồi, qua đợt này, ta sẽ bớt chút thời gian đi tìm ngươi!”

Bây giờ nàng ta không cự tuyệt ý tốt của Tư Nam Tuyệt, nàng ta
cũng suy xét kĩ càng, hiện giờ là cá lớn nuốt cá bé, để có thể bảo hộ
tốt cho hài tử, nàng ta nguyện ý tiếp nhận sự giúp đỡ có thiện ý này.

Vân Tuyết Phi nhìn theo chiếc xe ngựa chạy càng lúc càng xa, mãi
đến khi chỉ còn thấy một cái đốm nhỏ, nàng mới thu hồi tầm mắt,



quan sát Tư Nam Tuyệt một lượt, phát hiện ra trên mặt hắn có vẻ
mệt mỏi khác hẳn với lúc nãy vừa xuống xe.

“Không khỏe sao?”

Nàng chống lại ánh mắt của Tư Nam Tuyệt, giọng nói mang theo vẻ
quan tâm.

Tư Nam Tuyệt lắc đầu, sắc mặt lạnh nhạt, chỉ mở miệng nói mấy chữ
đơn giản: “Lên xe đi!”

Vân Tuyết Phi mở to hai mắt, có chút ngạc nhiên, không cách nào
liên tưởng được nam nhân lạnh lùng trước mặt với người sáng nay
lại là một người, đúng là hoàn toàn khác biệt! Nàng bĩu môi, bắt kịp
bước chân của hắn, bò lên xe ngựa, dựa theo nguyên tắc ngươi
không để ý đến ta, ta cũng không để ý đến ngươi, tiếp tục tìm một
chỗ để ngủ bù.

Nàng không hề phát hiện ra rằng, từ sau khi lên xe, nam nhân đối
diện kia vẫn ôm chặt lấy lồng ngực, trong ánh mặt hiện lên vẻ u ám.

Trên đường phố lạnh lẽo, từng giây từng phút trôi qua, nghênh đón
màn đêm buông xuống, chung quanh giống như đã chìm vào giấc
ngủ say, không hề có chút sức sống.

Ban đêm yên tĩnh, hòa lẫn trong tiếng gió đang thổi tới từng hồi là
tiếng sáo kỳ quái mơ hồ vang lên, mang theo một cỗ hương vị lạ
lùng, âm thanh càng lúc càng lớn.

Vân Tuyết Phi hơi nhíu mày, vốn đang hơi buồn ngủ, lúc này lại hoàn
toàn tỉnh táo, trong lòng dâng lên cảm giác bất an khó hiểu, nàng
ngẩng đầu lên đối diện với Tư Nam Tuyệt, lại nhìn thấy đầu hắn ướt
đẫm mồ hôi.



Nàng hoảng sợ, vội vàng bước lên trước xem xét: “Sao ngươi lại
thành thế này? Đổ nhiều mồ hôi như vậy? Có phải là sinh bệnh rồi
không?”

Tư Nam Tuyệt gạt tay của Vân Tuyết Phi ra, giọng nói vốn dịu dàng
của hắn lúc này lại mang theo vẻ lạnh lùng: “Ta không sao!”

Vân Tuyết Phi cảm thấy uất ức, nàng chỉ là đang quan tâm hắn, hắn
thế này là thế nào hả? Không chỉ không cảm kích mà còn lạnh lùng
với nàng như vậy, đúng là đổi sắc mặt còn nhanh hơn lật sách!

Nhưng nàng còn chưa kịp nói những lời này ra khỏi miệng, tiếng sáo
kia lại càng trở nên chói tai và quỷ dị, bầu không khí yên tĩnh xung
quanh dần trở nên mỏng manh, tiếng chim hót thê lương vang vọng
khắp bầu trời, khiến bóng đêm càng tăng thêm vẻ lạnh lẽo đáng sợ.

“Có sát khí!” Tư Nam Tuyệt biến sắc, hơi thở dần trầm xuống, hé
miệng nhìn về phía Vân Tuyết Phi: “Ngươi ở trong xe chờ, ta ra ngoài
xem thử!”

Trong khoảnh khắc rèm bị vén lên, bầy chim xung quanh hoảng sợ
bay tứ tung, không có định hướng, trong tiếng kêu lộ ra sự sợ hãi.

Bạch Phong bất đắc dĩ, trước mặt là cảnh tượng hỗn loạn, không
cách nào nhìn rõ đoạn đường phía trước, con ngựa cũng bị hoảng
sợ, không thể tiếp tục đi về phía trước, chỉ có thể nắm chặt dây
cương ngừng lại.

Đôi mắt lợi hại của Tư Nam Tuyệt nhàn nhạt nhìn quanh một vòng,
lúc nhìn qua chỗ nào đó, ánh mắt liền trở nên sắc bén, khắp người
tỏa ra hơi thở tàn ác, giọng nói âm trầm vang lên giữa màn đêm yên
tĩnh: “Thư Di, nếu đã đến rồi thì ra đây đi!”



Tiếng nói vừa dứt, một cơn gió mạnh ùa đến, lá cây bị cuốn theo
từng lớp, một lưỡi kiếm sắc bén bay thẳng đến, nhắm vào giữa xe
ngựa.

Tư Nam Tuyệt ngưng tụ nội lực, từ lòng bàn tay tụ lại thành một khí
cầu màu lam nhạt, sau đó nhẹ nhàng vung lên, nội lực trực tiếp va
chạm, xung quanh dường như đều bị chấn động, xe ngựa hơi lung
lay một chút.

“Công phu khá lắm!”



Chương 149: Mạo hiểm chia
lìa!

Giọng nói quen thuộc đột ngột xuất hiện, rõ ràng là tán thưởng, lại
không có một chút cảm xúc nào, lộ ra vẻ lạnh lẽo âm hàn.

Không khí giữa hai bên khôi phục lại sự bình tĩnh, cảnh sắc xung
quanh từ từ trở nên rõ ràng, Thư Dẫn mặc một bộ hắc y, trong tay
cầm một cây sáo nhỏ màu đen đang đứng trước xe ngựa, rõ ràng là
dung nhan quen thuộc, lại mang theo vẻ quỷ dị không giống bình
thường.

Tư Nam Tuyệt liếc mắt nhìn cây sáo đen kia một cái, sau đó nhấp
nhấp miệng, giọng nói lạnh nhạt: “Mẫu phi có biết là Thư dì đến đây
hay không?”

“Nam Tuyệt, đánh xà phải đánh bảy tấc, ngươi vẫn luôn rất thông
minh, biết phải xuống tay từ chỗ nào! Nhưng mà…” Thư Dẫn dừng
một chút, khóe môi cong cong, trong mắt chớp động vẻ quyết tuyệt
và quang mang âm lãnh, giọng nói tràn ngập oán hận: “Nếu ta đã
dám xuất hiện ở đây, thì cũng ra đưa ra lựa chọn của mình rồi!”

Nàng câu môi cười, nhưng ý cười lại không đạt đến đáy mắt, đối diện
với ánh mắt của Tư Nam Tuyệt, giọng nói mang theo hàn ý dày đặc:
“Ta hầu hạ Mộc Thanh Lan mười lăm năm, tận tâm tận lực. Những gì
Hộ Quốc Vương Phủ nợ ta, lấy mạng của ngươi để trả!”

Tiếng nói vừa dứt, ánh mắt nàng ta run lên, nâng ta, để sáo đen đến
bên miệng, tiếp tục thổi ra âm thanh chói tai lại quái dị lúc nãy, tất cả
chim chóc xung quanh nháy mắt bay toán loạn, tiếng kêu thảm thiết



của động vật truyền đến hết đợt này đến đợt khác.

Ánh mắt Tư Nam Tuyệt chợt lóe, trong lúc không kịp phòng bị, trên
ngực đã truyền đến một cơn đau nhói, chẳng khác gì ngàn con kiến
đang gặm cắn thân thể của hắn. Hắn không tự chủ được giơ tay lên
che ngực.

“Chủ tử!” Bạch Phong chú ý tới sự khác thường của Tư Nam Tuyệt,
lập tức nghe được tiếng sáo quỷ dị, hắn nhanh chóng rút ra bội kiếm
bên hông, ánh mắt lạnh lùng, lập tức tấn công lên phía trước.

Bên ngoài động tĩnh lớn như vậy, Vân Tuyết Phi đang ở trong xe
không thể không biết, nàng không nghĩ tới Thư Dẫn sẽ xuất hiện ở
chỗ này, vừa rồi một tiếng gọi đầy lo lắng của Bạch Phong làm nàng
rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp vén rèm xe chui ra ngoài, sau đó
trông thấy trên trán Tư Nam Tuyệt đang không ngừng chảy ra mồ hôi
lạnh. Trong lòng nàng lập tức tê rần, duỗi tay nắm chặt cánh tay hắn,
bất an nói: “Nam Tuyệt, chàng làm sao vậy?”

Cách đó không xa, Bạch Phong và Thư Dẫn đã bắt đầu giao thủ, nội
lực cường đại phóng thích, từng tầng bụi đất ở xung quanh đều bị
cuốn lên, ngựa cũng bắt đầu nôn nóng bất an, xe ngựa không ngừng
lắc lư.

“Ta không có việc gì!” giọng nói Tư Nam Tuyệt hơi khàn khàn, lộ ra
vẻ mỏi mệt nhàn nhạt, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng vẫn đang quan
sát hai bóng dáng đang giao đấu ở phía trước.

“Nhưng mà sắc mặt chàng trắng bệch như vậy, trên trán còn chảy
nhiều mồ hôi như thế, sao có thể không có việc gì?” Trong lòng Vân
Tuyết Phi nôn nóng, không biết làm thế nào mới đúng, nhìn thấy ánh
mắt của Tư Nam Tuyệt, sắc mặt nàng trở nên nghiêm túc, giữ chặt
cánh tay của hắn, kéo hắn về phía xe ngựa, có chút tức giận nói:



“Bây giờ chàng lập tức vào trong xe nghỉ ngơi cho ta, mọi chuyện
bên ngoài không cần vất vả lo lắng, cứ để cho Bạch Phong giải
quyết, nếu không được thì ta sẽ xử lí!”

Trong mắt Tư Nam Tuyệt hiện lên một chút ôn nhu, nhưng rất nhanh
lướt qua, sau đó lại khôi phục lại vẻ trong trẻo lạnh lùng vốn có. Hắn
bỏ tay Vân Tuyết Phi ra, lắc đầu: “Ta không có việc gì, nàng trở lại xe
ngựa trước đi!”

“Nhưng mà…” 

Vân Tuyết Phi còn muốn tiếp tục khuyên bảo, đột nhiên một tiếng
vang lớn nổ ra, nàng ngẩn ra, chậm rãi quay đầu, lập tức ánh mắt co
lại, đồng tử tràn đầy sợ hãi. Không biết từ lúc nào, trước mặt xuất
hiện một con cương thi.

Thư Dẫn đã thoát khỏi phạm vi công kích của Bạch Phong, giờ phút
này đang chuyên tâm thổi sáo, chỉ huy cương thi mãnh liệt tấn công
Bạch Phong.

Bạch Phong năm lần bảy lượt muốn lướt qua cương thi trực tiếp lấy
mạng tên đầu sỏ, nhưng mà cố gắng hồi lâu vẫn không thoát khỏi
dây dưa của nó, ngược lại bởi vì phân tâm mà đã mấy lần bị thương
nặng, khóe miệng thấm ra tơ máu.

“Cái này là…” Sắc mặt Vân Tuyết Phi cương cứng, trong mắt hiện
lên vẻ ngưng trọng, trong đầu thoáng hiện lên cảnh tượng vài tháng
trước, nàng bị một đám cương thi tập kích, lúc đó nếu không có Tư
Nam Tuyệt, nàng đã mất mạng từ lâu rồi.

“Phi nhi, nàng đi trước đi!” Khóe miệng Tư Nam Tuyệt mím chặt,
nặng nề nhìn Vân Tuyết Phi, lạnh lùng nói.



Cả người Vân Tuyết Phi run lên, biết rõ hắn sẽ tức giận, nhưng mà
nàng nuốt nuốt nước miếng, lấy dũng khí nói: “Chàng không đi vào
nghỉ ngơi, ta cũng không…”

Một câu còn chưa nói xong, ngón tay thon dài của hắn đã nhanh như
tia chớp, đánh một phát lên gáy nàng. Nữ nhân vốn đang trợn tròn
mắt, đột nhiên nhắm hai mắt lại, thân thể mềm nhũn như bùn, từ từ
ngã xuống mặt đất.

Tư Nam Tuyệt duỗi tay một cái, lập tức ôm nàng vào trong ngực, hơi
thở uqanh người tràn đầy hương vị lưu luyến, trong mắt hắn hàm
chứa vẻ thâm tình sủng nịch, nhẹ giọng nói: “Ngủ một giấc thật sâu,
đến khi tỉnh lại nàng có thể nhìn thấy Hạ Hầu Cảnh rồi!”

Hắn ôm nàng trực tiếp đi vào trong xe ngựa, tìm một vị trí thoải mái
đặt nàng nằm xuống, sau đó hạ xuống một nụ hôn dịu dàng trên trán
nàng, cuối cùng nhìn nàng một cái thật sâu, lập tức xoay người vén
rèm đi ra ngoài.

“Vương gia đối với Vương phi đúng là tình ý chân thành!” Trong lòng
Thư Dẫn bị lửa giận và oán hận đan chéo, đôi mắt âm độc gắt gao
nhìn chằm chằm Tư Nam Tuyệt, nghiến răng nghiến lợi: “Tư Nam
Tuyệt, Linh nhi của ta rốt cuộc có điểm nào kém hơn nữ nhân ở trong
xe kia, ta đi theo mẫu thân ngươi mười lăm năm, không có công lao
cũng có khổ lao, Linh nhi và ngươi lại cùng nhau lớn lên từ nhỏ,
nhiều năm như vậy, không có tình yêu cũng nên có thân tình, làm
sao ngươi có thể nhẫm tâm như vậy, gả nàng cho tên súc sinh
Phọng Cực kia, hủy hoại cả đời của nàng!”

Khóe miệng Tư Nam Tuyệt gợi lên một nụ cười mỉa mai, giọng nói
không có bất kì một chút cảm tình nào: “Mẹ hiền thì chiều hư con, nữ
nhi của ngươi là một người như thế nào, ngươi còn không biết? Kiêu
ngạo ương ngạnh, mười phần chiếm hữu, âm hiểm ngoan độc, vì đạt



được mục đích mà không từ thủ đoạn…”

“Ta đã đối xử với nàng tận tình tận nghĩa, không thẹn với lương tâm.
Nếu không phải ta nể tình Thư dì hầu hạ mẫu phi nhiều năm, chỉ
bằng tất cả những việc nàng đã làm, có chết một vạn lần cũng không
đủ!” Ánh mắt Tư Nam Tuyệt sâu như hàn đàm, từng câu từng chữ lộ
ra vô tận hàn ý.

“Giỏi lắm Tư Nam Tuyệt, ngươi biết nàng là nữ nhi ruột thịt của ta,
còn dám đối xử với nàng như vậy!” Thư Dẫn cực kì tức giận, nhìn
nam nhân đứng phía xa kia. Nàng vốn dĩ lưu lại Hộ Quốc Vương
Phủ, là để nữ nhi có một nơi quy túc tốt, nhưng mà lại không ngờ tới,
cuối cùng lại thành ra hại nữ nhi. Nghĩ đến đây, cả người nàng ta bị
lệ khí vây quanh, hôm nay nàng ta phải lột da mỹ nam tử họa thủy
này để báo thù cho nữ nhi số khổ của nàng ta!

“Nếu ta không xử lí nàng, chẳng lẽ còn để nàng lật trời? Ở Hộ Quốc
Vương Phủ, ta bảo vệ nàng lâu như vậy, ngươi phải cảm ơn ta mới
đúng. Chỉ là nàng ngàn vạn không nên, động vào điểm mấu chốt của
ta!” Ánh mắt Tư Nam Tuyệt hơi nhướng lên, trong con ngươi là một
mảnh tối tăm, khóe miệng lộ ra vẻ trào phúng: “Chính nàng ta hạ
xuân dược cho Phong Cực, nếu nàng ta không gả cho Phong Cực,
còn ai nguyện ý lấy nàng ta làm chính thất phu nhân? Hay là, ý của
Thư dì là để nàng ta làm thiếp cho người ta?”

Thư Dẫn nghe vậy, sắc mặt cứng đờ, hơi thở nháy mắt trở nên tối
tăm: “Ngươi biết rõ nàng thích ngươi, nàng hạ dược cũng là bị tiện
nhân Vân Tuyết Phi kia làm hại, gả lầm cho Phong Cực. Nếu ngươi
để ý nàng không còn là nữ tử trong sạch, có thể nạp nàng làm trắc
phi, vì cái gì lại đuổi nàng ra khỏi Vương Phủ, gả cho tên súc sinh
Phong Cực kia!”

“Thư dì quá đề cao Bổn vương, Bổn vương còn muốn sống thọ một



chút!” Tư Nam Tuyệt cười lạnh một tiếng, trong mắt hàm chứa vẻ
khinh thường và lạnh như băng: “Hủy dung dạo người khác, giết hại
con nối dòng, nữ nhân như vậy, Bổn vương tự nhận không có phúc
hưởng thụ!”

Biết nữ nhi thích Tư Nam Tuyệt, lại ở thời điểm không có mặt mình
chịu nhiều đau khổ như vậy, để bồi thường nàng, nguyên bản chỉ
cần Tư Nam Tuyệt chịu gật đầu cưới nữ nhi của nàng, như vậy hôm
nay nàng liền thả hắn một con ngựa. Nhưng mà nếu như đàm phán
thất bại, vậy thì nàng cũng không cần khách khí! Nâng mắt, lạnh lùng
cười: “Tất cả đều là ngươi tự tìm, hôm nay, tại nơi này, chính là tử
địa của ngươi!”

Tiếng nói vừa dứt, tiếng sáo càng thêm mãnh liệt, cương thi giống
như nổi cơn điên, điên cuồng công kích Bạch Phong, thân thể nhiều
năm không bị hủy kia, trải qua năm tháng làm lễ rửa tội càng trở nên
rắn chắc, đao thương bất nhập. Dây dưa lâu như vậy, Bạch Phong
dần rơi xuống thế hạ phong, trên mặt lộ ra một ít chật vật.

Toàn bộ đêm tối lộ ra một vẻ âm hàn quỷ dị, gió lạnh vẫn như cũ
quanh quẩn trong rừng cây, đột nhiên trên lưng truyền đến một trận
đau đớn, bước chân Bạch Phong lảo đảo, phun ra một ngụm máu.

Trong lúc nguy cấp, Tư Nam Tuyệt lập tức phi thân đến, rút ra
nhuyễn kiếm ở bên hông, thay thế vị trí của Bạch Phong, đón lấy
công kích mãnh liệt của cương thi kia.

Con cương thi này rõ ràng càng khó đối phó hơn lúc trước, trong thời
gian Tư Nam Tuyệt giao đấu với nó, nhìn khuôn mặt hủ bại thối rữa
kia, mơ hồ nhận ra vài phần quen thuộc. Mà khôi giáp bị ăn mòn đến
rỉ sắt kia, trong bóng tối âm lãnh lại lộ ra hàn khí nhàn nhạt, khi gió
lạnh lướt qua, hắn rõ ràng có thể ngửi được mùi vị thối rữa buồn nôn
trên thân thể này.



“Cheng” Vũ khí sắc bén xẹt qua khôi giáp lưu lại một dấu vết thật
sâu, nhưng mà vẫn như cũ không hề tổn thương đến thi thể một chút
nào.

Trong mắt Bạch Phong hiện lên vẻ nôn nóng, sau khi nghỉ ngơi một
lát, theo tiếng sáo, trong mắt hắn lóe lên một tia lạnh băng, trực tiếp
rút kiếm công kích về phía Thư Dẫn. Thư Dẫn chật vật né tránh,
nhưng cuối cùng vẫn bị lưỡi kiếm xẹt qua gương mặt.

“La Sinh, cứu ta!” Thư Dẫn khó thở, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hoàng,
không chút nghĩ ngợi buột miệng thốt ra.

Tư Nam Tuyệt cả kinh, lần nữa nhìn kĩ gương mặt của cương thi, rốt
cuộc nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Tống La Sinh, tướng lãnh
từng vì cứu phụ thân hắn mà hy sinh. Trong mắt Tư Nam Tuyệt bỗng
chốc trở nên lạnh băng, nữ nhân này thật đúng là đủ ngoan độc, biến
tướng công của mình thành bộ dáng người không ra người quỷ
không ra quỷ thế này.

Cương thi nghe được tiếng triệu hoán, thân hình ngừng lại một chút,
sau đó lập tức xoay người đổi phương hướng, chạy về phía Thư
Dẫn, ở thời điểm nguy cấp nhất, lấy thân thể chắn trước mặt Thư
Dẫn, đồng thời hung hăng cho Bạch Phong một chưởng.

“La Sinh, giết nữ nhân trong xe ngựa kia!” Thư Dẫn đột nhiên sửa
mệnh lệnh, trong mắt tràn đầy cừu hận và độc ác: “Nữ nhân này hại
nữ nhi của chúng ta không chiếm được hạnh phúc, nàng đáng chết,
ngươi phải báo thù cho nữ nhi của chúng ta!”

Thân thể cương thi dừng lại một chút, sau đó buông Thư Dẫn ra,
quanh thân đột nhiên phát ra sát khí, tròng mắt cứng ngắc thế nhưng
trở thành một mảnh huyết hồng.



Cương thi cũng có ý thức? Sắc mặt Tư Nam Tuyệt ngưng trọng, nhìn
bóng tối vô cùng vô tận, trong mắt đã có quyết định, hắn xoay người
ra lệnh cho Bạch Phong: “Lập tức lên xe ngựa, mang Vương Phi đi
khỏi đây!” 

Bạch Phong cả kinh, lập tức lắc đầu cự tuyệt, trong mắt có kiên định:
“Không, nếu phải đi thì Vương Gia mang Vương Phi đi, nơi này để
thuộc hạ xử lí!”

“Nghe ta, mau đánh ngựa rời đi, đợi ta xử lí xong bên này, sẽ hội lợp
cùng hai người!” Trong mắt Tư Nam Tuyệt hiện lên tia sắc bén, giọng
nói lộ ra vẻ âm trầm: “Đây là mệnh lệnh, bảo vệ Vương Phi cho thật
tốt!”

Bạch Phong còn muốn nói cái gì, nhưng mà chính diện đột nhiên xé
gió mà tới, hắn thuận tay tiếp được, lòng bàn tay lạnh băng, là huyền
thiết lệnh! 

Vật trên tay nặng ngàn cân, hắn mím chặt môi, cuối cùng dứt khoát
xoay người, nhảy lên xe ngựa, trực tiếp vung dây cương, tiếng vó
ngựa nổi lên bốn phía, tiếng lộc cộc vang đến tận trời, phía sau cuốn
theo tầng tầng cát bụi.

Ánh mắt Thư Dẫn trong bóng đêm tập trung lên bóng dáng màu
trắng, khóe miệng nâng lên một nụ cười lạnh: “Tư Nam Tuyệt, ta sợ
ngươi cô độc, tốt bụng muốn đưa ngươi xuống hoàng tuyền làm bạn
với nữ nhân âu yếm của ngươi, nếu ngươi đã không cảm kích, vậy
thì một mình ngươi xuống địa ngục đi!”

Nàng lấy ra một thanh chủy thủ nhiễm khí đen từ trong ống tay áo,
trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng và kích động. Hộ Quốc Vương Phủ
có lỗi với một nhà bọn họ, hôm nay nàng sẽ khiến con trai Tư Nam



Tiêu phải đền mạng!

Tư Nam Tuyệt mệt mỏi ứng phó con quái vật trước mắt này, người
này là ân nhân của phụ thân hắn, nhưng đã không còn là La thúc
thúc trước kia! Trong lòng hắn quyết tâm, trong mắt hiện lên tính
toán, đúng lúc đang định thực thi, một bóng dáng gần như hòa vào
đêm tối lấy tốc độ không thể tưởng tượng được hướng về phía hắn!

Khi tia sáng đầu tiên hiện lên ở cuối chân trời, xe ngựa lộc cộc chạy
trên đường phố người đến người đi, Vân Tuyết Phi đột ngột ngồi
dậy, chờ đến khi nhìn thấy cảnh vật quen thuộc, nàng từ từ thở ra
một hơi, vỗ nhẹ lồng ngực, lẩm bẩm: “Thật may là nằm mơ!”

Chỉ là bố trí tráng lệ như cũ, nhưng bên trong lại không có bóng dáng
quen thuộc, trong xe chỉ có một mình nàng, vị trí đối diện trống rỗng,
không có một tia nhân khí nào!

Nàng vội vàng vén rèm, nhìn thấy Bạch Phong đang ngồi ở phía
trước đánh xe, trong lòng bốc lên một dự cảm không tốt.

“Bạch Phong, tại sao lại chỉ có một mình ngươi? Nam Tuyệt đi đâu
rồi?”Sắc mặt Vân Tuyết Phi nháy mắt trở nên trắng bệch, rõ ràng đã
biết đáp án, nhưng trong lòng vẫn hy vọng có kì tích phát sinh.

“Vương Phi, ở đầu trấn này, chúng ta lập tức có thể tìm được Cảnh
Vương Gia!” Biểu tình trên mặt Bạch Phong cực kì ngưng trọng, vẫn
như cũ nhìn thẳng về phía trước để đánh xe, khóe miệng giật giật,
khéo léo tránh đi vấn đề chính diện của Vân Tuyết Phi.

“Ta hỏi Nam Tuyệt đi đâu?” Trái tim Vân Tuyết Phi lúc này đã chìm
đến đáy cốc, nhìn thần sắc cứng đờ của Bạch Phong, nàng từ hy
vọng biến thành tuyệt vọng, vội vàng ra lệnh: “Mau quay đầu xe cho
ta, ta muốn đi tìm Nam Tuyệt!”



Bạch Phong trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc quay đầu đối diện với ánh
mắt chỉ trích của Vân Tuyết Phi, giọng nói có chút khàn khàn: “Phía
trước chính là nơi tìm thấy Cảnh Vương Gia, đợi thuộc hạ đưa
Vương Phi an toàn đến đó, liền đi tìm Vương Gia. Vương Phi yên
tâm, thuộc hạ nhất định sẽ mang Vương Gia an toàn trở về!”

“Cảnh Vương Gia liền nhờ Vương Phi, nhất định phải đưa ngài ấy về
Vương Phủ an toàn, cho Thái phi một câu trả lời vừa lòng!” Khuôn
mặt tuấn dật của Bạch Phong vẫn như cũ, nhưng vẻ lạnh lùng thong
dong ngày xưa đã không còn, giờ phút này hai mắt che kín tơ máu
đỏ rực, viền mắt xanh đen kia đã cho thấy trạng thái của hắn cũng
cực kì không tốt.

Vân Tuyết Phi nhìn thoáng qua y phục Bạch Phong còn chưa kịp
thay, trên đó có rất nhiều vết máu còn chưa khô, thật nhiều vết cắt
ngang dọc, huyết nhục mơ hồ, cực kì đáng sợ. Nàng mím môi, cuối
cũng cũng không chấp nhất, mãi mới thốt ra một câu: “Tới đó rồi
ngươi xử lí miệng vết thương một chút, chàng nhất định không hy
vọng ngươi có việc gì!”



Chương 150: Tìm đến Hạ Hầu
Cảnh (1)

Hôm đó, mới sáng sớm Hạ Hầu Cảnh đã dậy ngồi cạnh cửa sổ, trời
đã vào thu, sau một đêm gió lớn, lá vàng rải đầy mặt đất, nhìn có vẻ
vô cùng tiêu điều xơ xác.

Quyển sách trong tay rất dễ đọc, nhưng hắn đọc không vào nổi một
chữ, đã hơn nửa tháng mà còn chưa đọc hết một nửa, hắn cười khổ
lắc đầu, tâm tư không đặt ở đây, quả nhiên là làm gì cũng không
xong! Thôi được rồi, hắn gập sách lại để sang một bên, sau đó lẳng
lặng nhìn chằm chằm ra bên ngoài.

Cửa sổ này vừa vặn nhìn ra cửa lớn, Tư Nam Tuyệt sẽ nhanh chóng
tìm đến, không biết nàng có thể vì lo lắng cho hắn mà cũng đi theo
đến đây hay không, mặc dù biết rõ nàng đang bị giam trong cung,
không thể nào xuất hiện ở đây, nhưng trong đáy lòng hắn vẫn mang
chút hy vọng nhỏ nhoi.

Ánh mặt trời buổi sáng nhuộm sắc vàng ấm áp lên vạn vật, thế
nhưng làn gió mang theo hơi ẩm nhẹ thổi qua vẫn khiến người ta
cảm giác lạnh buốt tận xương, thân thể của hắn vừa mới bình phục,
không chịu nổi cơn gió lạnh đột ngột ập tới như vậy, chẳng mấy chốc
đã nổi da gà khắp người, trong cổ hơi ngứa, rốt cuộc Hạ Hầu Cảnh
nhịn không được nữa bắt đầu ho khan.

“A Cảnh, ngươi nhìn xem ta mang gì tới cho ngươi này!”

“Cạch” một tiếng, cửa bị người ta đẩy ra từ bên ngoài, Bạch Nhiễm
mặc một bộ y phục màu đỏ chạy ào vào, trên trán còn dính một lớp



mồ hôi mỏng, chói mắt hệt như một giọt sương ban mai, trên gò má
hơi ửng đỏ, nhìn như hoa đào tháng ba, cực kỳ hấp dẫn ánh mắt
người khác.

Hạ Hầu Cảnh chưa từng nhìn thấy Bạch Nhiễm như vậy, không thể
phủ nhận rằng, nửa tháng nay, hắn sống cùng nàng ở nơi này rất
yên bình, thậm chí có nhiều lần hắn mở miệng muốn rời khỏi, nhưng
mỗi lần đối diện với nụ cười hồn nhiên của nàng, hắn lại bắt đầu do
dự.

“A Cảnh, ngươi lại không nghe lời rồi, sáng sớm không khí ẩm thấp,
sức khỏe ngươi vừa hồi phục, không thể ra gió được!” Bạch Nhiễm
vốn đang tươi cười rạng rỡ, lúc nhìn ra cánh cửa sổ mở rộng thì
khuôn mặt dần trở nên lạnh nhạt, thoáng nhìn qua Hạ Hầu Cảnh với
vẻ không vui, sau đó lập tức đi đến trước giường, đóng chặt cửa sổ
lại.

“Ta không sao, thân thể cũng đã hồi phục rất tốt rồi!” Hạ Hầu Cảnh
nhìn thoáng qua ô cửa sổ đóng chặt rồi thở dài.

“Tốt cái gì mà tốt? Nhìn mặt ngươi đỏ như vậy là biết chắc ngươi
vừa mới ho khan rồi!” Bạch Nhiễm bất mãn trừng mắt nhìn cái người
vừa định lừa gạt nàng một cái, sau đó đặt túi quần áo ở trên lưng
xuống bàn, mở ra, bên trong là một chiếc áo gấm vô cùng đẹp đẽ.

“Nhìn xem, cái này có đẹp không?” Bạch Nhiễm rất vui vẻ, cầm chiếc
áo lên tay, ướm thử lên người nam nhân trước mặt, sau đó tự thì
thầm, giọng nói khó giấu vẻ hưng phấn: “Quả nhiên là ánh mắt ta rất
tốt, chiếc áo này rất hợp với ngươi!”

Hạ Hầu Cảnh rũ mắt, không biết là nghĩ đến cái gì, cổ họng có chút
chua xót, mấy ngày nay hắn đã nhìn thấy một Bạch Nhiễm rất khác,
thanh thuần lương thiện, khiến hắn không nỡ lòng làm tổn thương,



hắn biết nàng có tình cảm với hắn, nhưng hắn không thể đáp lại
nàng, mấy ngày nay, lúc nào nàng cũng tươi cười rạng rỡ, nhưng
trong lòng hắn lại càng lúc càng trống rỗng, hắn nhớ đến một nữ hài
khác, một người đã tồn tại trong lòng hắn hơn mười năm, hắn vẫn
không thể nào buông bỏ được nữ tử kia!

“A Cảnh, ngươi đi thử bộ y phục này đi, nhìn xem có vừa người
không, nếu có vấn đề gì thì để ta đi sửa!” Bạch Nhiễm nhét y phục
vào trong lòng Hạ Hầu Cảnh, đưa tay đẩy đẩy hắn, thúc giục: “Đây là
lần đầu tiên ta may y phục cho người khác, không biết là có được
không, ngươi thử đi rồi ta xem thế nào!”

“Bộ y phục này là tự tay ngươi may?” Cả người Hạ Hầu Cảnh ngẩn
ra, ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, trong ấn tượng của hắn, nữ tử
trước mắt này chỉ biết vung kiếm múa đao, mấy thứ như thêu thùa
may vá hoàn toàn không dính dáng gì đến nàng.

Bạch Nhiễm cúi đầu, ánh mặt lộ ra chút khó xử, hai tay giấu ra sau
lưng, ấp úng một lúc rồi khẽ nói: “Đây là lần đầu tiên ta làm, ngươi
đừng chê cười, nếu, nếu như không vừa ta có thể sửa lại, chỉ cần
ngươi thích là được!”

Vừa rồi hắn vô tình nhìn thấy trên tay nàng đầy vết thương, trong
lòng phút chốc hiểu ra, trong lòng đột nhiên nặng trĩu, ánh mắt hơi
buồn bã, mấp máy miệng, trong đầu có muôn vàn suy nghĩ, hắn
không thể để mọi chuyện tiếp tục như thế này được, nếu hắn đã
không thể yêu nàng thì nên nhanh chóng giải quyết chuyện này,
không để cho nàng có hy vọng!

“Tại sao ngươi không tự may cho mình một bộ?” Hạ Hầu Cảnh nhìn
nữ tử ăn mặc phong phanh trước mặt, mày nhăn lại.

Bạch Nhiễm nghe vậy thì vội vàng ngẩng đầu lên, khóe mắt có vẻ



kinh ngạc, hắn đang quan tâm nàng sao? Nghĩ đến đây, trong lòng
tràn đầy cảm giác ngọt ngào, nàng vất vả mệt nhọc nhiều ngày như
vậy cũng chỉ vì một ngày này, vì một câu này của hắn!

“A Cảnh, ngươi yên tâm, ta không lạnh, ta có y phục mà!” Bạch
Nhiễm vội vàng đáp lại, trong mắt xẹt qua chút chột dạ, nhưng cảm
giác hạnh phúc còn nhiều hơn.

“Tiểu Nhiễm, ngươi đưa cái áo này về đi, ta không cần!” Hạ Hầu
Cảnh cầm y phục lên trả lại cho Bạch Nhiễm, trong mắt là vẻ chân
thành: “Bộ đồ trên người ta vẫn còn mặc tốt, hơn nữa chúng ta cũng
không còn ở lại nơi này lâu nữa, đợi về rồi ta mua thêm y phục cũng
không muộn!”

Hắn biết, đến nơi này ẩn náu, ngân lượng mà nàng mang theo cũng
đã tiêu hết, đã nhiều ngày như vậy rồi, chắc chắn đã tốn rất nhiều
tiền thuốc men cho hắn, bộ y phục đẹp đẽ này là do nàng cầm cố cái
vòng ngọc mà nàng yêu thích nhất.

Mấy ngày nay, nàng đã cho hắn cuộc sống tốt nhất, thậm chí về mặt
ăn uống cũng là chiếu theo khẩu vị của hắn, nhưng hắn không cần
những thứ này, mặc dù hắn là hoàng tử nhưng cũng đã nếm qua mùi
khổ sở, cuộc sống như thế này ngược lại lại khiến hắn muốn trốn
tránh, những tình cảm sâu nặng này, hắn không gánh được.

Bạch Nhiễm sửng sốt, khóe miệng vốn tươi cười bỗng nhiên sững
lại, vẻ kích động trong mắt nhanh chóng biến mất, khuôn mặt mất
mát, lời nói kiên định của hắn hôm đó lại hiện ra trong đầu nàng, rốt
cuộc vẫn phải rời đi sao? Tại sao hạnh phúc lại ngắn ngủi như vậy,
nàng mới cảm nhận được một chút ngọt ngào, nhưng câu nói này
của hắn đã khiến nàng hiểu rõ, tất cả những chuyện này đều chỉ là
một giấc mộng đẹp, tỉnh mộng rồi thì sẽ phải quay trở lại với hiện
thực, nháy mắt cảm giác chua xót lan tràn, bộ y phục trong tay giống



như đang cười nhạo sự ngu xuẩn của nàng!

“Không thể không đi sao? Mấy ngày nay cuộc sống của chúng ta rất
tốt, tại sao lại cứ phải rời khỏi đây?” Khóe mắt Bạch Nhiễm bỗng
nhiên đỏ lên, giọng nói vừa nghẹn ngào vừa khẩn cầu: “A Cảnh,
chúng ta cứ mặc kệ những chuyện thị phi kia đi, cứ ở lại đây, có
được không? Chỉ có ngươi và ta, giống như lúc trước vậy!”

“Tiểu Nhiễm, đã hơn nửa tháng, những gì mà ta có thể cho ngươi chỉ
có từng đó, nơi này không thuộc về ta, sớm hay muộn gì chúng ta
cũng sẽ phải về thôi!” Hạ Hầu Cảnh nhìn thẳng vào đôi mắt đầy khổ
sở kia, giọng nói kiên định, nói ra những suy nghĩ đã giấu trong lòng
suốt một thời gian dài: “Ngươi đối với ta rất tốt, ta biết, nhưng ta chỉ
xem ngươi như muội muội, ta hy vọng ngươi có thể tìm thấy một
người ngươi thực sự thích mà hắn cũng thích ngươi, đến ngày đó, ta
sẽ chúc phúc cho ngươi từ tận đáy lòng!”

“Ta chính là thực sự thích ngươi, tại sao ngươi lại không thể thích
ta?” Ánh mắt Bạc Nhiễm nhìn chằm chằm vào nam nhân mà nàng
vẫn luôn yêu này, nàng muốn nhìn thấy trên mặt hắn có chút lưu
luyến không nỡ rời đi, nhưng mà nhìn một lúc lâu vẫn chỉ có thể nhìn
thấy vẻ lạnh lùng như trước.

“Ngươi vẫn không buông bỏ được nàng ấy, có đúng không?” Bạch
Nhiễm nhìn chăm chú nam tử trước mắt, nàng đã từng biết đến tình
yêu của Hạ Hầu Cảnh dành cho Tiết Phi, hắn vì nữ nhân kia mà ngay
cả ngôi vị hoàng đế cũng không cần, hắn không muốn ở đây với
nàng, nếu đổi lại là Tiết Phi, hắn chắc chắn sẽ vô cùng sẵn lòng, suy
cho cùng thì vẫn là vì hắn không thích nàng!

Trong lúc hắn hôn mê, nàng tìm thấy tờ giấy kia ở trong ngực hắn, thì
ra hắn vì nàng mà gặp nạn, nàng càng không nhịn được sự chua xót
trong lòng, dốc hết sức chăm sóc cho hắn, lại không đổi được dù chỉ



một cái liếc mắt của hắn. 

Hạ Hầu Cảnh yên lặng một lúc lâu, ánh mắt sâu thẳm, không gật đầu
cũng không lắc đầu, thấp giọng nói: “Chắc chắn sẽ có một ngày
ngươi gặp được chân mệnh thiên tử của mình, đừng nghĩ ngợi
nhiều, đi chuẩn bị một chút, sáng ngày mai sẽ khởi hành trở về!”

Hạ Hầu Cảnh đưa tay vỗ vỗ bả vai nàng, không nhìn đến ánh mắt thê
lương của nàng mà xoay người đi thẳng.

Nhưng chân vừa mới bước được ba bước, một giọng nữ quen thuộc
thoáng chốc truyền đến: “A Cảnh, A Cảnh, ngươi đang ở đâu?”

Hạ Hầu Cảnh giật mình, ánh mắt đờ đẫn, trong lòng rung động, giống
như đang ở trong giấc mộng, mãi cho đến khi giọng nói kia càng lúc
càng gần, càng lúc càng rõ ràng, sự chờ mong trong lòng hắn rốt
cuộc cũng thành sự thật, rốt cuộc nàng cũng tự mình tìm đến hắn rồi!

Trong lòng không đè nén được sự vui mừng, hắn vội vàng xoay
người, hai tay ra sức kéo mở cánh cửa lớn, một luồng khí tươi mát
lập tức xông vào mũi, chờ đến lúc thích ứng được với ánh sáng bên
ngoài, cảnh vật xung quanh hiện ra trước mắt một cách rõ ràng, một
nữ hài đứng giữa khu vườn, hấp dẫn ánh mắt của hắn.

Thấy nàng hoàn hoàn chỉnh chỉnh đứng trước mặt hắn, cục đá trong
lòng hắn rốt cuộc cũng buông xuống, hắn không nhịn được nữa mà
nhanh chóng cất bước chạy về phía nàng, ôm nàng vào trong ngực,
ngửi thứ hương thơm quen thuộc, trong lòng hắn vô cùng yên ổn, sự
trống rỗng suốt mấy ngày nay rốt cuộc cũng được lấp đầy rồi.

“Xin Cảnh vương gia tự trọng, buông vương phi ra!” Bạch Phong
đứng phía sau, sắc mặt âm trầm, ánh mắt lộ rõ vẻ tức giận.



Vân Tuyết Phi nhìn thấy Hạ Hầu Cảnh vẫn bình an thì rất vui mừng,
không chú ý đến chuyện khác, lúc này nghe được lời nhắc nhở của
Bạch Phong thì mới nghĩ đến chuyện Tư Nam Tuyệt đã mất tích
trong lòng vừa chột dạ vừa bài xích, vội vàng rời khỏi vòng tay Hạ
Hầu Cảnh, ho khan hai tiếng, không để ý đến ánh mắt mất mát của
Hạ Hầu Cảnh, quan tâm hỏi: “A Cảnh, vết thương của ngươi thế nào
rồi? Trên người có chỗ nào không ổn không?”

“A Cảnh hắn rất tốt, cảm ơn vương phi đã quan tâm!” Bạch Nhiễm
đứng ở cửa nhìn một lúc, sâu đó chậm rãi bước ra ngoài, đi đến
trước mặt Hạ Hầu Cảnh.



Chương 151: Tìm đến Hạ Hầu
Cảnh(2)

“Bạch thị thiếp, tại sao ngươi lại ở đây?” Vân Tuyết Phi kinh ngạc, lúc
hỏi, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người, nàng có biết đến Bạch
Nhiễm, mặc dù là thị thiếp của Tư Nam Tuyệt nhưng nam nhân mà
nàng ta thích lại là Hạ Hầu Cảnh, chỉ là tại sao nàng ta lại ở đây?

“Là nàng ấy đã cứu ta!” Hạ Hầu Cảnh không muốn nữ tử trước mắt
hiểu lầm, vội vàng giải thích: “Ngày đó ta bị thương rất nặng, là Tiểu
Nhiễm đã xuất hiện đúng lúc để cứu ta, mấy hôm nay ta không tiện
cử động, nàng ấy vẫn luôn ở lại đây chăm sóc cho ta, làm bạn với ta,
ta rất biết ơn nàng ấy!”

“A Cảnh, ngươi đừng nói như vậy, chăm sóc cho người là do ta cam
tâm tình nguyện, không cần ngươi phải biết ơn!” Trên mặt và trong
mắt Bạch Nhiễm hiện lên vẻ u ám, nhưng rất nhanh sau đó đã khôi
phục lại bình thường, cười rộ lên rồi đi tới khoác tay Vân Tuyết Phi,
dịu dàng nói: “Vương phi là biểu tẩu của A Cảnh, lại vất vả đường xa
đến tay, theo ta vào trong uống bát nước rồi từ từ nói chuyện với A
Cảnh!”

“Cả Bạch thị vệ nữa, nhìn ngươi bị thương nặng như vậy, cũng theo
ta vào trong xử lý luôn đi!” Bạch Nhiễm dùng giọng điệu của chủ nhà,
ôn hòa nói với Vân Tuyết Phi và Bạch Phong: “Các ngươi đi vào
trong tâm sự đi, ta đi kiếm chút đồ ăn, vương phi và Bạch thị vệ ở lại
đây ăn bữa cơm, nghỉ ngơi cho khỏe rồi hẵng rời đi!”

Vân Tuyết Phi nhíu mày, sao nàng có thể không nghe ra ý tứ trong
lời của nữ nhân trước mắt này? Nàng biết Bạch Nhiễm không hy



vọng nàng sẽ quấy rầy cuộc sống của nàng ta và Hạ Hầu Cảnh,
nhưng nghĩ đến chuyện nàng Tư Nam Tuyệt xa cách, trong lòng lại
nổi lên đau đớn, vì tìm Hạ Hầu Cảnh, Nam Tuyệt đã phải gặp nguy
hiểm, bây giờ nàng phải đưa Hạ Hầu Cảnh an toàn trở về, cho thái
phi một lời giải thích rõ ràng.

Bạch Nhiễm nửa lôi nửa kéo Vân Tuyết Phi vào trong nhà, sau đó
nhiệt tình rót trà nước, cười nói trước mặt hai người, trên mặt không
hề lộ ra chút khó chịu nào.

Vân Tuyết Phi nhìn nữ nhân bận rộn trước mặt, sau đó lại nhìn sắc
mặt thâm trầm của Hạ Hầu Cảnh, không đầu không đuôi nói một câu:
“Nàng ấy thật sự thích ngươi!”

Câu này vừa thốt lên, sắc mặt Hạ Hầu Cảnh lại càng khó coi, hắn
mím chặt môi, không nói tiếng nào, nhưng trong mắt để lộ ra sự chán
ghét rõ ràng.

“Bạch thị thiếp là một cô nương tốt, mặc dù đã là thị thiếp của chủ tử,
nhưng giữa chủ tử và nàng ấy là trong sạch, Cảnh vương gia nên
quý trọng!” Bạch Phong ít nhiều gì cũng nhìn ra Hạ Hầu Cảnh có
hứng thú với vương phi của chủ tử hắn, nhưng hiện giờ chủ tử
không ở đây, hắn là cận vệ bên cạnh vương gia, nhất định phải vì
chủ tử mà bảo vệ tốt cho vương phi.

Thoáng nhìn thấy sắc mặt xám đen của Hạ Hầu Cảnh, Bạch Phong
thấy còn chưa đủ, lại tiếp tục bồi thêm một câu: “Nữ tử như vậy
không nhiều, nếu nàng ấy đã cứu mạng Cảnh vương gia, Cảnh
vương gia có thể lấy thân để báo đáp!”

“Ta chỉ coi nàng ấy như muội muội!” Tâm tình tốt đẹp của Hạ Hầu
Cảnh đã mất sạch, hắn không ngờ vừa rồi đã nói rõ ràng với Bạch
Nhiễm như vậy mà nàng ta vẫn còn khăng khăng cố chấp.



“Làm gì có muội muội nào ân cần chu đáo như vậy?” Bạch Phong
không sợ chết lại thêm một câu nữa, coi như không nhìn thấy ánh
mắt muốn giết người của Hạ Hầu Cảnh, hắn tiếp tục nói: “Theo lời
của Cảnh vương gia, Bạch cô nương đã chăm sóc cho ngươi nhiều
ngày, cô nam quả nữ, nếu như chuyện này bị người ta biết được thì
danh dự của Bạch cô nương sẽ bị tổn hại, Cảnh vương gia nhẫn tâm
nhìn ân nhân cứu mạng của mình vì ngươi mà bị dồn vào hoàn cảnh
khốn khó như vậy sao?”

Hạ Hầu Cảnh không ngờ rằng tên thị vệ lúc trước luôn chẳng nói
năng gì, vậy mà lúc này lại đứng ra đối đầu hắn, mỗi câu đều chống
lại hắn, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Ta và nàng là trong sạch!”

Tầm mắt của hai người giao nhau giữa không trung, nhìn nhau chằm
chằm, không ai chịu nhường ai!

Vân Tuyết Phi khe khẽ thở dài một hơi: “Đừng ầm ĩ nữa, bàn chuyện
chính đi, thời gian gấp gáp, chúng ta phải nhanh chóng quay về quốc
vương phủ!” Nàng nóng lòng muốn nhanh chóng trở về, không biết
hiện giờ Tư Nam Tuyệt đang ở đâu, có thể trên đường về nàng sẽ
gặp được hắn, nghĩ đến khả năng này, nàng lại càng vội vàng muốn
trở về!

“Đúng rồi, Nam Tuyệt ở đâu?” Hạ Hầu Cảnh đột nhiên ý thức được
sự bất thường, theo lý mà nói, dựa vào chút quan hệ huyết thống
giữa hắn và Tư Nam Tuyệt, nếu hắn mất tích, chắc chắn Tư Nam
Tuyệt sẽ đích thân đi tìm hắn, hơn nữa còn có người bác thích quan
tâm đến mọi chuyện của hắn nữa, ngày xưa lúc hắn vắng mặt, cũng
chính Nam Tuyệt đã tự dẫn người đi tìm, tại sao bây giờ lại thế này?

Lời nói vừa dứt, vẻ mặt của Vân Tuyết Phi và Bạch Phong đều trầm
xuống, cắn chặt khóe môi, không nói câu nào, nhưng sự lo lắng bất



an trên mặt bọn họ đều rơi vào trong mắt Hạ Hầu Cảnh.

“Hắn gặp phải chuyện không may rồi sao?” Hạ Hầu Cảnh ít nhiều đã
đoán được, trái tim cũng trở nên nặng trĩu, trong lòng càng tự trách
mình.

“Chúng ta vốn cùng nhau đến tìm ngươi, nhưng trên đường gặp phải
mai phục, một mình hắn ở lại, che chở cho ta và Bạch Phong đi
trước, chỉ là không biết bây giờ thế nào rồi.” Cổ họng Vân Tuyết Phi
khô khốc, mỗi từ thốt ra đều khiến trái tim đau nhói lên.

“Nam Tuyệt chắc chắn sẽ không sao!” Trong lòng Hạ Hầu Cảnh cũng
không nhịn được lo lắng, theo hiểu biết của hắn về Tư Nam Tuyệt,
trừ phi không nắm chắc phần thắng, hắn mới để cho Bạch Phong và
Phi Nhi rời đi trước, nhưng trước vẻ mặt đầy đau khổ của Phi Nhi,
hắn không cách nào nói ra những lời này.

“Cảnh vương gia, bây giờ chúng ta phải nhanh chóng rời đi, nói
không chừng trên đường trở về có thể gặp được chủ tử!” Bạch
Phong lập tức lên tiếng đề nghị, hắn thân là cận vệ bên người hộ
quốc vương gia, là đội trưởng đội ẩn vệ, lại không bảo vệ tốt cho chủ
tử, thật là đáng chết!

Hạ Hầu Cảnh chờ được người trong lòng đến tìm hắn thì đã hết sức
thỏa mãn, ít nhất thì trong lòng nàng, hắn vẫn rất quan trọng! Lại nói
đến Tư Nam Tuyệt thì cũng là vì tìm hắn mới gặp nguy hiểm, trong
lòng hắn cũng băn khoăn, vì vậy liền đồng ý với đề nghị của Bạch
Phong.

Vân Tuyết Phi cũng gật đầu tán thành: “Bây giờ vẫn còn sớm, nếu
như chúng ta lập tức khởi hành thì đến lúc trời tối là đã có thể đến
khu rừng kia rồi!”



Mấy người ngươi nhìn ta, ta nhìn người, trong lòng đã có quyết định,
nhưng lại có một giọng nói đột ngột vang lên: “Thân thể của A Cảnh
vẫn còn chưa khỏi hẳn, không thể mạo hiểm đi đường xa như vậy,
hôm nay hai vị cũng đã mệt nhọc rồi, vẫn nên ở lại nghỉ ngơi một
chút, sáng mai hãy khởi hành rời khỏi đây!”



Chương 152: Nàng là biểu tẩu
của ngươi!

Vân Tuyết Phi sửng sốt, ngẩng đầu về phía thanh âm phát ra, thoáng
nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Bạch Nhiễm.

“Thân thể ta đã hoàn toàn tốt, hôm nay là có thể khởi hành!” Ánh mắt
Hạ Hầu Cảnh hơi hơi buồn bã, không để ý đến Bạch Nhiễm, vẫn cứ
chấp nhất.

“Ngươi lúc trước bị thương nghiêm trọng như vậy, thiếu chút nữa
chết, lúc này mới bao lâu, làm sao lại tốt nhanh như vậy?” Bạch
Nhiễm lập tức phản bác, biểu tình kích động, mang theo hơi hơi khẩn
cầu: “A Cảnh, ta biết ngươi không muốn Nam Tuyệt ca ca bởi vì
ngươi mà xảy ra chuyện, nhưng mà ngươi cũng phải quan tâm đến
thân thể của mình, đại phu nói qua ngươi không cần quá mức mệt
nhọc……”

“Thân thể ta như thế nào, ta rõ ràng hơn ngươi!” Hạ Hầu Cảnh nhìn
nàng một cái, lạnh giọng đánh gãy lời nói của nàng, ánh mắt kiên
định.

“Hả? Phải không?” Trong lòng Bạch Nhiễm giờ phút này thật sự cực
kỳ hận, người nam nhân trước mắt thật sự không biết tốt xấu, nàng
quan tâm hắn như vậy, một lòng toàn đặt ở trên người hắn, hắn lại
không một chút cảm kích, lời nói vẫn lạnh nhạt tổn thương nàng.

Càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng chua xót, nhưng làm sao bây
giờ? Cho dù hắn đối nàng như vậy, nàng vẫn yêu hắn, cho nên nàng
không thể để hắn phá hư thân thể, mệnh hắn là nàng cứu trở về,



không có sự cho phép của nàng, hắn phải khỏe!

Nghĩ đến đây, hốc mắt nàng đỏ lên, thẳng tắp nhìn chăm chú Hạ Hầu
Cảnh, sau đó vài bước đi đến trước mặt hắn, lúc hắn không kịp phản
ứng, vươn tay nắm quần áo trước ngực hắn.

Hạ Hầu Cảnh đoán được nàng muốn làm cái gì, biến sắc, hơi thở hơi
hơi trầm xuống, lập tức kéo tay nàng ra, hung hăng đẩy nàng ra, ánh
mắt mang theo kinh giận, quát lớn nói: “Ngươi điên rồi, trước nơi
đông người làm việc thất nghi như thế!”

Bạch Nhiễm không có chuẩn bị, bị phẫn nộ đẩy, làm cả người nàng
mất cân bằng, lảo đảo vài bước, ngã về sau.

Thời điểm mấu chốt, Vân Tuyết Phi vội vàng đứng lên chạy tới chỗ
nàng, duỗi tay túm chặt cánh tay nàng, dùng ra toàn lực kéo nàng lại,
mặt khác một bàn tay nâng phía sau lưng Bạch Nhiễm, để nàng
đứng vững vàng!

“Bạch Nhiễm, ngươi không sao chứ?” Vân Tuyết Phi quan tâm hỏi,
đồng thời oán trách nhìn Hạ Hầu Cảnh liếc mắt một cái, bất mãn nói:
“A Cảnh, nàng là quan tâm ngươi, ngươi……”

Vân Tuyết Phi một câu còn chưa nói xong, thân thể bị chợt đẩy ra,
nàng hoang mang chống lại ánh mắt phẫn hận của Bạch Nhiễm,
trong lòng mặc dù có vài phần khó chịu, nhưng mà nhiều ít cũng có
thể lý giải ủy khuất trong lòng cô nương, vì thế nàng cũng không truy
cứu, lẳng lặng đi trở về vị trí vừa rồi.

“Vân Tuyết Phi, đừng cho là ta sẽ cảm kích ngươi, đây hết thảy đều
là ngươi tạo thành, nếu không phải ngươi, ta và A Cảnh là có thể
sống hạnh phúc ở chỗ này, ngươi vì cái gì muốn tới nơi này?” Thanh
âm Bạch Nhiễm lạnh lùng, phảng phất ngưng một tầng sương, mang



theo chỉ trích và phẫn nộ.

“Bạch Nhiễm, câm mồm, không cho phép ngươi nói chuyện với Phi
Nhi như vậy!” Hạ Hầu Cảnh gầm lên thật mạnh, sắc mặt vốn âm trầm
càng thêm đen, giống đáy nồi.

“Vì cái gì không thể nói như vậy? Ta vốn dĩ nói là sự thật, nếu không
phải nàng, A Cảnh ngươi căn bản sẽ không bị thương, nếu không
phải nàng, người A Cảnh ngươi yêu chính là ta, chúng ta là có thể
sống hạnh phúc ở chỗ này!” Bạch Nhiễm càng nói càng kích động,
thanh âm mang theo nghẹn ngào, vành mắt hồng hồng, nước mắt
lớn như hạt đậu không ngừng quay cuồng chảy xuống, nàng vẫn
quật cường trừng mắt Vân Tuyết Phi: “Ngươi chính là tai tinh của ta
và A Cảnh, vì cái gì không biến mất? Ngươi……”

“Đủ rồi, ngươi thật quá đáng, Bạch Nhiễm!” Hạ Hầu Cảnh bước
nhanh đi đến trước mặt Bạch Nhiễm, duỗi tay túm chặt cổ tay nàng,
trong mắt có nồng đậm giận diễm, hắn cảnh cáo nói: “Nếu như ngươi
thích nơi này, lưu lại, không ai ngăn cản ngươi!”

Bạch Nhiễm mở to hai mắt, không thể tin tưởng nhìn nam tử thanh
hàn, trên tay từng trận cảm giác đau đớn đánh úp lại, rốt cuộc nhịn
không được, nước mắt theo gò má chảy xuống, mang theo nghẹn
ngào và ủy khuất: “Ngươi biết rõ ta thích ngươi, vì cái gì phải đối với
ta như vậy?”

Ủy khuất lên án như vậy, Hạ Hầu Cảnh xem ở trong mắt, trong lòng
lửa giận tức khắc dập tắt, có chút bất đắc dĩ: “Tiểu Nhiễm, ta nói rồi,
ta chỉ xem ngươi là muội muội, ta và ngươi không có khả năng!”

Tiếng nói vừa dứt, nhìn thấy biểu tình đau đớn của nàng, ý thức
được hắn dùng sức quá độ, chung quy vẫn buông tay nàng ra, ánh
mắt âm trầm trở lại vị trí cũ ngồi xuống.



“Ngươi và ta không có khả năng, chẳng lẽ cùng nàng khả năng sao?”
Lúc này trong lòng Bạch Nhiễm đau đớn không chịu nổi, duỗi tay bất
bình chỉ hướng Vân Tuyết Phi, thanh âm mang theo điên cuồng ghen
ghét: “Nàng là biểu tẩu của ngươi, là nữ nhân biểu ca của ngươi,
vĩnh viễn không thể cùng ngươi ở bên nhau, vì cái gì ngươi nhìn
không rõ?”

“Trên thế giới này chỉ có ta là yêu ngươi nhất, còn hơn ta yêu chính
mình, ngươi rốt cuộc có biết hay không? Vì cái gì ngươi không chịu
vì ta lưu lại?” Giọng nói Bạch Nhiễm the thé chất vấn, thanh âm
mang theo thống khổ, như hài tử nóng lòng khát vọng được yêu.

Vân Tuyết Phi nhìn đến nơi này, trong lòng nhiều ít có chút chấn
động, từ nữ nhân này làm bị thương Ngũ Trà, nàng đối nàng ta
không có gì hảo cảm, có thể nói là chán ghét, nhưng giờ phút này
thấy nàng rơi lệ đầy mặt khẩn cầu yêu Hạ Hầu Cảnh, trong lòng nàng
cũng có cảm giác chát chát, chỉ là……

“Bạch Nhiễm, ngươi nếu thật sự suy nghĩ cho A Cảnh, không nên ích
kỷ muốn hắn lưu lại như vậy!” Vân Tuyết Phi nghiêm túc mở miệng,
nhàn nhạt nhìn Bạch Nhiễm, thanh âm trầm tĩnh, không cao không
thấp.

“Ích kỷ? Ta theo đuổi hạnh phúc của mình cũng kêu ích kỷ? Vậy
ngươi tính cái gì? Có Tư Nam Tuyệt, còn muốn nhò ngó A Cảnh của
ta, ngươi là nữ nhân lả lơi ong bướm!” Bạch Nhiễm đột nhiên quay
đầu, trừng mắt Vân Tuyết Phi, vẻ mặt trầm giận.

Bạch Phong nhẫn nại tính tình, lẳng lặng đứng ở một bên nhìn nửa
ngày, giờ phút này rốt cuộc nhịn không được, lập tức rút kiếm trực
tiếp để ở trên cổ Bạch Nhiễm, thanh âm lạnh lẽo, mang theo dày đặc
hàn ý: “Bạch thị thiếp, trên cổnhà ta Vương phi há là người ngươi có



thể tùy ý nhục mạ?”

Trên cổ đột nhiên truyền đến lạnh băng, làm Bạch Nhiễm suy nghĩ
lấy lại tinh thần, ánh mắt lóe lóe, nhưng mà rất nhanh, nàng nhẹ
nhàng cong khóe miệng, nhìn Vân Tuyết Phi trào phúng nói: “Ngươi
thật là làm tốt lắm, quyến rũ A Cảnh không nói, còn quyến rũ một thị
vệ vì ngươi xuất đầu như vậy!”

Cho dù tính tình tốt cũng kinh không chịu nổi vũ nhục như vậy, mày
Vân Tuyết Phi nhíu nhíu, sắc mặt một chút lạnh xuống dưới, dòng khí
chung quanh nháy mắt rơi chậm lại vài độ, vài người chung quanh
đều có thể cảm giác được trên người nàng tản mát ra trầm giận và
hàn ý.

Nàng lại lần nữa cất bước, trực tiếp đi đến trước mặt Bạch Nhiễm,
cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, trong mắt khí thế không thua Bạch
Nhiễm, còn có một tia khinh thường: “Thái độ hiện tại của ngươi
chính là càn quấy, làm người cực độ chán ghét, đừng nói A Cảnh
không yêu ngươi, đổi làm là Bạch Phong, hắn cũng chỉ sẽ ghét bỏ
ngươi!”

“Ngươi lần này cứu A Cảnh, ta thực cảm kích, ngươi thích A Cảnh,
ta biết, nhưng mà lại không tiếp thu nổi phương thức của ngươi!”
Vân Tuyết Phi lắc đầu, sắc mặt đen tối nói: “Thân phận A Cảnh là
hoàng tử, ngươi nhận thức hắn lâu như vậy, lúc trước tiên hoàng
vốn muốn hắn đăng cơ làm đế, cái này ngươi hẳn là biết, Tiêu Thái
Hậu vẫn luôn xem hắn là cái đinh trong mắt, Đại Hạ Quốc còn sót lại
ba vị hoàng tử, mặt khác hai vị là một mẹ đẻ ra, A Cảnh và bọn họ
không thân, mấy năm nay trong tối hắn trải qua quá nhiều lần ám sát
độc sát, may mắn sống tới ngày nay là không dễ dàng!”

Nàng đã từng làm chuyện ngu xuẩn như vậy, ngây ngốc tin Tiêu Nhị
Vũ, tự cho là vì tốt cho Hạ Hầu Cảnh, làm hắn từ bỏ đế vị, từ bỏ dựa



vào, nhiều năm như vậy vẫn luôn sống trong bất an nguy hiểm, cái
giá này quá lớn, nàng muốn thời gian chảy ngược, đền bù sai lầm
nàng phạm phải!

Nàng có thể sống lại một lần, lại không trở lại quá khứ, cho nên lúc
này đây nàng tuyệt đối sẽ không để sự tình tương đồng lại lần nữa
tái diễn, nàng phải bảo vệ tốt Hạ Hầu Cảnh!

Bạch Nhiễm nhè nhẹ nắm chặt tay, môi nhếch, gắt gao nhìn Vân
Tuyết Phi, giờ phút này lại là một câu nói không nên lời.

“Lần này A Cảnh bị thương, Tiêu Thái Hậu và Nhị hoàng tử thoát
không được quan hệ, nếu hắn thật cùng ngươi ẩn cư tại đây, tin
tưởng không được mấy ngày yên bình, an toàn của hắn sẽ tiếp tục
chịu uy hiếp! Ngươi thích hắn có thể sau khi trở về đường đường
chính chính theo đuổi, nhưng mà mang bất mãn tức giận phát tiết
trên người khác, ngươi áp đặt ý nguyện ích kỷ lên A Cảnh, đó chính
là ngươi sai rồi!”

“Cảm tình vốn là lưỡng tình tương duyệt, ngươi có quyền theo đuổi,
hắn cũng có quyền lựa chọn, tựa như ngươi nói, ta đã là thê tử của
Tư Nam Tuyệt, chưa bao giờ là vấn đề giữa ngươi và hắn, ngươi
không có tư cách tới chỉ trích ta, càng không có tư cách yêu cầu hắn
nhất định phải thích ngươi!” Hơi thở quanh thân Vân Tuyết Phi bình
lại, nhưng đôi con ngươi lại tựa nhiễm một tầng sương tuyết, thanh
âm từng câu từng chữ nói: “Vũ nhục chúng ta đồng thời, càng vũ
nhục chính ngươi!”

Sắc mặt Bạch Nhiễm thoáng chốc biến đổi, môi lúc đóng lúc mở, lại
là một câu cũng nói không nên lời.

Vân Tuyết Phi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Hạ Hầu Cảnh cẩn thận
nhìn thoáng qua, trên sắc mặt nhiều một chút nhu hòa, chân thành



nói: “A Cảnh, chúng ta hôm nay ở thêm một buổi tối, ngày mai lên
đường đi!”

“Vương phi, chúng ta nói muốn đi tìm Vương gia!” Bạch Phong lập
tức phản đối, toàn bộ buổi tối hắn không ngủ, tơ máu như dây đằng
bò đầy hai mắt, nhưng giờ phút này ánh mắt hắn tranh đến lão đại,
trong mắt tràn đầy nồng đậm sầu lo, đồng thời mơ hồ có chút thất
vọng ở bên trong.

“Thân thể ta đã sớm tốt, hiện tại cần lo lắng chính là Nam Tuyệt, hắn
hiện tại có nguy hiểm, chúng ta phải nhanh tìm được hắn!” Hạ Hầu
Cảnh cũng sốt ruột, hắn tuy rằng thích Phi Nhi, nhưng mà Tư Nam
Tuyệt rốt cuộc là biểu ca của hắn, vẫn luôn rất chiếu cố hắn, xem hắn
như thân nhân huynh đệ, hắn không thể để hắn có việc!

Vân Tuyết Phi sao không biết suy nghĩ lo âu của bọn họ, Tư Nam
Tuyệt là phu quân của nàng, nàng càng lo lắng hơn bọn hắn, nhưng
hiện tại trở về khẳng định tìm không thấy người, không có manh mối
mù quáng đi tìm, chi bằng chờ một buổi tối, có lẽ buổi tối hắn có thể
tìm tới!

“Chúng ta ở đây từ từ đi, Nam Tuyệt nói không chừng đã tới trên
đường, nếu chúng ta hiện tại đi rồi, hắn tìm không thấy nên làm cái gì
bây giờ?” Cánh môi Vân Tuyết Phi căng lên, trong mắt một mảnh
màu ủ dột. 

“Ta không đồng ý chờ!” Bạch Phong đè nén tức giận, nặng nề nhìn
Vân Tuyết Phi, đáy mắt một mảnh màu đen.

“Ngươi vì Cảnh Vương gia có thể lại chờ một buổi tối, ta chờ không
được!” Bạch Phong bỗng chốc thu hồi kiếm, cũng không quay đầu lại
đẩy cửa đi ra.



Thanh âm leng keng vang lên, đảo mắt người đã không thấy bóng
dáng, chỉ để lại từng trận gió lạnh.

Vân Tuyết Phi ngơ ngác nhìn bóng dáng Bạch Phong rời đi, mím
môi, chung quy một câu cũng không nói, lẳng lặng trầm mặc đứng ở
nơi đó.



Chương 153: Đại kết cục

Bạch Nhiễm nhướng mày, bỗng nhiên trào phúng cười, mang theo
nồng đậm vui sướng khi người gặp họa: “Rốt cuộc có người không
nhìn được, Vân Tuyết Phi, ngươi xứng đáng!”

“Câm miệng!” Hạ Hầu Cảnh lạnh giọng cảnh cáo, mặt mày có nồng
đậm không vui, rồi sau đó quay đầu lo lắng nhìn phía Vân Tuyết Phi
trầm mặc, biết trong lòng nàng không dễ chịu, chuyện này đều bởi vì
hắn mà lên, nếu không phải hắn trúng kế bị thương, ngưng lại ở chỗ
này, Tư Nam Tuyệt cũng sẽ không bởi vì tìm hắn mà mất tích, Bạch
Phong càng sẽ không bởi vì Nam Tuyệt mất tích hiểu lầm Phi Nhi.

Nghĩ đến đây, trong lòng hắn dâng lên nồng đậm tự trách, mím môi,
trong lòng lập tức quyết định.

“Phi Nhi, ngươi ở chỗ này chờ, ta hiện tại đi tìm hắn về!” Vẻ mặt Hạ
Hầu Cảnh nghiêm túc, ánh mắt kiên định.

Tiếng nói vừa dứt, hắn liền cất bước đi nhanh đến cửa, lúc này Bạch
Nhiễm không nhìn được, trực tiếp duỗi tay chắn trước mặt hắn.

“Bạch Phong là bị nữ nhân này bức đi, liên quan gì đến ngươi?”
Bạch Nhiễm bất bình trừng mắt nam nhân trước mắt, con ngươi
dâng lên lửa giận, thân mình vẫn không nhúc nhích chắn ở phía
trước.

“Tránh ra!” Trong lòng Hạ Hầu Cảnh sốt ruột, lạnh giọng thúc giục,
nếu không phải suy xét đến nàng đã cứu hắn, hắn thật sự sẽ không
chút do dự động thủ với nàng.



“Không cho! Miệng vết thương của ngươi còn chưa hoàn toàn tốt,
ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thương cho ta!” Bạch Nhiễm ngẩng đầu,
khiêu khích đối diện với nam nhân trước mắt, ánh mắt tràn đầy
không chịu thua.

“Ngươi……”

Hạ Hầu Cảnh đang muốn mở miệng mắng, đột nhiên giọng nữ đánh
gãy lời nói của hắn: “Thôi! Tùy hắn đi!”

“Phi Nhi, hắn chỉ là nhất thời tức giận, bây giờ ta đi mang hắn về!” Hạ
Hầu Cảnh cũng không tiếp tục nói với nữ nhân khó chơi trước mặt,
trực tiếp túm chặt tay nàng, kéo nàng đến một bên, sau đó chạy tới
cửa.

“A Cảnh, đừng đi đuổi theo, thuận theo hắn đi!” Vân Tuyết Phi nâng
cao thanh âm, gọi Hạ Hầu Cảnh lại, cười khổ nói: “Lưu lại người của
hắn cũng lưu không được lòng của hắn, nếu không phải vì đưa ta đi,
đêm qua hắn có thể kề vai chiến đấu với Nam Tuyệt!”

Hạ Hầu Cảnh chung quy vẫn thu hồi bước chân, yên lặng xoay
người, trầm mặc nửa ngày, mở miệng nói: “Vất vả mấy ngày này,
ngươi cũng mệt mỏi, ta mang ngươi đi nghỉ ngơi!”

“Được ~ cám ơn!” Vân Tuyết Phi gật gật đầu, mỏi mệt xả ra một nụ
cười, chỉ là ý cười không đến đáy mắt, càng nhiều chỉ là ưu sầu.

Bọn họ một trước một sau đi ra ngoài, đều không liếc mắt nhìn nàng
một cái, Bạch Nhiễm không phục, thẳng tắp đuổi tới cửa, dưới ánh
mặt trời sáng sớm, bóng dáng kia càng chạy càng xa thân, nam tuấn
nữ tú, hài hòa như vậy, Bạch Nhiễm nắm chặt tay, hàm răng tức giận
đến cơ hồ muốn cắn nát.



Trong Càn Thanh điện, Hạ Hầu Huyền xoa xoa cái trán mỏi mệt, từ
trên long ỷ đứng lên, vài bước đi xuống dưới, ánh mắt nặng nề đối
diện với Tiêu Hàn: “Nam Tuyệt lại trúng mai phục?”

“Theo thám tử hồi báo, trên đường sau khi Vương gia gặp phải mai
phục đã rơi xuống không rõ, Vương phi vốn tính toán sau khi tìm
được Cảnh Vương gia liền lập tức khởi hành hồi phủ, chỉ là ngày
hôm sau thân thể Cảnh Vương gia không khoẻ, chậm trễ hành trình!”
Tiêu Hàn mặc một bộ quần áo màu xanh, thẳng tắp đứng ở nơi đó,
lời nói việc làm quy củ thích đáng, không kiêu ngạo không siểm nịnh.

“Xem ra bọn họ đã nhịn không được!” Khóe miệng Hạ Hầu Huyền
khẽ chế giễu, ánh mắt hiện lên ánh sáng phức tạp, có lạnh băng, có
bất đắc dĩ, còn có thật sự lo lắng……

“Lúc này bọn họ đi ra ngoài, theo lý thuyết hết thảy đều chuẩn bị ổn
thỏa!” Trong mắt Tiêu Hàn hiện lên một tia tìm tòi nghiên cứu cùng
trầm tư, giờ khắc này hắn ngửi được mùi âm mưu, cảm giác có một
lưới lớn đang mở ra, đưa bọn họ tầng tầng lưới nhập trong đó.

Tiêu Hàn sầu lo, Hạ Hầu Huyền tự nhiên cũng là có thể nghĩ đến,
mục tiêu những người đó là long ỷ của hắn, ngôi vị hoàng đế của
hắn, nhưng lúc này hắn đều không để bụng, hắn chỉ lo lắng an toàn
của Phi Nhi, hắn đã ích kỷ phụ nàng một lần, làm nàng một mình gặp
phải chiến trường hung hiểm, một mình bị những người đó làm hại,
lúc này hắn không nghĩ lại làm lịch sử tái diễn, chẳng sợ nàng đã
không phải là thê tử của hắn, hắn cũng nhất định phải bảo vệ tốt an
toàn của nàng!

Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn rùng mình, từ bên hông kéo xuống lệnh
bài cấm vệ mang bên người, đưa cho Tiêu Hàn, lạnh giọng mệnh
lệnh: “Ngươi triệu tập một ít nhân mã, đêm khuya hôm nay ở cửa



Bắc chờ ta, ta muốn đích thân đi U Châu!”

Tiêu Hàn ngẩn ra, vội vàng lên tiếng ngăn cản: “Hoàng Thượng,
ngươi không thể ra cung, lúc này trong cung cầu ngươi, không có
ngươi ở trong cung tọa trấn, những người đó sẽ càng thêm càn rỡ!”

“Cái ngôi vị hoàng đế này ta ngồi lâu rồi, đã chết lặng, nếu bọn họ
muốn, thì cho bọn hắn!” Hạ Hầu Huyền lắc đầu, sắc mặt tối, trong
mắt càng tràn ngập nặng nề và bi thương: “Dĩ vãng ta không nhìn rõ,
cho nên mất đi người quan trọng nhất, lúc này đây ta phải sống vì
chính mình, ta muốn đền bù sai lầm mình phạm phải!”

Vẻ mặt như vậy, Tiêu Hàn nhiều ít đoán được có quan hệ với nữ
nhân, bọn họ đều là người phàm trần, đều không thoát ly khỏi nhi nữ
tình trường, may mắn chính là hắn rốt cuộc chờ được Quân Nhi của
hắn.

“Ta một mình đi là được, Hoàng Thượng ngươi cứ ngồi thủ hoàng
cung, chờ tin tức tốt của ta!” Ánh mắt Tiêu Hàn giật giật, thần sắc
kiên quyết, nên là lúc hắn báo ân.

Mày Hạ Hầu Huyền nhíu lại, thẳng tắp xem kỹ nam nhân trước mặt,
còn muốn nói cái gì, lại bị Tiêu Hàn giành trước một bước: “Hoàng
Thượng, như vậy đoạn thời gian, ngươi khẳng định không thể lập
tức thoát thân, trước để ta đi thăm dò tình huống, đến lúc đó bên này
Hoàng Thượng an bài thỏa đáng, có thể tùy thời đi hội hợp với ta!”

Thấy trong mắt hắn lan tràn ánh sáng tự tin, lời nói còn lại đều bị
chắn ở trong cổ họng Hạ Hầu Huyền, hắn nói đúng, sự tình trong
cung hắn an bài tốt, giờ phút này hắn là hoàng đế, bọn họ không dám
công khai tới, nếu hắn ra cung, vị trí ở hoàng cung này dễ dàng đổi
chủ, đến lúc đó an toàn của Phi Nhi càng thêm không được bảo đảm!



Hạ Hầu Huyền bất đắc dĩ gật gật đầu, duỗi tay vỗ vỗ bả vai Tiêu Hàn,
nở rộ một nụ cười cảm kích: “Cám ơn ngươi!”

Thời điểm bóng tối lại một lần buông xuống, ngọn đèn dầu khắp nơi
đốt lên, Vân Tuyết Phi ra khỏi phòng, tìm cái bậc thang ngồi xuống,
ngẩng đầu lẳng lặng nhìn trăng tròn treo ở không trung.

Đột nhiên phía sau truyền đến tiếng bước chân quen thuộc, ánh mắt
nàng lóe lên một chút, chung quy vẫn không để ý đến, vẫn không
nhúc nhích nhìn không trung.

“Vương phi, thật là có hứng thú, buổi tối lạnh như thế lại ra ngoài
ngắm trăng!” Thanh âm trêu tức của Bạch Nhiễm từ sau người vang
lên, sau đó tiếng bước chân dừng lại, nàng trực tiếp tìm vị trí bên
cạnh, cũng ngồi xuống.

Ban đêm gió lạnh hơn, thổi trúng đầu người hết sức rõ ràng, từ góc
độ này của nàng nhìn ra bên ngoài, nguyên bản tiểu viện ở giờ phút
này có vẻ vô cùng trống trải quạnh quẽ, giống như tâm tình giờ phút
này của nàng, ký ức buổi tối ngày đó không ngừng trở lại, nàng biết
lúc ấy Tư Nam Tuyệt gặp phải nguy hiểm lúc đẩy nàng ra là vì tốt cho
nàng, nhưng giữa phu thê ở chung không nên như vậy, nàng tuy
rằng lo lắng cho A Cảnh, lại là càng để ý hắn, nàng hy vọng có thể
cùng hoạn nạn với hắn, chính là hắn lại không cho nàng cơ hội nói ra
những lời này!

Thấy Vân Tuyết Phi vẫn không nói một lời, căn bản không thèm để ý
tồn tại của nàng, Bạch Nhiễm bắt đầu có chút tức giận, nhìn nàng
bằng nửa con mắt, nói chuyện mang theo châm chọc: “Nam Tuyệt ca
ca không ở đây, lúc thiên thời địa lợi như vậy, đáng tiếc A Cảnh nằm
trên giường không dậy nổi, chỉ có thể làm ngươi một người độc thủ
phòng không!”



“Kỳ thật ta thật ra rất hiếu kì, ngươi rốt cuộc có cái gì tốt? Có thể mê
hoặc A Cảnh ta đầu óc choáng váng, còn có thể làm Nam Tuyệt ca
ca vì ngươi cả mệnh cũng không cần!” Bạch Nhiễm tự nhiên nói,
giọng điệu vẫn bất bình và oán muộn, dưới ánh trăng sắc mặt nàng
có chút vặn vẹo: “Ngươi căn bản là là một nữ nhân lả lơi ong bướm,
thấy một người yêu ái một người, luận mỹ mạo luận tài văn chương,
ngươi căn bản kém ta ra, bọn họ thật là mắt mù!”

Nếu không phải nữ nhân này, nàng hiện tại đã cùng Hạ Hầu Cảnh
sớm chiều ở chung sống hạnh phúc, sau khi nàng đi vào, chỉ cần
nàng nói một câu không dễ nghe, ánh mắt Hạ Hầu Cảnh luôn là chán
ghét trừng nàng một cái, cuối cùng một giây đều không muốn lưu lại
một ánh mắt, giống như nàng là đồ vật gì không sạch sẽ!

Mấy ngày này trong mắt hắn chỉ có nữ nhân này, chẳng sợ ốm đau
trên giường, cũng không quên quan tâm an ủi nàng, hắnchưa từng
đối với nàng ôn nhu như vậy, cái này làm cho nàng không thể không
hận?

Mấy ngày này lúc áp lực rốt cuộc tìm được rồi một cái bùng nổ, tâm
tính nàng có một loại vui sướng xưa nay chưa từng có, trong mắt
nhiễm ngọn lửa cừu hận.

“Như thế nào không nói lời nào? Chột dạ?” Bạch Nhiễm lạnh lùng
cười, trong không khí lạnh băng, nàng thanh âm càng thêm âm hàn:
“Vân Tuyết Phi, biết không? Từ ánh mắt đầu tiên ta gặp ngươi đã rất
ghét ngươi, ngươi càng làm cho người ghê tởm hơn những nữ nhân
trong Hộ quốc vương phủ, mặt ngoài một bộ dáng lãnh tình không
thèm để ý, sau lưng càng thêm âm hiểm, luôn là dùng bộ dáng vô tội
tiêu sái đi mê hoặc nam nhân, giành được đồng tình thương tiếc của
nam nhân!”

Nàng càng nói càng kích động, nắm chặt tay, trong mắt cừu hận tràn



đầy, miệng càng như độc tiễn tôi luyện: “Ta tin tưởng ngươi có thể
giả trang được nhất thời, không giả trang được một đời, A Cảnh sớm
hay muộn sẽ thấy rõ gương mặt thật của ngươi!”

Lúc thanh âm nàng dừng lại, bốn phía im ắng, viện trống rỗng khôi
phục an tĩnh giống như chết, dường như nàng chính là một kẻ điên
lầm bầm lầu bầu.

Trong lòng nàng không hề vui vẻ, đột nhiên quay đầu lại, trừng mắt
Vân Tuyết Phi, thanh âm vô cùng tức giận, tựa hồ từ kẽ răng ra:
“Đừng tưởng rằng không nói lời nào giả chết, ta không có biện pháp
với ngươi!”

Tiếng nói vừa dứt, nàng bỗng chốc đứng lên, đi đến phía trước Vân
Tuyết Phi, khóe miệng câu ra một nụ cười ngoan độc, tay rũ ở bên
người đột nhiên nâng lên, ở không trung làm một độ cung nhanh,
mang theo từng trận gió lạnh mạnh mẽ đánh đến Vân Tuyết Phi.

Lức sắp tới đắc thủ, ánh mắt Vân Tuyết Phi ngưng lại, trong mắt lãnh
quang dần dần ngưng tụ, một tay nhanh hơn đột nhiên túm cổ tay
nàng, thanh âm lạnh băng cắt qua yên lặng: “Bạch Nhiễm, ta không
nói lời nào không đại biểu ta không biết giận, vốn dĩ ta còn có vài
phần đồng tình với ngươi, thậm chí kính ý, giờ phút này ta rốt cuộc
vô cùng tán thành ánh mắt A Cảnh, ngươi là nữ nhân như vậy, hắn
chướng mắt là bình thường, ác độc không nói lí như vậy, thật sự
chính là một người đàn bà đanh đá, một kẻ điên, nam nhân nào có
thể chịu được ngươi như vậy!”

“Ta đã sớm nói, ta và Hạ Hầu Cảnh căn bản không thể, ta là thê tử
Tư Nam Tuyệt, vĩnh viễn đều sẽ không trở thành vấn đề giữa ngươi
và hắn, ngươi vì cái gì nhất định phải cắn mãi không bỏ? Ngươi có
không nghĩ tới, A Cảnh là người ngươi coi trọng trong lòng, ngươi vũ
nhục ta đồng thời, cũng vũ nhục hắn, càng thêm vũ nhục chính



ngươi!” Thanh âm Vân Tuyết Phi lạnh lẽo, mang theo hàn ý khắc chế
thật sâu.

Lúc Bạch Nhiễm nghe đến mấy lời nói này, sắc mặt một trận trắng
bệch, ánh mắt gắt gao nhìn Vân Tuyết Phi: “Không, ta không có vũ
nhục A Cảnh, ngươi nói bậy, ta rõ ràng hận chỉ là ngươi, chỉ có
ngươi!”

“Ta vốn dĩ cũng không thích ngươi, ngươi muốn hận ta, ta không sao
cả!” Vân Tuyết Phi hừ lạnh một tiếng, trực tiếp ném tay nàng ra, xoay
người tính toán rời đi.

Bạch Nhiễm nhìn bóng dáng đạm nhiên kia, ánh mắt sinh ra phẫn nộ,
từ trong ngực lấy ra chủy thủ riêng chuẩn bị tốt, rút ra chủy thủ kia
nháy mắt hàn quang lạnh băng chiếu ra từ hai tròng mắt ác độc của
nàng.

Chỉ có nữ nhân này đã chết, nàng mới có thể đi vào trong lòng A
Cảnh!

Nghĩ đến đây, trong lòng do dự dần dần biến mất, thay thế chính là
kiên định và điên cuồng……

Vân Tuyết Phi không nhìn phía sau, vẫn luôn đi về phía trước, chính
là không đại biểu nàng không chú ý phía sau, kiếp trước nàng bao
nhiêu lần đều là liếm máu, tự nhiên có lòng phòng người, đặc biệt là
nữ nhân bị ghen ghét và cừu hận làm hôn mê đầu là nguy hiểm nhất.

Lúc dòng khí lạnh băng từ phía sau tới gần, khóe miệng nàng tràn ra
một nụ cười lạnh, dưới ánh trăng tay nàng nắm chặt buông ra, bỗng
nhiên xoay người, thân mình hơi hơi né qua bên cạnh, tránh công
kích phía sau vươn tay nhanh nhẹn bắt lấy cổ tay Bạch Nhiễm, mặt
khác tay lấy cái giống dao ra không chút do dự bổ vào trên cổ tay



mảnh khảnh kia.

Chủy thủ va chạm mặt đất phát ra âm thanh thanh thúy chói tai, ở
ban đêm yên tĩnh đặc biệt rõ ràng.

Bạch Nhiễm còn không kịp hô, thân mình bị túm lên, Vân Tuyết Phi
ngưng tụ khí lực nơi tay, lúc này không chút lưu tình nào một phách
tới ngực nàng, sau đó buông ra tay, khiến bóng dáng giống như
đường cong, phịch một tiếng rời vào trên sàn nhà.

Tức khắc quanh thân truyền đến đau đớn xương cốt bể vỡ, tay Bạch
Nhiễm che lại ngực, phẫn hận nhìn chằm chằm nữ nhân đứng thẳng
ở trước mắt, dưới ánh trăng áo trắng mắt đẹp của nàng, giống như
tiên tử, rực rỡ đối lập với nàng nhếch nhác, trong lòng khí huyết tức
khắc cuồn cuộn, phụt một tiếng, một búng máu phun ra, rơi vào trên
phiến đá xanh.

Mày Vân Tuyết Phi hơi hơi nhíu, sau đó nhặt chủy thủ trên mặt đất
lên, tinh tế nhìn nhìn, đây là chủy thủ khắc hoa có khắc hồng bảo
thạch, rất là tinh tế nhỏ xinh.

“Lớn lên rất xinh đẹp, nhưng tâm tư ngươi đủ ác độc, còn may A
Cảnh không thích ngươi!” Vân Tuyết Phi cắm chủy thủ vào vỏ đao,
lắc đầu, khinh thường nhìn thoáng qua nữ nhân nằm rạp trên mặt
đất: “Lúc này ta không giết ngươi, coi như trả lại một ân ngươi cứu
Hạ Hầu Cảnh, nhưng chỉ có lúc này, nếu còn có tiếp theo, đừng trách
ta vô tình!”

Trên mặt đất rải rác lá khô bị gió cuốn lên, phát ra âm thanh rào rạt,
Vân Tuyết Phi dừng bước chân, quanh thân lộ ra một cỗ lạnh hàn ý
lẽo: “Ngày mai tốt nhất đừng cho ta lại nhìn thấy ngươi, ngươi không
xứng với A Cảnh!”



“Ha hả ~” Bạch Nhiễm giãy giụa đứng lên, thân mình lung lay, sắc
mặt nàng dưới ánh trăng càng thêm trắng bệch, thê lương giọng nữ
giống như ma quỷ trong đêm tối: “Ngươi căn bản cái gì cũng không
biết, dựa vào cái gì nói ta như vậy!”

“Ta yêu A Cảnh, yêu mười mấy năm, trước kia trong mắt hắn chỉ có
Tiết Phỉ, ta nhận, chỉ trách ta không gặp được hắn sớm hơn! Ta cam
chịu phụ thân an bài, làm thiếp của Tư Nam Tuyệt, chỉ cần không
phải Hạ Hầu Cảnh, ta gả cho ai có cái gì khác biệt? Chính là hiện tại
Tiết Phỉ đã chết, vì cái gì ta lại không thể cuộc sống của mình tranh
đua một trận?”

Bạch Nhiễm lẩm bẩm nói, thanh âm lộ ra tang thương và bi thương,
đột nhiên nghĩ đến cái gì, nàng nâng đôi mắt lên, cảm xúc kích động
mà phẫn hận: “Đều là ngươi, nếu không có ngươi, A Cảnh là có thể
dừng ánh mắt ở trên người ta, hắn cũng không phải không có cảm
tình với ta, lúc ngươi không tới, chúng ta sống thực hạnh phúc, vì cái
gì ngươi phải xuất hiện?”

Thanh âm phẫn nộ kia ở trong ban đêm u tối quanh quẩn thật lâu,
xen lẫn với âm thanh lá cây sàn sạt, càng thêm thê lương lạnh băng.

Chán ghét thì chán ghét, nhưng mà trong lòng Vân Tuyết Phi vẫn có
hơi hơi xúc động, ánh mắt lóe lóe, xen lẫn chán ghét đột nhiên tan đi
chút, vẫn không quay đầu lại, trầm mặc một lát sau, thở dài nói: “Mặc
kệ ngươi tin hay không, ta tới nơi này chỉ là muốn mang A Cảnh an
toàn về nhà, ngươi nếu vì tốt cho hắn, thì không cần ngăn trở, chờ
sau khi hết thảy xong xuôi, ta sẽ không xuất hiện ở trước mặt A Cảnh
nữa!”

Bạch Nhiễm có chút sững sờ, nhìn cửa chính đã đóng chặt, tay nắm
chặt hơi hơi buông ra, nàng chán ghét Vân Tuyết Phi, đây là sự thật,
chỉ là nàng ta thật sự sẽ rời khỏi A Cảnh sao?



“Tiểu Nhiễm!”

Một âm thanh quen thuộc dễ nghe đột nhiên ở vang lên sau lưng
nàng, làm xáo trộn suy nghĩ của nàng, cả người Bạch Nhiễm run lên,
sau đó cắn chặt môi dưới, không dám quay đầu lại nhìn.

Hạ Hầu Cảnh đứng ở trong đêm tối, lẳng lặng nhìn chăm chú bóng
dáng quật cường này, trong lòng từ phẫn nộ vừa rồi chuyển vì bất
đắc dĩ và áy náy, hắn vẫn luôn biết nàng thích hắn, nhưng không
nghĩ tới cảm tình nàng đối hắn sâu như vậy, ở lúc hắn sa vào trong
thống khổ không ra được, cũng có một ngốc tử như vậy yên lặng vì
hắn bị thương.

“Ngươi tới đã bao lâu?” Bạch Nhiễm hít sâu một hơi, bình phục lòng
khẩn trương bi thương vừa rồi, sau đó chậm rãi xoay người, khóe
miệng tươi cười gượng ép.

“Thực xin lỗi ~” Hạ Hầu Cảnh nhấp nhấp miệng, cúi đầu cuối cùng
nói ra ba chữ này.

Trong nháy mắt, thân thể Bạch Nhiễm cứng đờ, hô hấp chợt ngừng
lại, bất quá rất nhanh, nàng khôi phục tâm thần, khóe miệng gợi lên
một chút tự giễu: “Ngươi quả nhiên đều nghe được, ta còn tưởng
rằng ngươi sẽ mắng ta, không nghĩ tới ngươi lại nói ba chữ này với
ta!”

Dừng một chút, nàng nhìn hắn thật sâu, trong mắt không đếm hết bi
thương, thanh âm cực nhẹ mang theo đau xót người thường không
cách nào hiểu được: “Ta tình nguyện ngươi nổi giận với ta, cũng
không muốn nghe đến ba chữ này!”

“Hai người chúng ta ở một chỗ trong khoảng thời gian này là những



ngày trong vui sướng nhất cuộc đời ta, ngươi bao dung quan tâm ta,
ta thường xuyên suy nghĩ ngươi có phải cũng có chút thích ta hay
không, chỉ là không thích nhiều như Tiết Phỉ mà thôi, ta có thể chờ,
tin tưởng thời gian không phụ lòng người, ngươi có một ngày sẽ
thích ta, còn thích ta hơn Tiết Phỉ, nhưng ba chữ này của ngươi thật
là châm chọc lớn nhất với ta, nói với ta tự cho là những ngày vui
sướng tốt đẹp đó, trên thực tế căn bản là một mình ta tự cho là
đúng!”Thanh âm Bạch Nhiễm mang theo một loại yếu ớt, nhưng lại
nỗ lực không cho mình rơi lệ.

Hạ Hầu Cảnh rốt cuộc nhịn không được, vẫn cất bước đi lên trước
giữ tay nàng lại, nhẹ nhàng vỗ, ôm vào nàng trong lòng ngực, hắn
nhắm mắt lại, thanh âm mang theo một cỗ vô lực: “Thực xin lỗi!”

Bạch Nhiễm còn không có phản ứng, dán vào thân thể ấm áp, ngửi
hương vị nàng thích, thành thật co rút đau đớn trong lòng kia đột
nhiên giảm bớt, nàng rũ tay ở hai bên cũng cẩn thận nâng lên, lại do
dự đã lâu, không dám ôm lại, nàng lo lắng đây là một mộng đẹp, nhẹ
nhàng đụng vào, sẽ phá thành mảnh nhỏ.

“Tiểu Nhiễm, nếu, nếu ngươi nguyện ý chờ ta……” Hạ Hầu Cảnh
nghĩ, rốt cuộc hạ quyết tâm, trong mắt nhiễm một tầng mờ mịt, chỗ
sâu trong đáy mắt có sự đau đớn quyết tuyệt: “Thù của mẫu thân
không đội trời chung, ta không thể không báo, nếu ngươi nguyện ý
chờ ta, chờ hết thảy đều kết thúc, ta sẽ cưới ngươi!”

Thân thể Bạch Nhiễm ngẩn ra, phảng phất không tin lỗ tai mình, hắn
nói cái gì? Hắn nói muốn cưới nàng!

“Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa!” Thanh âm Bạch Nhiễm lộ
ra run rẩy, con ngươi bỗng nhiên trợn to, bên trong có một tia bất an,
càng có rất nhiều không thể tin.



“Ta có thể không có biện pháp yêu ngươi, nhưng nếu ngươi nguyện
ý chờ ta, sau thù của mẫu thân báo được ta cưới ngươi!” Trong mắt
Hạ Hầu Cảnh tràn đầy thống khổ, còn có một chút giải thoát, cả đời
này hắn nhất định không yêu người, như vậy thanh toàn cho nàng đi.

“Nếu ngươi nguyện ý, đời này kiếp này ngươi là thê tử duy nhất của
ta, ta sẽ đối tốt với ngươi!” Đây là một lời hứa, một lời thề, một câu
hắn cấp tương lai cho mình……

“Ta nguyện ý!” Bạch Nhiễm không chút do dự trả lời, hốc mắt nóng
lên, chuyện này vĩnh viễn không có khả năng xảy ra lại đã xảy ra ở
buổi tối tê tâm liệt phế này. Nàng nâng lên đôi tay lên một khắc rốt
cuộc gắt gao ôm bên hông hắn, chôn đầu thật sâu nhập ở trong lòng
ngực hắn, không nhìn biểu tình trên mặt hắn, đây hết thảy đều là thật
sự!

Hạnh phúc tới nhanh như vậy, không chân thật như vậy, nguyên lai
ông trời cũng không vứt bỏ nàng!

“Ta không thèm để ý ngươi yêu hay không yêu ta, ta yêu ngươi là
được, chỉ cần có thể ở lại bên cạnh ngươi, ta nguyện ý chờ ngươi!”
Bạch Nhiễm nghẹn ngào nói xong ý nghĩ trong lòng, không thể yêu
nàng không sao, hắn đã cho nàng lời hứa tốt nhất, nàng có thời gian
cả đời có thể bồi ở bên người hắn, như vậy là đủ rồi!

Phòng trong ánh đèn mờ nhạt, chiếu rọi ra khuôn mặt tối tăm không
rõ của Vân Tuyết Phi, nàng dựa ở cửa sổ, yên lặng nhìn một đôi ôm
nhau trong viện, trong lòng có không muốn, càng có nhiều hơn một
loại vui mừng, có lẽ kết quả như vậy là tốt nhất!

Sáng sớm hôm sau, vừa mới mới vừa có sáng lên, âm thanh bên
ngoài ầm ỹ, binh khí hỗn loạn cùng tầng tầng tiếng bước chân.



Vân Tuyết Phi xoa xoa đôi mắt, lỗ tai giật giật, đột nhiên cả người
đều cứng đờ, theo sau vội vàng mặc quần áo lên, chạy vội đi ra cửa
chính, gặp Hạ Hầu Cảnh đón đầu.



Chương 153-2: Đại kết cục (2)

“Có phải bọn họ đuổi đến đây hay không?” Mặt Vân Tuyết Phi hiện
lên nôn nóng, trong mắt có mấy phần hoảng loạn, nàng không nghĩ
tới bọn họ nhanh như vậy đã tìm đến nơi đây.

Vẻ mặt Hạ Hầu Cảnh ngưng trọng gật gật đầu: “Ta đang muốn tìm
ngươi, chúng ta hiện tại đến lập tức rời khỏi nơi này, nhà này có một
mật đạo!”

“Được!” Vân Tuyết Phi gật đầu thật mạnh, theo sau nhanh chóng
xem kỹ một vòng, thấy phía sau hắn không có người, nàng vội vàng
hỏi: “Bạch Nhiễm đi đâu? Ngươi không kêu nàng?” Nàng tuy rằng có
thành kiến với Bạch Nhiễm, nhưng mà nàng cũng rõ, trên thế giới
không còn có một nữ nhân yêu Hạ Hầu Cảnh hơn nàng ta, nếu A
Cảnh nguyện ý tiếp nhận, nàng cũng hy vọng hắn hạnh phúc!

“Ta nghe thấy thanh âm liền vội vàng đi tìm nàng, không tìm được,
nàng không ở trong phòng!” Hạ Hầu Cảnh lắc đầu, sắc mặt tối đen
nói: “Chúng ta cần phải chạy nhanh, lập tức bọn họ có thể đuổi đến
đây, chúng ta bảo vệ cũng không được!”

“Tiểu Nhiễm nàng hẳn là có việc đi ra ngoài, những người đó muốn
bắt chính là chúng ta, cũng không biết Tiểu Nhiễm ở bên cạnh, nàng
sẽ an toàn, chờ sau khi chúng ta an toàn trở lại vương phủ, ta sẽ tìm
nàng giải thích!” Hạ Hầu Cảnh quyết định chủ ý, vội vàng kéo Vân
Tuyết Phi, chạy tới phương hướng mật đạo kia.

Trong lòng Vân Tuyết Phi tuy rằng cũng có lo lắng, nhưng mà Hạ
Hầu Cảnh nói đúng, giờ phút này không phải thời khắc bọn họ do dự,



Tư Nam Tuyệt vì tìm A Cảnh, đã mất tích không rõ, nàng không thể
cô phụ một mảnh khổ tâm của Nam Tuyệt.

Ở lúc sắp gần thoát khỏi đại môn, một bóng dáng màu đen lóe ra,
ngăn cản phía trướcbọn họ.

Hạ Hầu Cảnh trước sửng sốt, khi thấy rõ người phía trước, trong mắt
lo lắng tan đi, thanh âm ôn nhuận ấm áp: “Tiểu Nhiễm, nguyên lai
ngươi ở chỗ này!” Sau đó không đợi Bạch Nhiễm hồi phục, hắn đi
đến lôi kéo Vân Tuyết Phi đi đến bên người Bạch Nhiễm, mặt khác
một bàn tay cầm tay nàng, nhẹ giọng nói: “Hiện tại không phải thời
điểm nói chuyện, chúng ta chạy nhanh rời khỏi nơi này!”

Từ lúc nhìn thấy Bạch Nhiễm ăn mặc hắc y, đột nhiên trong lòng Vân
Tuyết Phi có một cỗ mãnh liệt bất an, một đôi con ngươi của nàng
gắt gao nhìn chằm chằm nữ nhân mặt không biểu tình, chỉ mong
không phải như nàng nghĩ!

Hạ Hầu Cảnh không chờ đến Bạch Nhiễm đáp, trực tiếp trái phải lôi
kéo hai nữ nhân, đôi mắt nhìn chằm chằm cửa mật đạo trước mặt,
chỉ cần sau khi vào mật đạo, bọn họ sẽ an toàn.

Chính là một khắc hắn cất bước, Bạch Nhiễm vẫn đứng ở tại chỗ bất
động, gắt gao nhấp môi, nặng nề nhìn tay nàng cùng hắn nắm chặt,
trong mắt hiện lên một tia cảm xúc phức tạp.

“Tiểu Nhiễm, chúng ta không thể dừng lại, chạy nhanh đi!” Mặt Hạ
Hầu Cảnh sốt ruột, quay đầu thúc giục nói: “Mặt khác sau khi thoát
khỏi nguy hiểm, ta lại giải thích với ngươi!”

“Chúng ta đi không được!”

Theo lời này rơi xuống, Hạ Hầu Cảnh còn không hiểu ý tứ những lời



này, đột nhiên phía trước một trận phanh vang lên, đại môn phía
trước bị đá văng, từ bên trong từng hàng cấm vệ quân nối đuôi nhau
vây quanh bọn họ.

“Các ngươi bị vây quanh, ai cũng đi không được!” Tiết Nhân Diệu
chắp tay sau lưng ưu nhã bước chân đi ra, khóe miệng ngậm khoái
ý, hắn chỉ nhàn nhạt quét nhìn Vân Tuyết Phi một chút, không có chút
nào dừng lại, dừng ánh mắt của mình ở trên người Hạ Hầu Cảnh:
“Chúng ta lại gặp mặt!”

Hạ Hầu Cảnh ánh mắt hơi hơi nheo lại, nhìn quét chung quanh một
vòng, đáy mắt đắm chìm một mảnh màu đen, nắm chặt tay Vân Tuyết
Phi, thanh âm ám trầm nói: “Ngươi muốn bắt chính là ta, thả các
nàng!”

“Ha hả ~” Tiết Nhân Diệu nhẹ nhàng nở nụ cười, trong mắt hiện lên
trào phúng, hắn sửa sửa cổ tay áo, tấm tắc lắc đầu: “Ngươi quả
nhiên vẫn giống như trước đây trọng cảm tình, vì muội muội tốt của
ta từ bỏ ngôi vị hoàng đế, lần này vì hai nữ nhân này, ngươi cả phản
kháng đều từ bỏ, quả nhiên, ngươi là một người không thể thành đại
sự!”

“Không cho ngươi nói A Cảnh như vậy!” Vân Tuyết Phi lập tức đứng
ra phản bác, nàng vốn dĩ không thân Tiết Nhân Diệu, giờ phút này
nghe hắn nói chuyện như vậy càng thêm chán ghét.

Hạ Hầu Cảnh kéo kéo Vân Tuyết Phi, ý bảo nàng đừng nói lời nói,
Tiết gia đã sớm không phải Tiết gia trước kia, từ sau khi phụ thân
Tiết Phi qua đời, Tiết gia do đại bá Tiết Phỉ Tiết Nhân Địch chưởng
gia, Tiết Nhân Diệu là trưởng tử của Tiết Nhân Địch, hắn không nghĩ
tới Hạ Hầu Thuần lần này bỏ vốn gốc, thế nhưng có thể mời Tiết gia
ra tới hỗ trợ.



Mờ ám như vậy Tiết Nhân Diệu xem ở trong mắt, càng thêm khịt mũi
coi thường, không rõ phụ thân vì cái gì để hắn tự mình mang binh
đến đây, trước mắt vị Cửu hoàng tử giống như chết, căn bản không
có chút nào khí thế đế vương!

“Ta vốn đang có một tia do dự, muốn giúp Hạ Hầu Thuần hay không,
chính là hiện tại này trong lòng ta một mảnh gương sáng, ngươi tàn
nhẫn kém ca ca ngươi, cho nên vĩnh viễn chỉ có thể bị đè ở phía
dưới không thể xoay người!” Tiết Nhân Diệu nhẫn nại tính tình nói
xong một câu này, nhìn trái phải liếc mắt một cái, mệnh lệnh nói: “Bắt
hai vị này lại cho ta!”

Một câu này rốt cuộc làm Vân Tuyết Phi bừng tỉnh, nàng bỗng nhiên
quay đầu thẳng tắp nhìn Bạch Nhiễm, thanh âm mang theo âm hàn:
“Là ngươi bán đứng chúng ta!”

Bạch Nhiễm ném tay Hạ Hầu Cảnh ra, thẳng tắp đi tới bên người Tiết
Nhân Diệu, sau đó xoay người cười lạnh: “Hiện tại mới phát hiện
không cảm thấy quá muộn?”

Quần áo màu đen tôn lên lông mi lạnh băng, càng thêm xa lạ vô tình,
thay đổi quá đột nhiên, Hạ Hầu Cảnh không rõ vì cái gì tối hôm qua
nữ tử này cùng hắn ôm nhau, hôm nay biến thành một người khác,
hắn mấp máy môi, yết hầu khô khốc, vẫn kiên trì hỏi tới: “Tiểu Nhiễm,
vì cái gì phải làm như vậy?”

Giọng nói thất vọng, Bạch Nhiễm nghe được, lại không cách nào đối
mặt, quay đầu sang một bên không nhìn hắn, nếu đi tới một bước,
nàng đã không thể quay đầu lại! 

Vân Tuyết Phi phẫn nộ muốn đi lên xé nát nữ nhân này, nữ nhân
điên này thật sự không biết cái gì, có được còn không biết quý trọng,
thế nhưng bán đứng A Cảnh hành tung cho Hạ Hầu Thuần, rõ ràng



tối hôm qua tê tâm liệt phế như vậy, đều khiến nàng một phen đồng
tình, không nghĩ tới tất cả đều là gạt người!

Nàng lạnh lùng con ngươi thẳng tắp chú ý phía trước, thần sắc kiên
quyết: “Chuyện tới hiện giờ, chúng ta liều một lần, tuyệt đối không thể
để Hạ Hầu Thuần biến thái kia bắt được!”

Thấy kia hai gã thị vệ lạnh lùng đi tới, trong mắt nàng một tia kiên
định, buông lỏng tay Hạ Hầu Cảnh ra, lấy ra chủy thủ tối hôm qua
nhặt được, tấn công về phía trước, rất nhanh binh lính phía trước đã
ngã xuống vũng máu.

Trong mắt Tiết Nhân Diệu hiện lên một chút ánh sáng lạnh, rút ra bội
kiếm của thị vệ bên cạnh, chậm rãi đi lên trước, hợp thể với quần áo
cắt may của hắn lại nổi lên chói mắt.

“Công phu tốt!” Trong mắt Tiết Nhân Diệu hiện lên một tia gì đó,
không chút để ý cười: “Để cho ta tới tiếp ngươi!”

Trong lòng Vân Tuyết Phi lộp bộp một chút, vội vàng đề chân lên
kiếm vứt trên mặt đất, trực tiếp vững vàng nắm ở trong tay, trong mắt
hiện lên lãnh trầm: “Cầu còn không được!”

Hai người đối diện, mùi thuốc súng nồng đậm tràn ngập ở trong
không khí, áp lực nặng nề, thị vệ nội đình đứng đầy chung quanh eo
đeo anh thương (giáo), mỗi người yên lặng nghiêm túc và trang
trọng.

Vân Tuyết Phi ra tay đầu tiên, đánh vỡ yên lặng người đè áp, binh
khí hai người giao nhau âm thanh nặng nề vang vọng khắp trong viện
trống trải, hai người không ai muốn nhường, một chiêu đều chiêu trí
mạng ngoan độc.



Nhưng mà sau một hồi, Vân Tuyết Phi phát hiện nội lực chậm rãi xói
mòn, thân thể đột nhiên sử không còn sức lực, phía trước một kích
mạnh mẽ đánh đến, nàng vung kiếm đón nhận, lại lách cách một
tiếng, kiếm trên tay bị cường bạo chém rơi xuống đất.

Hạ Hầu Cảnh bên cạnh gắt gao nhìn chăm chú bỗng nhiên cả kinh,
chạy nhanh tiến lên, từ dưới kiếm Tiết Nhân Diệu, kéo Vân Tuyết Phi
lại, rút ra quạt xếp bên hông chặn một kích sau.

“Luận bàn dừng ở đây, ta đi theo ngươi!” Sắc mặt Hạ Hầu Cảnh
bỗng nhiên trầm xuống, từng câu từng chữ nói: “Nàng vô tội, ngươi
thả nàng!”

Tiết Nhân Diệu nhìn Vân Tuyết Phi đầy mặt mồ hôi, tự nhiên biết là
sao lại thế này, hắn cong môi lên nhẹ nhàng cười, ném kiếm trong
tay cho hộ vệ bên cạnh, sau đó ở giữa Hạ Hầu Cảnh và Vân Tuyết
Phi xem kỹ một lát, cuối cùng đi đến trước mặt Vân Tuyết Phi hừ khẽ
một tiếng: “Đao pháp tốt! Ai dạy cho ngươi?”

Vân Tuyết Phi ổn định tâm thần, cảm giác vô lực vừa rồi biến mất,
thân thể dần dần có sức lực, chỉ là lúc nàng lại lần nữa thử vận công,
lại phát hiện công lực mất hết, chẳng lẽ…… Nghĩ đến đây, sắc mặt
nàng bỗng chốc trắng, đôi mắt trừng lớn gắt gao nhìn Bạch Nhiễm,
hận không thể ở trên người nàng cắm mấy cái lỗ, đáng chết! Nữ
nhân này rốt cuộc khi nào hạ dược nàng, lại làm nội lực của nàng
biến mất, nói như vậy, nàng và Hạ Hầu Cảnh chỉ có bị bắt!

Bạch Nhiễm chột dạ nghiêng đầu qua một bên, không dám nhìn hai
người trước mặt, nàng gắt gao cắn môi dưới, không kiên nhẫn thúc
giục nói: “Tiết công tử còn chờ cái gì? Mau chóng đưa hai người kia
đến trước mặt Thuần vương tranh công mới phải, không cần nói lời
vô dụng với bọn họ!”



Thấy Vân Tuyết Phi không thèm để ý tới, trong mắt Tiết Nhân Diệu
hiện lên một chút không vui, nhưng mà rất nhanh biến mất, hắn ho
khan hai tiếng, nghiêm mặt nói: “Trói hai người này lại mang trở về
cho ta!”

Biết rõ lấy trứng chọi đá không được chỗ tốt, Vân Tuyết Phi chỉ có
thể tức giận bất bình, lại cũng là không thể làm gì, sai khi bị trói, nàng
cuối cùng dừng lại bước chân nhìn thoáng qua Bạch Nhiễm: “Ngươi
căn bản không biết như thế nào là yêu một người, người như ngươi
không xứng đáng được yêu, bởi vì ngươi nhất định cô độc sống
quãng đời còn lại!”

Bạch Nhiễm rũ mắt, đầu hạ một tầng bóng tối, môi run run, lại chung
quy không có phản bác.

Tin tức Vân Tuyết Phi bị bắt trước tiên truyền tới trong hoàng cung,
vào lúc ban đêm sau khi Hạ Hầu Huyền định ra một phần chiếu thư,
vội vội vàng vàng ra hoàng cung, lại không biết này vừa đi, tiêu Thái
Hậu lập tức phái người gác cửa thành, chờ Hạ Hầu Huyền vừa đi ra
khỏi kinh thành, đề phòng toàn thành, đóng cửa đại môn lui tới với
bên ngoài, toàn bộ hoàng cung ở trạng thái đóng kín.

Bốn phía Hoàng cung lẳng lặng, tràn ngập một cỗ áp lực khẩn
trương bầu không khí, nơi nơi đều đứng đầy cấm vệ quân, gác ở các
trạm kiểm soát, vẻ mặt nghiêm túc lạnh nhạt.

Lữ Lệ Hoa đã không biết là bao nhiêu lần tuần tra phía ngoài, nhưng
những người đó giống như người đá, vẫn không nhúc nhích, như
vậy các nàng cũng chỉ có thể vây ở chỗ này.

“Lệ Hoa, tiết kiệm sức lực, đừng đi nữa, đầu ta đã đều có chút
choáng váng!” Lê Họa kéo bụng mập mạp ngồi ở một bên, lẳng lặng
thêu yếm hài tử, vẻ mặt từ ái.



Vẻ mặt Lữ Lệ Hoa nóng nảy, muốn phản bác cái gì, chung quy vẫn
bất đắc dĩ lại thêm vô lực, thở dài một hơi, nàng trực tiếp tìm vị trí
ngồi xuống: “Ngươi cũng đủ bình tĩnh, chẳng lẽ không một chút lo
lắng sao? Hiện tại Hoàng Thượng không ở trong cung, cầm quyền
chính là Thái Hậu, ta dùng bạc dò ra chút tin tức, nghe nói Hoàng
Thượng vừa ra kinh thành, Thái Hậu đã trực tiếp mệnh lệnh thị vệ
đóng kín cửa thành, chỉ sợ Hoàng Thượng muốn trở về sẽ rất khó
khăn!”

“Biết tin tức thì như thế nào? Hai người chúng ta đều vây ở nơi này
ra không được, hà tất tự tìm phiền não? Hoàng Thượng nóng lòng ra
cung chỉ sợ là đã sớm suy xét tới điểm này, nhưng hắn vẫn đi ra
ngoài, chứng minh nữ nhân kia càng quan trọng hơn ngôi vị hoàng
đế, càng quan trọng hơn chúng ta, hắn căn bản không cần chúng ta
quan tâm!” Lê Họa tự nhiên tự ngửi quần áo hài tử, đối với nàng mà
nói, tất cả sự tình hiện tại đều kém hài tử của nàng.

“Vẫn là tiết kiệm sức lực đi, nơi này ăn ngon uống tốt, không có gì
không tốt, người ta không phải theo đuổi ăn được mặc tốt chơi vui
sao? Ăn uống mặc không lo, chúng ta đã vui vẻ, sống tốt là được!” Lê
Họa vừa vội vàng làm việc trong tay vừa nói.

“Ngươi cũng không lo lắng cho Huyền ca ca sao?” Lữ Lệ Hoa không
tán đồng nhíu mày, trong lòng ẩn ẩn có chút tức giận, nàng tuy rằng
thích vinh hoa phú quý, nhưng mà cũng biết ai đối tốt với nàng, mấy
ngày nay tới giờ nàng suy nghĩ rất nhiều, từng thương tổn từng đau
đớn…… Hồi tưởng đoạn ký ức này, vẫn là hắn đối với nàng tốt nhất,
hắn không cho nàng tình yêu, lại cho nàng sủng ái và cuộc sống vô
ưu vô lự, đây là nam nhân rất nhiều nữ nhân trong xã hội tha thiết
ước mơ, nàng có được, cũng biết đủ.

“Ta biết ngươi vẫn luôn khinh thường ta, ta không đọc quá nhiều



sách, nhưng mà cũng biết lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó,
hắn là người tốt, nếu ta theo hắn, cho dù hắn không yêu ta, ta cũng
không hy vọng hắn xảy ra chuyện, hơn nữa……” Vẻ mặt Lữ Lệ Hoa
nghiêm túc, mắt đầy sầu lo nhìn liếc mắt bụng Lê Họa một cái, tiếp
tục nói: “Trong bụng ngươi là hài tử của Huyền ca ca, Thái Hậu nếu
cả nhi tử thân sinh cũng có thể vứt bỏ, vậy tôn tử trong bụng ngươi
nàng chỉ sợ……”

Lữ Lệ Hoa cuối cùng vẫn ngậm miệng lại, không có tiếp tục nói, nhổ
cỏ tận gốc đạo lý này trong lòng nàng và nàng ấy đều hiểu, chỉ là lừa
mình dối người, không muốn làm rõ.

Lê Họa niết châm tay run, châm nhỏ rơi xuống đất, lời nói này của Lữ
Lệ Hoa chọc trúng lo lắng chỗ sâu đáy lòng nàng, không sai, thời
điểm nàng trước kia vẫn là Lê Gia tiểu thư, đã nghe Tiêu Thái Hậu
thiên vị chính là Nhị hoàng tử, nguyên bản nàng vẫn bán tín bán nghi,
rốt cuộc hổ dữ không ăn thịt con, Thất hoàng tử dù sao cũng là thân
sinh của nàng, chính là hành động mấy ngày nay của Thái Hậu thật
sự làm nàng minh bạch, thân sinh cũng phân có yêu thích và không
thích, Thái Hậu không thích Cửu hoàng tử, cho nên hao hết tâm lực
muốn diệt trừ hắn, nàng thích chính là Nhị hoàng tử, nếu nàng đoán
rằng không sai, không được bao lâu, nàng sẽ nâng đỡ Nhị hoàng tử
đăng cơ!

Nghĩ đến hài tử trong bụng nàng, mày nàng nhăn lại, rất sớm trước
kia nàng đã không có thân nhân, nàng chán ghét loại cảm giác cô
đơn một người, trong bụng chính là chỗ dựa duy nhất của nàng,
nàng nhất định không thể để hắn có việc!

Lữ Lệ Hoa tự nhiên nhìn ra được mình nói nhiều ít cũng có chút tác
dụng, nàng nói tiếp: “Tuy rằng biết Hoàng Thượng không yêu chúng
ta, nhưng mà hắn rốt cuộc đối chúng ta rất tốt, nhiều lắm phát vài lần
tính tình, không thật sự xúc phạm tới chúng ta, trong bụng ngươi là



con nối dõi duy nhất của hắn, tuyệt đối không thể để hắn có việc!”

“Ngươi không phải vẫn luôn rất chán ghét ta sao?” Lê Họa xiết chặt
đồ thuê trong tay, một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm nữ nhân
đối diện nữ nhân, thanh âm mang theo một tia hoài nghi: “Ta có hài
tử của Hạ Hầu Huyền, ngươi chẳng lẽ không ghen ghét không oán
hận sao? Rõ ràng là ngươi đứng ở bên người hắn phía trước ta!”

Lông mi thật dài của Lữ Lệ Hoa khẽ run một chút, duỗi tay xiết chặt
chén trà trong tay, cong cong khóe miệng, giọng điệu ôn hòa nói: “Có
lẽ lúc trước ta ác độc nghĩ tới, ta không có ngươi cũng đừng nghĩ
được, nhưng mấy ngày nay ta thấy Huyền ca ca hao hết tâm lực lấy
lòng Vân Tuyết Phi, lần đầu tiên thấy hắn phát ra nụ cười từ nội tâm,
ta dần dần minh bạch, không có ai đúng ai sai, chỉ có yêu và không
yêu, đơn giản như vậy!”

Nàng ngẩng đầu nhìn Lê Họa, khóe miệng hơi hơi có chút khổ ý và
cay chát: “Ta cũng nghĩ thông suốt, ngươi cũng không dễ dàng,
chúng ta xem như đồng mệnh tương liên, làm sao đau khổ đi khó xử
đối phương?”

“Ngươi tính toán làm như thế nào?” Lê Họa trầm mặc hồi lâu, thấp
giọng hỏi nói.

Lữ Lệ Hoa hơi hơi có chút kinh ngạc, chờ phản ứng, biết nàng lựa
chọn tin mình, trong lòng cao hứng rất nhiều, cảnh giác nhìn chung
quanh một vòng, sau đó đứng lên đi đến trước mặt Lê Họa khom
người xuống, dựa vào bên tai nàng thấp thấp thì thầm vài câu, Lê
Họa từ nghi ngờ đến kinh ngạc, lại lựa chọn, trên mặt hiện lên vẻ mặt
khác nhau, vẫn là cảm thấy vì hài tử, biện pháp này đáng giá thử một
lần.

“Nếu ngươi đồng ý, ta hiện tại liền đi an bài!” Lữ Lệ Hoa gấp không



chờ nổi lại lần nữa dò hỏi, trong mắt có nghiêm túc.

Lê Họa nhẹ nhàng xoa xoa bụng, trong mắt hiện lên một mảnh mông
lung, nhiều năm trước nàng một người tham sống sợ chết, hiện tại
nàng không nghĩ lại mềm yếu tiếp, vì hài tử nàng cần phải kiên
cường, nghĩ đến chỗ này, trong mắt nàng hiện lên kiên quyết, cảm
giác gật gật đầu: “Cám ơn ngươi ~”

“Chúng ta cũng coi như là có duyên, cám ơn thì không cần, chờ sau
hài tử sinh ra, ta phải làm mẹ nuôi của hài tử!” Lữ Lệ Hoa nhìn Lê
Họa nghịch ngợm chớp chớp mắt, trên mặt không xao động nổi lên
một chút ôn nhu.

Lê Họa ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn nữ tử trước mắt cười đến vẻ mặt
nhu hòa, nàng trước nay khinh thường nàng ấy, thậm chí ở chung
với nàng ấy một lát cũng khó có thể tiếp thu, giờ phút này nhìn nụ
cười sáng lạn như vậy, nàng có chút hoảng hốt.

Lần đầu tiên trông thấy Lữ Lệ Hoa tươi cười chân thật, cũng là cuối
cùng một lần, ánh mắt nàng thật sâu nhìn chăm chú bụng nàng nhô
lên, trong mắt có không rực rỡ như vậy, đó là một cảm tình còn sâu
lắng hơn tình thương của mẹ, chỉ là thâm thù sau lưng nàng còn
không kịp miệt mài theo đuổi, cho đến rất nhiều năm sau nàng mới
hiểu rõ, đó là một loại dứt khoát là quyết tuyệt, một loại trả giá không
hối hận……

Ban đêm mùa thu đến đặc biệt sớm, sắc trời tối sầm, nhiệt độ không
khí giảm xuống cực nhanh, có một loại đến lạnh đến tận xương, toàn
bộ Đô thành bịt kín một loại tang thương.

Sau khi từ trong hoàng cung ra, Hạ Hầu Huyền đã mang theo ba
mươi hộ vệ tinh nhuệ chạy gấp đến ngoài thành, sau khi hắn ra khỏi
cửa thành, quay đầu cuối cùng liếc mắt nhìn lên kinh thành trong



đêm tối, trong uy nghiêm lộ ra lạnh băng, đây là nơi hắn tìm hơn
phân nửa đời tranh đoạt, nhưng lại không phải thứ hắn muốn nhất,
sinh mệnh vô thường, hiện nay hắn phải làm việc muốn làm nhất,
không để quãng đời còn lại của mình lưu lại tiếc nuối!

Nghĩ đến đây, hắn nắm chặt dây cương, vó ngựa nổi lên bốn phía,
giơ lên tầng tầng tro bụi, đi tới nơi trong lòng hắn muốn.

Năm dặm sườn núi, đây là con đường đến U Châu nhất định phải đi
qua, trải qua mấy ngày này tìm hiểu, Tiêu Hàn rốt cuộc có chút manh
mối, xa xa trông thấy bụi đất bay đầy, hắn vội vàng thúc ngựa đi lên
đón.

“Hoàng Thượng, ngươi đã đến rồi!” Tiêu Hàn nắm chặt dây cương,
ngừng ở đối diện Hạ Hầu Huyền, cung kính thăm hỏi.

Hạ Hầu Huyền liếc mắt nhìn Tiêu Hàn một cái, sắc mặt lạnh băng
nghiêm túc có chút hòa hoãn, thấp giọng nói: “Tình huống như thế
nào?”

“Thám tử tới báo, Cảnh Vương gia và Hộ quốc vương phi đã bị bắt!”
Tiêu Hàn kỹ càng tỉ mỉ hội báo tin tức thu thập được, trong mắt có
suy tính và suy nghĩ.

Động tác của Nhị ca hắn thật nhanh! Trong mắt Hạ Hầu Huyền hiện
lên một chút mỉa mai, có cả lo lắng: “Để cho bọn họ tiếp tục giám thị,
không cần hành động thiếu suy nghĩ, để tránh rút dây động rừng!”

Tiêu Hàn gật gật đầu, trong mắt có một tia lo lắng: “Nhị hoàng tử lần
này mời được Tiết gia hỗ trợ, dẫn đầu chính là trưởng tử của Tiết
Nhân Địch Tiết Nhân Diệu, sợ là chúng ta sẽ có một hồi khổ chiến!”

Hạ Hầu Huyền biến sắc, ánh mắt tối sầm lại, đã không có thỉnh



dương tiêu sái ngày xưa, hôm nay càng lộ vẻ trầm trọng! Tiết Nhân
Địch giỏi, hắn đã biết lão cáo già căn bản không cam lòng lánh đời,
không nghĩ tới lại cấu kết cùng Hạ Hầu Thuần!

“Chúng ta có thể khởi hành, trước khi Tiết Nhân Diệu tới đi lên kinh
thành, chặn đứng hắn cứu A Cảnh và Hộ quốc vương phi!” Hạ Hầu
Huyền nhìn đêm tối mờ mịt, nhíu mày, thần sắc nghiêm túc, kiên định
nói: “Hạ Hầu Thuần muốn đăng cơ, thế lực trong cung còn cần điều
hòa, thừa dịp trong khoảng thời gian này, chúng ta mau chóng cứu A
Cảnh và Hộ quốc vương phi, đồng thời phái ra một đội nhân mã mau
chóng tìm được Tư Nam Tuyệt!”

Hạ Hầu Huyền dứt lời, không muốn nhiều lời, nắm chặt dây cương,
hung hăng kẹp vào bụng ngực, tuấn mã như mũi tên, nhanh chóng
chạy như bay đi ra ngoài……

Từng hàng cảnh vật bay nhanh lui về phía sau, trong đêm đen tràn ra
lạnh lẽo nhè nhẹ, Hạ Hầu Huyền lấy tốc độ cực nhanh chạy như điên
tới một phương hướng.

“Nghe nói nương tử ngươi mang thai?” Tốc độ dưới thân Hạ Hầu
Huyền không chút nào giảm, ánh mắt từ từ nhìn phía trước.

Tiêu Hàn song song thúc mã đi phía trước, gió mạnh vù vù, hắn vẫn
nghe rõ Hạ Hầu Huyền nói, nghĩ đến Quân Nhi trong nhà chờ đợi
hắn về nhà, khóe miệng hắn không kiềm chế được gợi lên một chút
nhu tình.

Không nghe thấy trả lời, Hạ Hầu Huyền quay đầu liếc mắt nhìn hắn,
tràn đầy hạnh phúc kia làm mắt hắn đau đớn, hắn quay đầu lại, trong
lòng có tầng tầng bi thương.

“Cố gắng quý trọng hạnh phú hiện cóc, chờ sau khi lần này an toàn



trở về, ngươi từ quan cùng thê nhi trở về sống những ngày nhàn vân
dã hạc, không cần lưu tại trên triều đình!” Hạ Hầu Huyền kéo kéo
khóe miệng, thanh âm trong sáng hồn hậu chậm rãi nói ra, có một tia
sâu đậm chìm trong đau xót.

Tiêu Hàn nhiều ít nghe qua sự tình của Hạ Hầu Huyền và Tiết Phỉ,
biết hắn có cảm mà phát, hắn vì Hạ Hầu Huyền tiếc hận, đồng thời,
hắn cũng phi thường may mắn mình rốt cuộc chờ được.



Chương 153-3: Đại kết cục (3)

“Thực xin lỗi, Hoàng Thượng, lần này là kế hoạch của ta sai lầm!”
Trong lòng Tiêu Hàn tự trách, không nghĩ tới trong khoảng thời gian
ngắn, bọn họ còn chưa chân chính giao thủ với Tiết Nhân Diệu cũng
đã tổn thất gần một nửa binh lực. Lúc trước hắn xuất phát kế hoạch
vẫn tốt, con đường này kỳ thật cũng không phải trực tiếp đi đến U
Châu, hắn vì tránh đi tai mắt riêng lập ra một lộ tuyến quanh co, nghĩ
tới Từ Châu trước, lại đi đường thủy, trực tiếp xuyên qua từ hẻm núi
Bạch Vân, như vậy đường đi căn bản là không ai biết đến, sao lại
vừa vặn trúng mai phục của địch nhân? dienđanllequuyđôn

“Ai đều có lúc thất bại, nếu là cảm thấy có lỗi với những tướng sĩ đó,
phải tiến về phía trước, cần phải cứu A Cảnh và Tuyết Ohi!” Hạ Hầu
Huyền không trách cứ Tiêu Hàn, đối với hắn mà nói, Tiêu Hàn không
chỉ có là thuộc hạ của hắn, càng là bằng hữu của hắn, mấy năm nay
bằng hữu bên người hắn ít lại càng ít, có thể có một người thật tình
đối đãi với hắn đã thực không dễ dàng, con đường đế vương nhất
định là cô đơn!

Tiêu Hàn gật đầu thật mạnh, vành mắt có chút ửng đỏ, nắm chặt dây
cương, ánh mắt nhè nhẹ nhìn chằm chằm phía trước.

Con đường trước mặt càng ngày càng rộng mở, tốc độ mọi người
càng lúc càng nhanh, cây cối lui về phía sau, bọn họ rốt cuộc thấy lối
ra khỏi rừng rậm, nguyên bản cho rằng sau mưa gió thấy cầu vồng,
nhưng khi một khắc bọn hắn chạy ra rừng rậm kia, ánh lửa tận trời,
nghênh đón bọn họ chính là tầng tầng cung tiễn lạnh băng.

Hạ Hầu Thuần vững vàng ngồi trên Thiên Lý Mã đỏ thẫm, ánh mắt



âm lịch nhìn chằm chằm giao lộ, chờ lúc thấy bóng dáng Hạ Hầu
Huyền, hắn nhấc tay vung lên, tên bắn lén như mưa to thổi quét qua,
cũng may Hạ Hầu Huyền và Tiêu Hàn trải qua một lần phục kích vừa
rồi, tinh thần có thể bảo trì cảnh giác, nhanh chóng rút ra bảo kiếm
ngăn cản.

“Đại ca, không cần bắn tên, Tiêu Hàn còn ở nơi đó, đều dừng lại!”
Tần Hương Quân nghiêng ngả lảo đảo chạy tới, trước mắt hoảng
loạn, sốt ruột tìm tòi bóng dáng Tiêu Hàn.

Chờ lúc nhìn thấy bóng người quen thuộc, hô hấp nàng có trong
nháy mắt chợt ngừng lại, vô số tên bắn lén bay qua bên người hắn,
rất nhiều lần thiếu chút nữa trực tiếp cắm vào thân thể hắn, trái tim
nàng đập không ngừng, đẩy nha hoàn đỡ, vội vàng chạy đến trước
ngựa Hạ Hầu Thuần quỳ xuống, vội vàng khẩn cầu nói: “Đại ca, hắn
là phụ thân hài tửx trong bụng hài tử, là muội phu của ngươi, cầu
ngươi buông tha cho Tiêu Hàn!”

Hạ Hầu Thuần cúi đầu nhìn kỹ người gọi là thân muội tử, ánh mắt
thâm thúy, lưu động làm người xem không hiểu, một lát sau, hắn
phất tay ngừng công kích, thanh âm lạnh lùng nói: “Tiêu Hàn, ta thấy
ngươi là một nhân tài, cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi nguyện ý
đầu hàng ta, thay ta giết Hạ Hầu Huyền, ta giữ ngươi một mạng, cho
ngươi vinh hoa phú quý!”

Được đến một lát thở dốc, Hạ Hầu Huyền mới có cơ hội nghiêm túc
nhìn người hắn gọi là Nhị ca, quá gấp? Hắn biết Nhị ca mơ ước ngôi
vị hoàng đế, nhưng không nghĩ tới hắn tâm tàn nhẫn như vậy, lại
không tiếc bắn chết thủ túc để đạt mục đích, hắn thậm chí không dám
tưởng phía sau, có phải mẫu hậu ngầm đồng ý hay không? Tưởng
tượng đến đây chính là đau đến tê tâm liệt phế, giống nhau bị toàn
thế giới vứt bỏ!



“Muốn giết cứ giết, Tiêu Hàn không sợ, càng khinh thường làm bạn
với kẻ loạn thần tặc tử như ngươi!” Tiêu Hàn trực tiếp lạnh lùng cự
tuyệt, thanh âm lộ ra trầm giận và hàn khí.

“Phải không?” Hạ Hầu Thuần chuyển động nhẫn ngọc trong tay, sau
đó lắc đầu tiếc hận nói với nữ nhân dưới thân: “Quân muội, đừng nói
đại ca không quan tâm ngươi, chỉ là hắn không biết tốt xấu, vì nghiệp
lớn của phụ thân, ngươi thà tàn nhẫn, ngày sau ta tìm cho ngươi phu
quân tốt hơn!”

Tiêu Hàn lúc này mới chú ý tới bóng dáng nữ nhân quen thuộc quỳ
trên mặt đất, tức khắc một loại dự cảm không tốt ập vào trong lòng,
hắn nắm chặt dây cương, khắc chế  mình không run rẩy, trong mắt
nảy lên sợ hãi và tức giận: “Hạ Hầu Thuần, ngươi là tiểu nhân đê
tiện, lập tức cho ta thả Quân Nhi!”

Thân mình Tần Hương Quân ngẩn ra, trong mắt một mảnh tro tàn,
tràn đầy tuyệt vọng, lòng bàn tay và mu bàn tay đều là thịt, sự tình
phát triển đến này một bước, nàng nên làm thế nào cho phải?

Nên tới luôn muốn tới, Tần Hương Quân nhấp nhấp miệng, trong đầu
trừ bỏ sợ hãi đối mặt với chuyện sắp đến, không tìm được cái khác.

Nàng đứng lên, chậm rãi xoay người, ánh mắt mang theo một loại
khẩn cầu, biết rõ tính của hắn, biết rõ hắn không có khả năng phản
bội chủ tử của hắn, nhưng nàng vẫn muốn thử một lần.

“Tiêu Hàn, Quân Nhi cầu chàng, hiện tại đại cục đã định, lại giãy giụa
chỉ là phí công, vì ta, vì hài tử trong bụng ta, chàng thỏa hiệp một lần,
quy thuận đi!” Ánh mắt Tần Hương Quân sâu kín gắt gao khóa ở trên
người nam nhân phía trước, thanh âm mang theo một tia khẽ run.

“Quân Nhi, đừng lo lắng, ta hiện tại liền qua đi cứu nàng!” Tiêu Hàn



không cụ thể suy xét ý tứ trong lời nói của Tần Hương Quân, đại thể
cho rằng nàng là bị buộc mới có thể nói ra lời này.

Hạ Hầu Huyền rốt cuộc ý thức được không thích hợp, vội vàng ngăn
cản bước chân Tiêu Hàn, cảnh cáo nhắc nhở nói: “Không cần hành
động thiếu suy nghĩ, trước nhìn xem tình huống!”

Lúc này Hạ Hầu Thuần lại lần nữa nhướng mày dụ dỗ nói: “Xem
phân thượng Tần Hương Quân cung cấp tình báo cho ta, ta cấp
ngươi cơ hội, Tiêu Hàn, chỉ cần ngươi hiện tại quy thuận ta, đủ loại
trước kia ta đều có thể không so đo, chờ sau khi ta đăng cơ, cho
ngươi thăng quan đến nhất phẩm, cho một nhà ba người các ngươi
đoàn đoàn viên viên sinh hoạt!”

Khuôn mặt Tiêu Hàn vốn khẩn trương dưới một liều thuốc mạnh của
Hạ Hầu Thuần, trong mắt tràn đầy không thể tin, trong lòng hắn dâng
lên sợ hãi và áy náy, không dám quay đầu nhìn phía những ánh mắt
người oán trách trách cứ, đúng vậy! Con đường này bí mật như vậy,
làm sao vừa vặn bị ôm cây đợi thỏ? Nguyên lai, nguyên lai người
hắn thân mật nhất tin tưởng nhất thế nhưng là gian tế, hắn có lỗi với
huynh đệ đã chết!dienđanllequuyđôn

“Tần Hương Quân, ngươi vì cái gì phải làm như vậy?” Tiêu Hàn phẫn
nộ cực kỳ, cơ hồ nghiến răng nghiến lợi, trong lòng càng bị phản bội
to lớn bao phủ, tội ác nặng nề ép tới hắn thở không nổi.

Giờ phút này trong lòng Tần Hương Quân cũng không chịu nổi, hắn
đợi nàng mười mấy năm, nàng vì thân nhân bán đứng hắn, làm hắn
lâm vào cảnh giới bất nhân bất nghĩa.

“Tiêu Hàn, ta không nghĩ, ta không có biện pháp phản bội phụ thân
ta……”  Mặt Tần Hương Quân đầy áy náy, đè nén không được đau
lòng, nàng biết bắt đầu từ giờ khắc này, nàng và hắn hoàn toàn xong



rồi!

“Ha ha ha……” Tơ máu trong mắt Tiêu Hàn lan tràn, bi thống to lớn
quấn quanh hắn, làm hắn toàn thor ra khí, không thể cứu rỗi, hắn
quay đầu cẩn thận nhìn đồng bọn chung quanh dùng xa lạ ánh mắt
đánh giá hắn, cuối và nhìn phía trước Hạ Hầu Huyền ánh mắt hàn
băng, hắn giật giật môi, lại không cách nào giải thích, hắn chính là
đầu sỏ gây tội hại chết các huynh đệ.

Cầm bảo kiếm bên hông, như trên chiến trường, hắn đã không còn
lựa chọn.

“Thực xin lỗi!” Thanh âm hắn tối tăm, áp chế đau đớn cực đại, thật
sâu nhìn huynh đệ chung quanh, mang theo tự trách và xin lỗi.

Mọi người ở phía sau còn không kịp phản ứng, ánh mắt hắn phát
lạnh, đá đá bụng ngựa, lấy tốc độ cực kỳ nhanh chạy đến Hạ Hầu
Thuần, thanh âm ngưng lại một tầng sương lạnh: “Hạ Hầu Thuần,
nạp mệnh!”

“Không cần, Tiêu Hàn!” Tần Hương Quân hoảng sợ nhìn nam nhân
đơn thương độc mã, không màng tất cả tấn công bên này, có lẽ nàng
thật sự làm sai.

Hạ Hầu Thuần lạnh lùng cười, trong lòng thầm mắng một câu: Không
biết tốt xấu!

Đây là một kết cục ai cũng không nghĩ tới, cuối và Tần Hương Quân
trơ mắt nhìn nam nhân mình yêu nhất bị loạn đao chém chết, máu
tươi ấm áp đầy mặt nàng, máu tươi nhuộm đầu thành một huyết cầu,
chảy xuống ở bên chân nàng, cặp kia mắt trước sau mang theo đau
đớn, như thế nào cũng không khép được!



Lúc ban đầu trăm người tới, đến cuối và còn sót lại dưới mười
người, hy sinh quá mức lớn như vậy! Hạ Hầu Huyền nhìn lên không
trung, trong lòng có trống trơn cô đơn, Tiêu Hàn chết cuối và ở hắn
trong lòng khắc lên dấu vết vĩnh viễn không cách nào phai nhạt, đây
hết thảy đầu sỏ gây tội kỳ thật chỉ là hắn, nếu lúc trước hắn không
đoạt ngôi vị hoàng đế của  A Cảnh, mẫu hậu của hắn vốn không có
kiêu ngạo tư bản, Hạ Hầu Thuần vĩnh viễn chỉ có thể là một Vương
gia không quyền không thế, là hắn lần lượt dung túng, lần lượt
nhường nhịn tạo thành kết quả hôm nay!

Tuy rằng không như nguyện giết Hạ Hầu Huyền, nhưng giờ phút này
hắn giống như chó rơi xuống nước, lật không nổi sóng lớn, hắn để lại
một nửa nhân mã tiếp tục đuổi giết, dư lại hắn mang theo quay trở về
kinh thành, đã không có Hạ Hầu Huyền Hạ Hầu Cảnh, đã không có
Tư  Nam Tuyệt, hiện tại kinh thành chính là thiên hạ của một mình
hắn!

Không trung đột nhiên hạ mưa to, giọt mưa lớn như hạt đậu rơi
xuống đất, rất nhanh tập thành từng từng dòng suối nhỏ trên mặt đất,
xối rửa tội ác của người này.

Xe ngựa lung lay, đi ở trên sườn núi nhỏ lầy lội, lay động nhoáng lên,
Vân Tuyết Phi từ trong xóc nảy tỉnh lại, không nghĩ thấy đập vào mắt
lại là người nàng thống hận nhất.dienđanllequuyđôn

“Ngươi thế nhưng còn dám xuất hiện ở trước mặt ta!” Vân Tuyết Phi
trừng mắt nhìn Bạch Nhiễm, vẻ mặt trầm giận, thanh âm phảng phất
từ trong kẽ răng ra.

Bạch Nhiễm vén rèm lên nhìn nhìn ngoài cửa sổ, giọt mưa thon dài
nháy mắt từ trong khe hở trung tiến vào, tức khắc làm người ta một
trận mát mẻ và bừng tỉnh.



“Sớm biết rằng ngươi giả dối như vậy, buổi tối ngày đó ta nên trực
tiếp giết ngươi!” Thanh âm Vân Tuyết Phi lạnh lẽo, mang theo hàn ý
thật sâu.

Bạch Nhiễm buông mành xuống, vươn một ngón trỏ đặt ở bên
miệng, làm một thủ thế im lặng, sau đó từ bên hông móc ra một cái
chai, dời tới bên Vân Tuyết Phi.

Vân Tuyết Phi nhíu mày, không nói một lời nhìn Bạch Nhiễm, chờ
nàng tới gần, có thể vươn chân hung hăng đá, để giải tỏa nỗi hận
trong lòng.

Nhưng nội lực không có, thể lực tiêu hao đáng kể, tốc độ của nàng
thậm chí  còn chậm hơn người bình thường một hai nhịp, rất nhanh
bị Bạch Nhiễm phát hiện ngăn lại, nàng muốn tức giận mắng, lại bị
một bàn tay trắng nõn che lại.

Bạch Nhiễm vẫn biết Vân Tuyết Phi hận nàng, nhưng nàng cũng ấn
theo kế hoạch của người kia, trách không được nàng, nàng dán bên
tai Vân Tuyết Phi, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được nói:
"Đây là giải dược, ngươi nhanh ăn vào, đại khái một phút đồng hồ
sau có thể khôi phục nội lực!"

Vân Tuyết Phi giãy dụa lắc đầu, đối với bị lừa một lần là ngoài ý
muốn, bị lừa lần thứ hai thì phải là dienđanllequuyđôn u mê, nàng
tuyệt đối không thể lại tin tưởng nữ tử này!

Thời gian gấp gáp, Bạch Nhiễm buông tay, ở một khắc Vân Tuyết Phi
tính toán thét chói tai, cướp lấy cằm của nàng, cưỡng chế nàng hé
miệng, trực tiếp mở nút lọ, đổ trong chai dược vào trong miệng nàng,
đưa tay vỗ trên người nàng, miệng chết sống không chịu nuốt viên
thuốc xuống, ừng ực chảy vào trong cổ họng nàng, rất nhanh hóa
thành nước.



Vân Tuyết Phi liếc mắt con ngươi trợn thật lớn, nếu không phải hai
tay bị bắt, nàng thật sự nhào lên liều mạng với nữ tử này rồi.

Bạch Nhiễm trải qua thời gian dài tích tụ ở một khắc này rốt cục
buông xuống, nàng hé miệng cười: "Không thể tưởng được ta lại
cũng có cơ hội khi dễ lại như vậy!" Nàng tiếp tục bụm miệng Vân
Tuyết Phi, không cho nàng cơ hội nói chuyện, nở nụ cười hồi lâu,
nàng nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, tiếp tục dán bên tai nàng ấy, thấp
giọng nghiêm mặt nói: "Nói ngắn gọn, đây là kế của  Nam Tuyệt ca
ca, để ta cố ý bán đứng các ngươi, đổi lấy tín nhiệm, ở lúc gần đến
kinh thành, cho ngươi giải dược, đợi sẽ có người tới cứu chúng ta!"

Nghe được  Nam Tuyệt, Vân Tuyết Phi giãy dụa thân mình bỗng
nhiên dừng lại, lòng thật lâu lo lắng trôi nổi bất an, rốt cục tìm được
đất chạm xuống, thấy mắt nàng ấy chân thành, nhưng trong lòng
nàng vẫn có thêm đề phòng.

"Ta hiện tại buông tay ra, ngươi có vấn đề gì có thể hỏi ta, nhưng
không thể kêu to, hiểu chưa?" Bạch Nhiễm tự nhiên là nhìn ra trong
mắt Vân Tuyết Phi tràn đầy tưởng niệm, gần như vậy, rõ ràng ánh
mắt nàng lại minh bạch như vậy, giờ khắc này nàng rốt cục tin Vân
Tuyết Phi thật sự đối Hạ Hầu Cảnh không có tí ti ý tứ, nàng thật may
mắn nàng ở một khắc cuối và lựa chọn đúng rồi!dienđanllequuyđôn

Vân Tuyết Phi nghe vậy, trong mắt tuy rằng hiện lên cảnh giác,
nhưng vẫn gật gật đầu, chỉ cần có một phần cơ hội, bọn ta muốn
nếm thử tin tưởng, nàng muốn phải nhanh một chút biết Nam Tuyệt
thật sự bình an!

Chờ Bạch Nhiễm nới tay, Vân Tuyết Phi nhẹ nhàng hít vào một hơi,
trong mắt địch ý giảm bớt, nàng lập tức hỏi: "Ngươi biết Nam Tuyệt ở
nơi nào đúng hay không?"



Bạch Nhiễm suy nghĩ một lát, lắc đầu, lại gật gật đầu, nói khẽ: "Ta
không biết hắn ở nơi nào, ta cũng đã nói với Bạch Phong!"

Trong mắt Vân Tuyết Phi hiện lên một chút thất vọng, đồng thời dâng
lên nồng đậm lo lắng, nàng tiếp theo hỏi: "Vì sao sẽ hạ dược ta? Lại
ở trong này cho ta cái gọi là giải dược? Chuyện này Hạ Hầu Cảnh
biết không?" Giờ khắc này nàng rốt cục ý thức được lúc đó nàng tức
quá, không phát hiện A Cảnh từ đầu đến chân biểu hiện thật bình
tĩnh, không có phản kháng, cái đó thật sự không giống nhau tác
phong làm việc mọi khi của hắn.

"Lấy cảm tình của ta đối Hạ Hầu Cảnh, bọn họ khẳng định không thể
hoàn toàn tín nhiệm ta, càng thêm không để ta ngồi chung một chiếc
xe ngựa với hắn, ta và ngươi từ trước đến nay là đối thủ một mất
một còn, điều tra, đều biết được, để ta và ngươi cùng nhau khả năng
lớn hơn một chút, không có ngươi diễn xuất rất thật, bọn họ khẳng
định không tin tưởng!"

Bạch Nhiễm thấp trầm giọng, tinh tế giải thích:dienđanllequuyđôn
"Hiện tại đã sắp đến kinh thành, Hạ Hầu Thuần chuẩn bị đăng cơ, nói
vậy tin tức chúng ta bị trói đã truyền tới trong tai hắn, phòng bị giờ
phút này là thời khắc lơi lỏng nhất, hắn khẳng định không nghĩ tới...!"

Đột nhiên kẽo kẹt một tiếng, bánh xe hiện tại trong vũng bùn, con
ngựa khó chịu không ngừng đạp chân tại chỗ, bên trong xe lung lay
thoáng động, Vân Tuyết Phi mất cân bằng đột nhiên chạm vào trên
cửa xe tạo thành một tiếng.

Bạch Nhiễm vội vàng túm chặt tay Vân Tuyết Phi, lại lôi nàng trở về,
từ trên đầu rút ra trâm cài, bay thẳng đến cắt đứt dây thừng.

"Còn do dự cái gì? Chạy nhanh xuống ngựa đưa xe ngựa ra khỏi cho



ta!" Bên ngoài truyền đến tiếng Tiết Nhân Diệu lạnh giọng mệnh lệnh.

Khôi phục tự do Vân Tuyết Phi xao xoa cái trán đau, cùng Bạch
Nhiễm nhìn thoáng qua, sau đó yên lặng đều bất động thanh sắc.

Đột nhiên một trận kinh hô: "Có thích khách!"

Trong mắt Vân Tuyết Phi thoáng hiện ánh sáng kinh hỉ, đưa tay
nhanh chóng muốn vạch rèm ra có phải người trong lòng nàng tự
mình đến hay không.

Tay còn chưa vươn chạm vào mành, lại bị bàn tay khác nửa đường
ngăn trở, Bạch Nhiễm lắc đầu, ý bảo nàng không cần đi ra ngoài,
ngốc ở trong xe là an toàn nhất.

Ngoài xe âm thanh binh khí đánh nhau, xen lẫn tiếng mưa rơi, phá lệ
vang lên, Tiết Nhân Diệu giết đỏ cả mắt, cuối cùng rõ ràng bình nứt
không sợ bể: "Giết hai người Hạ Hầu Cảnh và Vân Tuyết Phi cho ta,
nhất định không để cho người cướp được, giết, nhanh giết cho ta!"

Ánh mắt Vân Tuyết Phi hiện lên cảnh giác, gắt gao nhìn chằm chằm
phía trước quanh thân, theo hơi thở, nội lực dần dần có chút khôi
phục, nàng có thể cảm nhận được người chung quanh lưu động tới
gần.

Trong lúc này có một hơi thở quen thuộc, như vậy làm cho trong lòng
người ta yên ổn, nàng kích động nắm thật chặt tay, khắc chế ham
muốn lao xuống xe, Vân Tuyết Phi, ngươi phải nhẫn, rất nhanh có
thể nhìn thấy hắn!dienđanllequuyđôn

Nàng lẳng lặng dựa ở trong xe, kinh ngạc, bên ngoài tiếng kêu như
sấm, nàng ngồi trên chiếc xe ngựa này lại không nhận được công
kích gì, chắc là hắn luôn luôn đợi ở chung quanh, bảo hộ nàng, nghĩ



đến đây, trong lòng nàng bởi vì hắn giấu diếm, hại nàng không công
lo lắng tức giận dần dần tiêu tán, thay vào đó là một loại ngọt ngào,
hạnh phúc được người bảo hộ.

Kiếp trước cưỡng cầu không được chân tâm, một đời này nàng rốt
cục chiếm được, nàng không biết sinh mệnh có luân hồi hay không,
nàng trùng sinh đó là kỳ tích, có mất có được, Tiết Phỉ đã chết, Vân
Tuyết Phi sẽ tiếp tục sống hạnh phúc, đáy lòng mọi chuyện ở một
khắc này vô cùng rõ ràng, đau xót lừa gạt càng ngày càng mơ hồ,
nàng nghĩ hạnh phúc của nàng mới vừa bắt đầu.

Bên ngoài tiếng kêu dần dần yếu bớt, trong lòng nàng lại mang một
vòng trời ấm áp, xao động nổi lên từng trận gió mát, trong tim lay
động sóng gợn.

Cuối cùng âm thanh nhất kích binh khí giao nhau hạ xuống, chung
quanh nhanh chóng khôi phục yên tĩnh, đã không cảm giác hơi thở
của Tiết Nhân Diệu, khóe miệng Vân Tuyết Phi gợi lên một nụ cười
cao hứng, cùng Bạch Nhiễm liếc nhau một cái, đưa tay vạch trần
mành, đi nhanh vượt qua đi ra ngoài, đứng ở trên xe ngựa trên cao
nhìn xuống, mưa như trút nước, nháy mắt toàn thân đã ướt hết, cảnh
vật bốn phía mơ hồ, nhưng ánh mắt đầu tiên của nàng vẫn có thể tìm
ra hắn.

Quần áo ướt chèm nhẹp dính ở trên người, nhưng nàng lại cảm thụ
không đến chút lạnh, một đôi con ngươi tươi đẹp lan tràn ra ánh
sáng vui sướng, thẳng tắp đối diện với hắn, các loại cảm xúc trào ra,
cuối cùng biến thành một chút tương tư.

Theo sau rốt cuộc nhịn không được, nàng nhảy xuống xe, hắn bước
chân ra, hai người rất nhanh trong mưa ôm ấp, nàng tựa đầu thật
sâu chôn vào trong ngực hắn, ngửi hơi thở làm người ta an tâm, thì
thào lẩm bẩm: "Thật tốt quá, chàng không có việc gì!"



Tư Nam Tuyệt nhếch môi cười, trong lòng tất nhiên là tràn đầy vui
mừng, một câu đơn giản giản dị này, khiến mắt hắn sâu xa chuyển
hóa thành ôn nhuận ấm áp, thanh âm cực nhẹ, mang theo sủng nịch:
"Bé ngốc!" Hai tay càng nắm thật chặt, hận không thể khảm nàng vào
thân thể.dienđanllequuyđôn

"Chàng mới là đồ ngốc!" Vân Tuyết Phi lập tức từ trong ngực hắn
ngẩng đầu, ánh mắt trừng lớn căm tức, kiên trì một phút đồng hồ,
cuối cùng cũng chứa không nổi, trực tiếp bĩu môi: "Về sau không cho
đẩy ta ra!"

Tư Nam Tuyệt ôm thân thể ôn nhuyễn trong lòng, hai trái tim giờ phút
này quá gần nhau, ôn nhu ở giữa bọn họ lẳng lặng mở khắp, trong
thiên địa dường như chỉ có hai người bọn họ.

"Ta nói... Hai người các ngươi muốn thân thiết cũng phải chú ý
chung quanh nhiều người như vậy!" Hạ Hầu Cảnh xốc màn xe lên,
phe phẩy quạt giấy trêu tức nhìn nam nữ phía trước, chỗ sâu nơi đáy
mắt có một chút đau đớn.

Thân thể Vân Tuyết Phi bỗng nhiên ngẩn ra, theo sau ánh bình minh
gắn đầy, nhẹ nhàng đẩy Tư Nam Tuyệt ra, liếc mắt nhìn hộ vệ chung
quanh chuyên tâm thanh lý hiện trường, nàng ít nhiều vẫn có chút
ngượng ngùng.

"Tiểu Nhiễm, ngươi tới trên xe ngựa này, làm cho bọn họ cùng nhau
ngồi xe ngựa kia!" Khóe miệng Hạ Hầu Cảnh chứa nụ cười ôn hòa,
nhưng tay trắng bệch nắm cán quạt tiết lộ cảm xúc chân thật của
hắn.dienđanllequuyđôn

Tư Nam Tuyệt thật sâu liếc mắt nhìn Hạ Hầu Cảnh, sau đó đưa tay
vuốt ve gò má Vân Tuyết Phi, cúi đầu ôn nhu nói: "Chúng ta trở lại xe



ngựa!"



Chương 153-4: Đại kết cục (4)

"Được!" Vân Tuyết Phi ít nhiều có chút xấu hổ, ánh mắt thẳng tắp đi
theo Tư Nam Tuyệt, không dám ngắm loạn khắp nơi.

Nàng được Tư Nam Tuyệt nắm tay từng bước đi đến một chiếc xe
ngựa khác, khi màn xe nhấc lên lại buông xuống, nàng không quay
đầu liếc mắt nhìn hắn một cái, lúc này đây bọn họ đều rõ ràng lựa
chọn lúc đó, Hạ Hầu Cảnh chua sót hơi cong môi một cái, hữu duyên
vô phận, cưỡng cầu không xong, thôi, chỉ cần nàng hạnh phúc là
được!diendanllequuydonn

Trải qua đau khổ, bọn họ rốt cục lại một lần nữa trở lại nơi này, phía
dưới cửa thành, thị vệ tiếp nhận lệnh bài chữ vàng khắc Tiết gia, tinh
tế nhìn quét chiếc xe phía sau, lập tức hô lớn: "Cho đi!"

"Tiết Đại công tử, thỉnh..." Thị vệ cung kính thối lui đến một bên, cúi
người hành lễ, thẳng đến này xe ngựa qua đại môn, rốt cuộc nhìn
không thấy, hắn mới đứng dậy xoa xoa mồ hôi trên trán, tiếp tục tuần
tra ở cửa thành.

"Dễ dàng đã vào được như vậy?" Vân Tuyết Phi ngây người một lát,
vốn còn lo lắng cửa thành này trạm kiểm soát cuối cùng cũng có
người canh gác trùng trùng, không nghĩ tới lo lắng của nàng căn bản
chính là dư thừa.

"Một người thời khắc lơi lỏng nhất chính là lúc hắn tự nhận đã thành
công, Hạ Hầu Thuần nhịn nhiều năm như vậy, cách ngôi vị hoàng đế
chỉ thiếu chút nữa, hắn không chỉ có có được lực lượng lớn của Tả
Hữu Tướng ủng hộ, còn có Tiết gia làm hậu thuẫn, tự nhiên cảm thấy



không cần lo trước lo sau rồi! Hơn nữa Tiết Nhân Diệu dù sao cũng
là công tử thế gia, thị vệ thủ vệ nơi này ít nhiều cũng nghe nói, nhưng
chân chính mặt đối mặt, căn bản là không biết." Tư Nam Tuyệt đột
nhiên nghĩ đến cái gì, thanh âm dường như bị đóng băng lại, sững
sờ không nói.

Thanh âm đột nhiên ngừng lại, Vân Tuyết Phi cảm thấy giọng nói của
Tư Nam Tuyệt có chút không đúng, ánh mắt nghi hoặc nhìn qua:
"Thế nào lại không nói tiếp?"

Tư Nam Tuyệt yên tĩnh mắt hiện lên phức tạp, sau khi trầm mặc một
hồi, thấp giọng nói: "Phi Nhi, chúng ta sớm hay muộn sẽ phải chính
diện đối quyết với Tiết gia, nàn..."

Bộ dáng muốn nói lại thôi, trong mắt hàm chứa quan tâm lo lắng, Vân
Tuyết Phi trong mắt tránh qua một chút giật mình, không để ý nói:
"Bọn họ là bọn hắn, ta là ta, nên thế nào thì thế dó, không cần băn
khoăn ta!" Từ sau khi phụ mẫu thân qua đời, Tiết gia đối với nàng mà
nói, đã không có gì lưu luyến.

Tư Nam Tuyệt vẫn nhìn mặt nàng, tỉ mỉ nhìn, không buông tha một
chỗ, muốn từ trên mặt nàng tìm ra một chút mất tự nhiên, cuối cùng
do hắn lo lắng nhiều rồi!

"Hiện tại bước thứ hai chúng ta tính toán như thế nào?!" Ánh mắt
Vân Tuyết Phi trầm tĩnh, tiếp tục hỏi.

"Tạm thời về vương phủ trước!" Tư Nam Tuyệt vén rèm lên, nhẹ
nhàng liếc bên ngoài một cái, trên đường cái tùy ý có thể thấy được
thị vệ tuần tra.

"Như vậy cũng tốt, trở về mới tính toán tốt!" Trong mắt Vân Tuyết Phi
có hưng phấn che dấu không được, nghĩ đến sắp có thể nhìn thấy



Ngũ Trà còn có Đào Thất, trong lòng nhất thời thân thiết vô cùng.

Mặt mày như họa của Tư Nam Tuyệt hiện lên một chút lo lắng, đưa
tay khẽ vuốt vuốt trên đầu nàng, nhẹ nhàng trượt theo sợi tóc đen,
chỗ đầu ngón tay vô hạn yêu thương, cuối cùng vây quanh trên bờ
vai nàng, nhẹ nhàng ôn nàng vào trong lòng.

Vân Tuyết Phi cảm nhận được nhiệt độ trên người hắn, mặt mày
cong lên, trong lòng có ấm áp nói không nên lời, đưa tay ôm lấy cổ
Tư Nam Tuyệt, kéo đầu của hắn xuống, che trên cánh môi của mình,
nhẹ nhàng vừa hôn, nói vô cùng triền miên, nói không hết tình ý.

Tư Nam Tuyệt an bày xong hết thảy, lúc màn đêm buông xuống,
tránh đi tai mắt, và Vân Tuyết Phi Hạ Hầu Cảnh Bạch Nhiễm cùng
nhau về tới vương phủ.

Bên ngoài ầm ĩ lật trời, cũng may Hạ Hầu Thuần kiêng kị mới được
thế, còn không dám trắng trợn động đến tộc Hộ quốc vương phủ
bộ.diendanllequuydonn

Mộc Thanh Lan đến vô cùng cẩn thận, sau khi trong cung truyền đến
tin tức đổi chủ, nàng đã lấy các loại lý do đuổi hạ nhân, toàn bộ
vương phủ đều đổi máu, trừ những người thân cận trong viện, người
khác đều thay do vương phủ chuyên môn bồi dưỡng ra.

Tư Nam Tuyệt mang theo Hạ Hầu Cảnh trực tiếp đi Tĩnh Tâm Viên,
Vân Tuyết Phi biết Mộc Thanh Lan xưa nay không thích mình, cũng
không đi, cùng Bạch Nhiễm trở về viện của bản thân.

Đã trải qua nhiều sự tình như vậy, cảm tình của nàng và Tư Nam
Tuyệt càng gần một bước, tâm càng thêm gần nhau, đối với Lâm
Phượng Viên, không có gì có thể so được với lúc này đây, càng làm
cho nàng có cảm giác thân thiết.



Nhưng đón của nàng chỉ có Đào Thất trầm ổn, không có Ngũ Trà vui
vẻ, Đào Thất nói Ngũ Trà sau khi Bạch Tuyết Nhu rời khỏi đã mất
tích, đây lại làm Vân Tuyết Phi vô cùng nóng nảy, nàng trùng sinh
đến thân thể này, mở mắt ra người đầu tiên nhìn thấy đó là Ngũ Trà,
Ngũ Trà trong lòng nàng chiếm có vị trí của thân nhân, nàng nhất
định không thể để nàng ấy có việc.

"Đào Thất ngày ngóng đêm trông rốt cục cũng chờ được chủ tử trở
lại!" Đào Thất không thể che hết cao hứng trong lòng, kích động đỏ
hốc mắt.

Nhìn bố trí quen thuộc, diendanllequuydonn ngửi hương vị duy nhất
thuộc về nàng, sắc mặt Vân Tuyết Phi lộ vẻ cảm động, hốc mắt
không tự chủ được hiện mệt mỏi chua xót.

"Chủ tử, uống chén trà ~" Đào Thất pha trà ngon nhẹ nhàng để đặt ở
một bên, sau đó cung kính đứng một bên.

Dù sao Ngũ Trà cũng là người hết lòng, ít nhiều cũng khiến Vân
Tuyết Phi có chút cảm giác thân thiết, nàng giương mắt tinh tế nhìn
mắt Đào Thất, thân mình yểu điệu, dung nhan thanh lệ, có nữ tử
uyển chuyển hàm xúc xinh đẹp tuyệt trần, xem ra mấy ngày nay điều
dưỡng rất tốt, nhưng mặt mày giống như mơ hồ có vài phần cảm
giác quen thuộc, trong mắt nàng tránh qua một tia gì đó, nâng chung
trà lên khẽ nhấp miệng: "Mấy ngày nay vất vả ngươi   ~ "

"Không vất vả, chủ tử mới vất vả!" Đào Thất lắc đầu, giọng điệu có
chút cấp bách, rồi sau đó nghĩ đến cái gì, ánh mắt buồn bã, khàn
khàn nói: "Đáng tiếc Ngũ Trà không có ở đây, nếu thấy chủ tử bình
an đã trở lại, nàng nhất định thật cao hứng!"

Nhắc tới Ngũ Trà, Vân Tuyết Phi cầm chén trà thủ dừng một chút,



không biết nha đầu này như thế nào? Nghĩ đến nàng ấy có khả năng
gặp được nguy hiểm, trong lòng nàng lại càng phát có chút đau!

"Trước khi Ngũ Trà mất tích có cái phản ứng bất thường gì không?"
Thanh âm Vân Tuyết Phi ám trầm, trong ánh mắt ngưng tụ một chút
lãnh ý.

Đào Thất cúi thấp đầu, xuất ra khăn tay lau nước mắt, lông mi dài dài
run rẩy, che khuất cảm xúc đáy mắt, thanh âm nàng có chút nghẹn
ngào: "Ngũ Trà có lần không cẩn thận va chạm Thuần vương phi,
sau khi trở về tâm sự nặng nề, hai ngày sau lại thừa dịp ta không ở,
thu thập xong này nọ rời khỏi vương phủ, sau khi nô tì biết, đã vội
vàng đuổi theo, nhưng nô tì vô năng, đã đánh mất nàng!"

"Truy tìm sao?" Vân Tuyết Phi thì thào tự nói, sắc mặt có chút đen
tối.

Phịch một tiếng, Đào Thất quỳ xuống ở trên mặt đất, tựa đầu đụng
trên mặt đất, thanh âm vô cùng tự trách: "Là lỗi của nô tì, nô tì vô
dụng, nếu lúc đó nô tì có thể quan tâm nàng nhiều hơn một chút,
nàng đã không uất ức đi ra ngoài!"

"Nhưng cũng phái người đi tìm?" Trong lòng Vân Tuyết Phi khó chịu,
nàng trùng sinh ở cỗ thân thể, không có thân nhân, luôn luôn chỉ có
một Ngũ Trà quan tâm nàng bảo hộ nàng, nàng chưa từng nghĩ tới
có một ngày như vậy, lại đánh mất nàng ấy, trong lòng tự trách
không thôi.

"Không, không có!" Đào Thất phủ phục trên mặt đất, thanh âm có
chút rất nhỏ hoảng loạn: "Nô tì lúc đó cho rằng nàng đi tìm thân nhân,
qua vài ngày sẽ trở lại!"

Vân Tuyết Phi không nói một lời nhìn Đào Thất, ánh mắt tránh qua



tìm tòi nghiên cứu và trầm tư, bất quá chợt lóe rồi biến
mất.diendanllequuydonn

"Là lỗi của nô tì, thỉnh chủ tử trách phạt!" Trong lòng Đào Thất bất an,
hung hăng dập đầu lạy ba cái, thanh âm càng thêm tự trách.

"Ngươi cũng không muốn!" Vân Tuyết Phi khe khẽ thở dài, nhìn
phòng to như vậy, không có Ngũ Trà, đúng là quạnh quẽ như vậy,
cảm xúc của nàng vô cùng sa sút: "Ngươi đi cho người ta chuẩn bị
cho ta chút nước ấm và đồ ăn, ta lên giường nằm ~ "

Nói qua liền đứng dậy, bước chân có chút trống không, đi đến buồng
trong.

Vẫn chờ Vân Tuyết Phi đi vào trong nhà, không có động tĩnh, nói vậy
đã ngủ, Đào Thất mới cố hết sức đứng lên, nhẹ thở ra một hơi, vội
vàng sửa sang lại đẩy cửa đi ra ngoài.

Tiếng đóng cửa vang lên, phòng trong lập tức trống rỗng, yên tĩnh
đến cực điểm, Vân Tuyết Phi từ buồng trong chậm rãi đi ra, mày cau
chặt, ánh mắt có chút trầm.

Lí do thoái thác vừa rồi, tuy rằng miễn cưỡng có thể giải thích, nhưng
cẩn thận ngẫm lại, bên trong vẫn có rất nhiều nghi vấn, nàng không
thể dùng Ngũ Trà tính mạng mạo hiểm, nghĩ đến đây, nàng mấp máy
miệng, trong lòng lập tức có ý tưởng.

Trong Tĩnh Tâm viên, một mảnh sức sống dạt dào, trong viện trải
qua đặc biệt tu bổ sửa chữa, cảnh sắc tuyệt đẹp mê người, nhưng
hết thảy, Vân Tuyết Phi không có tâm tình đi thưởng thức, nàng sốt
ruột đi qua đi lại, thường đưa mắt nhìn cánh cửa kia.

Nàng biết Mộc Thanh Lan không thích nàng, bình thường vì tận lực



tránh chạm mặt tranh cãi với nàng, nàng một loại đều tránh xa Tĩnh
Tâm viên, nhưng hôm nay sự tình bất ngờ, địa vị Ngũ Trà trong lòng
nàng không thể thay thế, nàng không thể mạo hiểm, nhất định phải
biết rõ ràng sự tình.

Cũng may nàng không đợi đãi bao lâu, đại môn khép chặt bị người
từ bên trong kéo ra, Tư Nam Tuyệt quần áo cẩm bào màu trắng,
khóe miệng chứa một chút cười, cất bước đi ra.

"Nam Tuyệt!" Vân Tuyết Phi vội vàng tiến lên, nhìn phía trước đại
môn lại khép chặt, nàng không có gì do dự, trực tiếp bắt được tay Tư
Nam Tuyệt, chạy kéo hắn đi ra ngoài.

Tư Nam Tuyệt tuy có chút ngoài ý muốn thêm nghi hoặc, nhưng vẫn
thuận theo đi theo bước chân của nàng chạy đi ra ngoài, không để ý
đến ánh mắt ái muội chung quanh.diendanllequuydonn

Đi đến một chỗ yên tĩnh, nàng ngừng lại, thở phì phò, còn chưa trở
lại bình thường, vội vàng nhìn phía Tư Nam Tuyệt, hoàn hoàn chỉnh
chỉnh nói sự tình Ngũ Trà mất tích một lần, đồng thời nói ra hoài nghi
của nàng với Bạch Tuyết Nhu.

Ánh mắt Tư Nam Tuyệt ngưng trọng, tự nhiên biết Ngũ Trà đối với
nữ nhân ở trước mắt rất là trọng yếu, chỉ là đối với suy đoán của
nàng, hắn không chút suy nghĩ, trực tiếp lắc đầu phủ định: "Tuyết
Nhu sẽ không làm như vậy!"

Cảm tình hai người vốn gần vào một bước, thời khắc hẳn là như keo
như sơn, nhưng tâm tình Vân Tuyết Phi giờ phút này nháy mắt thấp
đến đáy cốc, buông lỏng tay hắn ra, khóe môi gợi lên nụ cười lạnh
nhạt, coi như châm chọc: "Chàng tin tưởng nàng ta như vậy?"

Tư Nam Tuyệt tự nhiên biết nữ nhân trước mắt hiểu lầm, nhưng hắn



cũng không nóng lòng giải thích, hết thảy sự tình chờ sau khi kết
thúc, nàng tự nhiên sẽ rõ.

"Nghe nàng vừa rồi nói, ta cảm thấy nha hoàn của nàng, người kêu
Đào Thất càng thêm có hiềm nghi!" Tư Nam Tuyệt nhíu mày, nói
thẳng ra cái nhìn của bản thân.

Trong lòng Vân Tuyết Phi tuy rằng nhân đối việc hắn bảo vệ một nữ
nhân khác, ít nhiều có chút không thoải mái, nhưng vẫn chưa tức
giận đến mất đi lý trí, Đào Thất nữ hài này quả thật là khả nghi nhất,
lúc đó nàng vì tìm người bằng hữu cho Ngũ Trà, điều nữ hài này điều
đến bên cạnh, cũng không cẩn thận đi thăm dò chi tiết nàng, giờ phút
này suy nghĩ lại, trong lòng nàng bất an càng ngày càng nặng.

"Nàng theo nhánh này điều tra một phen, ta phái người đến đi vào
trong kinh thành tìm xem!" Tư Nam Tuyệt mấp máy miệng, đến cùng
vẫn thấy bộ dáng nàng không vui vẻ, hắn đưa tay ôm nàng vào trong
lòng, hôn hôn tóc nàng, nhẹ giọng trấn an: "Nàng cũng đừng lo,
dưỡng tốt thân thể, có tinh thần tốt đi điều tra, Ngũ Trà còn chờ nàng
đi cứu!"

Vân Tuyết Phi nhìn thoáng qua Tư Nam Tuyệt, cuối cùng gật gật đầu,
hiện tại nàng chỉ có thể nghĩ về mặt tốt, mặc kệ kết quả như thế nào,
bọn ta cấp cho Ngũ Trà một cái công đạo.

Hai ngày này phá lệ yên tĩnh, diendanllequuydonn nàng và Tư Nam
Tuyệt tựa như phu thê dân chúng bình thường, gắn bó kề cận bên
nhau, yên tĩnh hưởng thụ thời gian hạnh phúc không dễ có.

Buổi sáng sớm nay, Tư Nam Tuyệt như thường lui tới, cùng nàng
dùng bữa, món ăn trên bàn rực rỡ muôn, sắc hương vị đều đủ, nàng
nhìn hắn một cái thật sâu, yên lặng không nói, lẳng lặng ăn tôm hắn
bóc cho nàng, chung quanh lẳng lặng, kỳ thực nàng cũng biết, bắt



đầu từ ngày trở về, người trong phủ hắn đều cho nghỉ, ngay cả mẫu
phi của hắn đêm qua cũng bị hắn tiễn đi.

"Phi Nhi, ta thật ích kỷ, hi vọng sau này nàng cùng ta vượt qua tất cả
thời gian!" Tư Nam Tuyệt nhàn nhạt mở miệng, phảng phất đang nói
một chuyện không quan hệ đến sự tình quan trọng, động tác trong
tay không ngừng, như trước bóc tôm cho nàng.

Vân Tuyết Phi sửng sốt, khóe miệng nở rộ nụ cười ngọt ngào, kề bên
người hắn, tựa đầu tựa vào trên người hắn, nói khẽ: "Lần này chàng
không bỏ ta lại, ta thật cao hứng, đồng cam cộng khổ, này mới là phu
thê chân chính, không phải sao?"

Tư Nam Tuyệt nghe vậy, hơi cong môi một cái, trong lòng cảm động,
lau chùi tay, đưa tay ôm nàng vào trong lòng, tựa đầu phủ ở trên bờ
vai nàng, ấm giọng nói: diendanllequuydonn"Thật tốt khi cho ta gặp
nàng!"

Hơi thở ám áp vuốt gương mặt nàng, một câu nói đơn giản, còn hơn
hết thảy lời ngon tiếng ngọt, kỳ thực nàng làm sao không may mắn,
ông trời có mắt, để nàng gặp hắn!

Giờ khắc này hai trái tim lẳng lặng dựa sát vào, duyên phận sao mà
kỳ diệu, oán hận kiếp trước sớm đã ở chậm rãi phai mờ trong lòng,
trong mệnh cuối cùng cũng co, trong mệnh chớ cưỡng cầu, nàng rốt
cục ngộ ra đạo lý này, nàng tin tưởng, ông trời đã cho nàng cơ hội để
hạnh phúc, nhất định sẽ để nàng hạnh phúc đến cùng, lúc này đây
nàng và hắn đều còn sống trở về.

"Chủ tử, ngươi tìm ta?" Ngoài cửa thanh âm cung kính của Đào Thất
truyền đến.

Vân Tuyết Phi tưoi cười một chút, từ trong lòng Tư Nam Tuyệt tránh



ra, sửa sang lại quần áo, thanh âm có chút lạnh lùng: "Tiến vào!"

Cùng với tiếng vang đẩy cửa vào, Đào Thất cúi thấp đầu lẳng lặng đi
đến, nhẹ nhàng cúi người hành lễ: "Vương gia vương phi cát tường!"

Vân Tuyết Phi từ một khắc nàng vào cửa, ánh mắt đã thật sâu chăm
chú nhìn ở trên người nàng, nàng không rõ, rõ ràng là các nàng một
đám có lỗi với nàng ta, vì sao nàng ta trái lại tìm nàng báo thù?

"Đào Thất, Ngũ Trà đối với ngươi không tốt sao?" Vân Tuyết Phi
cũng không trực tiếp kêu nàng đứng lên, thanh âm nhàn nhạt, nhưng
tay ở trên đùi gắt gao nắm lên, đè nén tức giận.

Thân thể Đào Thất run rẩy rất nhỏ, nhưng rất nhanh khôi phục bình
thường, nàng vẫn cúi thấp đầu, ánh mắt giật giật, thấp giọng nói:
"Nàng đối Đào Thất tốt lắm, là bằng hữu tốt nhất của Đào Thất!"

"Ngũ Trà thật thiện lương, nàng chưa từng làm thương bất luận kẻ
nào!" Vân Tuyết Phi đột nhiên đứng lên, vài bước đi đến trước mặt
Đào Thất, cúi đầu lẳng lặng xem kỹ, nhiên sau nhẹ nhàng thở dài nói:
"Nếu nàng thật sự ở trong tay ngươi, ta hi vọng ngươi xem mấy ngày
nay ở chung trung thả nàng!"

Đào Thất trầm mặc một lát, ngẩng đầu, ánh mắt bằng phẳng, nhìn
Vân Tuyết Phi nói: "Tâm tư Vương phi quan tâm Ngũ Trà, Đào Thất
có thể lý giải, nhưng Đào Thất và Ngũ Trà tình đồng tỷ muội, không
có động cơ gì đi bắt cóc nàng, nàng không ở trên tay nô
tì!"diendanllequuydonn

Bốn mắt nhìn nhau, các nàng đều rõ ràng nhìn đến bóng dáng đối
phương trong mắt mình, cũng thu cảm xúc từng người đập vào đáy
mắt.



"Không có người nói với ngươi, ngươi có bộ dạng rất giống tỷ tỷ
Thẩm Lưu Nhiễm của ngươi sao?" Ánh mắt Vân Tuyết Phi nhạt
nhẽo, lộ ra mấy phần thất vọng.

"Vì để tỷ tỷ ngươi có thể được đến hộ quốc vương phủ che chở,
ngươi thiết kế tiếp cận Ngũ Trà, lừa gạt đồng tình của nàng, sau đó
làm cận thị của ta, tính kế tốt, ngày ta đi ra ngoài, để tỷ tỷ ngươi giả
ngây giả dại, ở trước mặt ta diễn xuất, như ngươi mong muốn, ta
dẫn nàng trở lại vương phủ, cho ngươi bên người chiếu cố nàng!"

"Nhưng ta thật không ngờ, ngươi không biết cảm kích thôi, còn hận
ta!" Vân Tuyết Phi cười khổ lắc đầu, nội tâm có nói không nên lời
cảm giác vô lực, nàng đã không đắc tội người, lại hảo tâm thành
chuyện xấu, khiến Ngũ Trà bị người trả thù, thật sự là không nên!

"Nếu không là ngươi mặc kệ sống chết của tỷ tỷ ta, giao nàng ra,
nàng cũng không sẽ chết!" Đào Thất oán hận, rốt cuộc duy trì không
được bình tĩnh, ánh mắt tràn đầy thù hận.

"Ta vì sao muốn xen vào sống chết của tỷ tỷ ngươi?" Vân Tuyết Phi
áp chế không nổi tức giận trong lòng, hé miệng nói: "Thời điểm làm
Tiết Phỉ, tỷ tỷ ngươi tuy rằng là nha hoàn của ta, nhưng ta tự hỏi
không có lỗi với nàng, nhưng cuối cùng nàng kê đơn ta, để ta chết
trận sa trường, ngươi có thể hiểu cái loại cảm giác phản bội và
không cam lòng sao?"

"Ngươi oán ta hận ta, nhưng ta tìm ai cảm thấy bất bình? Ta chưa
làm việc thương thiên hại lý, các ngươi lại một đám đảo lại đối phó
ta, dựa vào cái gì? Ngươi vì sao không ngẫm lại? Mộ Dung Thanh Y
mang nàng đi, sai sử nàng hại ta cũng là Mộ Dung Thanh Y, có lẽ
Tiêu Nhị Vũ và Hạ Hầu Thuần đều tham dự, nhưng ta từ đầu tới cuối
đều là người vô tội nhất!"



Gằn từng tiếng, những câu tru tâm, sắc mặt Đào Thất càng ngày
càng trắng, thân thể quơ quơ, giống như suy yếu đến cực điểm! Kỳ
thực nàng làm sao không biết? Nhưng nàng thường xuyên nghĩ, nếu
chủ tử có thể niệm tình cũ, lúc trước cứng rắn, lưu tỷ tỷ nàng lại, có
lẽ tỷ tỷ sẽ không phải chết!diendanllequuydonn

"Ngươi vì trả thù ta, truyền tin tức cho Tiêu Nhị Nguyệt, Hạ Hầu
Thuần, khiến ta và Nam Tuyệt hành tung bại lộ, cửu tử nhất sinh, ta
tạm thời không truy cứu, Ngũ Trà là thân nhân quan trọng nhất trên
thế giới này của ta, nàng đối đãi ngươi thiệt tình, ngươi nếu còn có
một chút lương tri, thả nàng, từ đây rời đi vương phủ, không cần lại
để ta gặp ngươi!"

Vân Tuyết Phi chung quy một bước, ngày xưa đủ loại, đến lúc này
nàng cũng không muốn truy cứu, nàng chỉ hy vọng Ngũ Trà có thể
bình an.

"Ta không bắt cóc Ngũ Trà, nàng không ở trên tay ta!" Đào Thất nắm
chặt tay, không dám nhìn thẳng ánh mắt chờ mong trước mặt, tối
hôm đó nếu có thể, nàng thật sự vĩnh viễn không muốn nhớ lại, một
bước sai từng bước sai.

"Nàng đối với ngươi tốt như vậy, ta không tin nàng lại vô duyên vô cớ
mất tích!" Vân Tuyết Phi cực kỳ khẳng định, nhưng vẫn không thể
ngăn cản, trong lòng loạn cả lên.

"Nàng trong lúc vô tình ở trong phòng ta tìm ra tín hàm ta và Hạ Hầu
Thuần lui tới, đã biết ta âm thầm mưu hại ngươi, vào lúc ban đêm thu
thập xong gói đồ, tính toán đi U châu tìm ngươi, ta phát hiện hết thảy,
đi theo xuất phủ!"

"Nàng là người duy nhất thật tình đối của ta trừ tỷ tỷ ta ra, ta chỉ
muốn thuyết phục nàng mặc kệ hết thảy, rời đi vương phủ, căn bản



không nghĩ tới muốn hại nàng, nhưng trong cùng nàng dây dưa,
nàng lỡ chân, rớt xuống   sông đào bảo vệ thành!"

Đào Thất vừa dứt lời, Vân Tuyết Phi cảm thấy một trận choáng váng,
không thể tin lui về sau mấy bước, đi lên sông đào bảo vệ kinh thành,
dòng nước chảy xiết, mùa này nhiệt độ không khí băng hàn, người
rơi vào căn bản không có khả năng sống sót!

"Ta theo con sông đi tìm, nhưng một ngày một đêm không thu hoạch
được gì!" Đào Thất đương nhiên biết đau đớn giờ phút này trong
lòng Vân Tuyết Phi, như nguyện trả thù nàng áya, nhưng nàng lại
không có tí ti cao hứng.

"Thực xin lỗi ~" Nàng từ quần áo trong ngực xuất ra một phong thư,
kỳ thực vài ngày nay trong vương phủ mỗi ngày còn có người biến
mất, nàng biết những người này đều rời khỏi, nguyên bản nàng đêm
qua thu thập xong tính toán đi, nhưng trong lúc vô ý tìm được hai
phong thư tỷ tỷ nàng lưu lại, một phong là cho nàng, để nàng sống
tốt, mặt khác một phong là cho Thẩm Lưu Ly, bên trong rõ ràng viết
sau khi nàng phản bội Tiết Phỉ tự trách hối hận, xem xong hai phong
thư lưu lại, nàng mới phát hiện bản thân sai rồi, lại thương hại người
tỷ tỷ không nguyện ý phản bội nhất, ngày hôm qua nàng ngồi cả đêm,
cuối cùng vẫn còn giữ lại.diendanllequuydonn

Nàng nhẹ nhàng đặt thư ở trên mặt đất, nhiên sau gục đầu xuống
hướng tới trên đất hung hăng dập đầu, mãi cho đến trên đất thấm ra
máu, nàng vẫn không đình chỉ động tác, trong miệng lặp lại nhắc tới
ba chữ "Thực xin lỗi!"

Chữ viết quen thuộc nhất thời ánh vào rèm mắt, yết hầu Vân Tuyết
Phi có trong nháy mắt chua sót, thực xin lỗi hữu dụng sao? Nàng đến
cùng làm sai cái gì? Vô số lần hảo tâm đổi lấy phản bội và thương
hại!



Tư Nam Tuyệt đứng lên, đi đến bên người Vân Tuyết Phi, tay nắm
giữ tay lạnh như băng của nàng, tuy rằng cũng sớm đã dự liệu loại
kết quả này, nhưng chân chính nghe được, xem mặt nàng trắng
bệch, trong lòng hắn vẫn không dễ chịu.

Đột nhiên Đào Thất vẫn duy trì động tác dập đầu, vùi đầu trên mặt
đất, đột nhiên bất động, trên đất từng đóa hoa máu nở rộ, trong
phòng này cũng rốt cuộc tìm không được chút hơi thở của
nàng.diendanllequuydonn



Chương 153-5: Đại kết cục (5)

"Nàng đã chết!" Âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng của Tư Nam
Tuyệt vang lên, chấn động màng tai nàng, đã chết, nàng làm sao có
thể chết? Hại Ngũ Trà của nàng, nàng làm sao có thể dễ dàng chết
như vậy?

Nàng không tin tránh tay Tư Nam Tuyệt, tiến lên vài bước, đẩy đẩy
Đào Thất, nhưng thân thể kia dường như đống ngã trên mặt đất, vẫn
không nhúc nhích, khóe miệng còn thấm ra tơ máu, trúng độc sao?
Nàng tiến lên chạm mũi nàng ta, đã không có hơi thở.
diendanllequuydonn

"Ngũ Trà người hiền có trời phù hộ, ta tin tưởng nàng không có việc
gì, Phi Nhi, cùng ta đánh hạ trận này, chờ hết sau khi tất cả yên ổn,
chúng ta đi tìm nàng!" Tư Nam Tuyệt nghiêm cẩn nói, cho dù cơ hội
cực kỳ nhỏ, nhưng hắn vẫn hi vọng cho nàng một ý niệm, trên thế
giới này cho tới bây giờ đều có kỳ tích phát sinh.

Vân Tuyết Phi hít hít khí, nội tâm bình tĩnh, ý tứ của hắn nàng làm
sao không hiểu, đã nàng có thể trùng sinh, Ngũ Trà liền nhất định
không có việc gì!

Trong Càn Thanh cung vàng son lộng lẫy, Hạ Hầu Thuần thân hoàng
bào, quần áo tử kim vương miện cột tóc, cả người lộ ra khí thế uy
nghiêm, nhưng ánh mắt hắn chứa một tia bất an, thường thường
hướng ánh mắt tới cửa nhìn quanh.

"Hoàng thượng, không cần lo lắng, có Tiết gia và Tả Tướng, nhất
định có thể một lưới bắt hết bọn họ!" Tiết Nhã nâng thắt lưng, tiến lên



nhẹ nhàng khuyên giải an ủi, trong mắt nàng không che dấu được
cuồng nhiệt và kích động, đợi nhiều năm như vậy, nam nhân của
nàng rốt cục bước trên đỉnh cao nhất của quyền lợi.

"Thế nào có thể không lo lắng? Ta nhìn lên vị trí này lâu như vậy, khi
thành công, lại cảm thấy hết thảy đều không chân thực!" Hạ Hầu
Thuần khe khẽ thở dài, càng đến thành công, hắn càng khẩn trương
bất an, lo lắng đây là một giấc mộng, tỉnh mộng, hắn vẫn sẽ trở về
hiện thực, Tư Nam Tuyệt, Hạ Hầu Huyền và Hạ Hầu Cảnh, đây là ba
thứ cứng rắn trong lòng hắn, ba người này không trừ, ngôi vị hoàng
đế này hắn vĩnh viễn đừng nghĩ an tâm ngồi.

"Hoàng thượng không cần lo lắng, bất kể như thế nào, Nhã Nhi nhất
định sẽ cùng ngài đi đến cuối cùng!" Tiết Nhã đưa tay nắm cánh tay
của hắn, nhẹ nhàng rúc vào tay hắn, giữ chặt tay to lớn của hắn, để
hắn che ở trên bụng nàng, một nhà ba người bọn họ sẽ luôn luôn
hạnh phúc như vậy.

"Vì con của trẫm, trẫm nhất định phải bảo vệ cho vị trí này, cho hắn
tất cả những gì tốt nhất!" Ánh mắt Hạ Hầu Thuần hiện lên kiên định,
đưa tay nắm tay Tiết Nhã: "Mấy năm nay khổ cho nàng, chờ ngày
mai trẫm đăng cơ, nhất định gia phong nàng làm hoàng hậu, để nàng
và trẫm dắt tay xem non sông tốt đẹp này!"

Trong lòng Tiết Nhã vừa động, trong mắt tràn ra mừng như điên,
hoàng hậu, chính là nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ, nàng lại không
cần không ngẩng được đầu rồi!diendanllequuydonn

"Hoàng thượng, Tả Tướng cầu kiến!" Bên ngoài có thanh âm cung
kính vang lên.

Trong lòng Hạ Hầu Thuần  ngừng lại, vội vàng ra tiếng: "Nhanh
thỉnh!"



Tiết Nhã nhìnTần Tả Tướng tiến vào, mấp máy môi, nhẹ nhàng cúi
người: "Nô tì cáo lui trước!"

Hạ Hầu Thuần gật đầu, chờ sau khi Tiết Nhã rời khỏi đây, trong toàn
bộ Càn Thanh cung chỉ có hai người hắn và Tần Tả Tướng.

"Phụ thân, như thế nào rồi hả? Khả bắt được Tư Nam Tuyệt và Hạ
Hầu Cảnh?" Hạ Hầu Thuần vội vàng hỏi, trong ánh mắt là nồng đậm
bất an.

Tần Tả Tướng gật gật đầu, lại lắc đầu, ánh mắt tràn ra phẫn hận,
thanh âm lãnh trầm: "Chỉ bắt đến Tư Nam Tuyệt và Vân Tuyết Phi,
lức ta đi, nơi đó đã là một tòa phủ trống không, nói vậy những người
khác đã sớm bị dời đi!"

"Không bắt được Hạ Hầu Cảnh?" Hạ Hầu Thuần cả kinh, trong lòng
bất an càng ngày càng đậm, dù sao hắn chẳng phải chân chính, có
thể ngồi trên vị trí này, hắn có một loại cảm giác ăn cắp không thuộc
về mình.

Tần Tả Tướng gật gật đầu, mâu sắc ngưng trọng: "Thuần Nhi cũng
đừng lo lắng, chờ sau ngày mai đăng cơ làm đế, hết thảy đều phải
trở thành kết cục đã định, ngươi đã trở thành này hoàng đế Đại Hạ
Quốc, ai cũng không lay động được đế vị của của ngươi!" Hắn mưu
đồ thời gian dài như vậy, thậm chí không tiếc hy sinh nữ nhi của bản
thân, vì nhi tử trước mắt hắn, ngày mai chính là một bước cuối cùng,
hắn đánh bạc cả mạng già cũng muốn bảo vệ nhi tử.

"nhưng mà bộ tộc Hạ Hầu không trừ, ngôi vị hoàng đế này con ngồi
không yên!" Hạ Hầu Thuần tha thiết nhìn Tần Tả Tướng, phụ thân
của hắn, lý nên vì giải quyết tất cả trở ngại của hắn, đây là hắn ta
thiếu hắn!



"Đợi ngươi đi tìm mẫu hậu ngươi, để nàng ngày mai ra mặt cho
ngươi, xứng danh cho ngươi! Phụ thân sẽ phái người khắp các nơi
Kinh Thành, nhất định sẽ không cho người ta trở ngại đại điển đăng
cơ ngày mai!" Trong mắt Tần Tả Tướng lóe qua một chút tinh quang,
chỉ cần có đương kim Thái hậu ra mặt, ban bố chiếu thư phế đế, hết
thảy là làm tốt hơn, về phần bí mật kia, hắn sẽ giấu vĩnh viễn.

"Đúng, còn có mẫu hậu, mẫu hậu đau yêu ta nhất, nhất định sẽ giúp
ta!" Bất an trong mắt Hạ Hầu Thuần dần dần tiêu tán, phụ hoàng
không thích hắn, nhưng mẫu hậu lại cho hắn tràn đầy yêu thương,
chỉ cần có mẫu hậu ở đây, hắn nhất định sẽ thành công đi đến.

"Ngươi thay ta đi xem mẫu hậu ngươi, nói cho nàng buổi tối ta đến
tìm nàng!" Trong mắt Tần Tả Tướng tràn đầy đắc ý, cả đời này hắn
cũng đáng, ngủ với nữ nhân của hoàng thượng, ngay cả ngôi vị
hoàng đế, cũng lànữ nhân con của hắn vật trong bàn tay rồi.

Thời điểm Hạ Hầu Thuần đi Thọ Ninh cung, Bạch Tuyết Nhu chính
bộ dạng phục tùng nhẹ nhàng vỗ lưng cho Tiêu Nhị Vũ, bộ dáng
thuận theo như vậy, khiến hắn nhìn nhiều vài lần.

"Nghe nói thân thể mẫu hậu không khoẻ, nhi thần thập phần lo âu!"
Hạ Hầu Thuần đi đến trước giường, đưa tay nắm giữ tay Tiêu Nhị
Vũ, trong mắt là tràn đầy đau lòng.

Tiêu Nhị Vũ mở mắt ra, chờ nhìn đến nhi tủ nàng yêu thương nhiều
năm, trong mắt tránh qua không biết tên quang mang, mặt mày tinh
tế như vậy nàng thế nhưng nhiều năm không nhìn kỹ càng, hiện tại
nhìn kỹ, phát hiện thế nhưng nửa phần cũng không giống nàng, hắn
không hề nghi ngờ giống nam nhân phụ nàng, nhưng mắt phượng
hơi hơi nhếch lên, lại rất giống một nữ nhân khác - - thê tử của nam
nhân kia.



"Thái hậu, hoàng thượng đã tới đây, nô tì cáo lui trước ~" Bạch Tuyết
Nhu dừng tay lại, kính cẩn ngoan ngoãn cúi người.

"Ừ~" Tiêu Nhị Vũ phục hồi tinh thần lại, nhẹ nhàng khoát tay, thanh
âm có chút mỏi mệt: "Ngươi bồi ta một ngày cũng mệt mỏi, sớm trở
về nghỉ ngơi!"

Bạch Tuyết Nhu đứng dậy, ý bảo liếc mắt nhìn Hạ Hầu Thuần một
cái, sau đó chậm rãi xoay người, bước chân tao nhã đi ra ngoài.

Hạ Hầu Thuần đứng lên, thay thế vị trí vừa rồi của Bạch Tuyết Nhu,
đưa tay tiếp tục đấm bả vai Tiêu Nhị Vũ, toàn bộ là một nhi tử hiếu
thuận nhu thuận, nhưng dù là như vậy, lại càng thêm khiến Tiêu Nhị
Vũ thống hận!diendanllequuydonn

"Nghe nói Tả Tướng đã bắt được Hộ quốc Vương Gia và vương phi
rồi hả?" Tiêu Nhị Vũ giống như vô ý hỏi, lộ ra đậu khấu đỏ tươi nhẹ
tay khẽ vuốt vuốt vòng tay trong sáng thuần khiết trên cổ tay, nhìn
như không biết đang nghĩ cái gì.

"Tin tức của mẫu hậu thật là linh thông!" Hạ Hầu Thuần rất là cao
hứng, mẫu hậu đã bắt đầu, kế tiếp hắn có thể trực tiếp theo nói.

Hắn có chút khó khăn giật giật khóe miệng, động tác trên tay càng
thêm lấy lòng ân cần: "Tư Nam Tuyệt và Vân Tuyết Phi đã bị bắt,
nhưng Hạ Hầu Cảnh và Thái phi không biết tung tích, còn có thất đệ,
ngày mai nhi thần sẽ đi lên Đại Bảo, nhưng mà trong lòng vẫn bất an,
muốn mời mẫu hậu ngày mai có thể đích thân tới, xứng danh cho nhi
thần!"

Ánh mắt Tiêu Nhị Vũ căng thẳng, nhắm mắt lại nhẹ nhàng trầm tư
một lát, nhưng vẫn nhẹ nhàng "ừ" một tiếng.



Lấy được cam đoan Hạ Hầu Thuần tất nhiên là thập phần vui mừng,
chỉ cần ngày mai thuận lợi đi qua, Hạ Hầu Cảnh và Hạ Hầu Huyền
chính là nỏ mạnh hết đà, thành không được khí sau, sớm muộn gì
hắn đều có thể trừ bỏ bọn họ.

Lưu lại ở Thọ Ninh cung một lát, hắn cao hứng trở về chuẩn bị đại
điển đăng cơ ngày mai.

Có người vui sướng có người ưu sầu, đó là một đêm không ngủ, hết
thảy thiện thiện ác ác, lên lên xuống xuống đều muốn làm quyết đấu
cuối cùng vào ngày mai.

Lúc ánh mặt trời đầu tiên chiếu nghiêng tiến hoàng cung lạnh như
băng, Hạ Hầu Thuần sớm đã được cung nhân bận rộn mặc vào long
bào màu vàng sáng, Cửu Điều Ngũ Trảo Kim Long thêu ở dưới ánh
mặt trời, có vẻ tôn quý mà uy nghi, tuy rằng này long bào hắn cũng
sớm đã mặc qua, nhưng mà chưa từng có cao hứng giống giờ phút
này.

Hôm nay Càn Thanh cung vẫn xa hoa tôn quý, hắn sớm đã không
làm người ngửa mặt trông lên, từ hôm nay trở đi, hắn là chủ nhân tòa
cung điện tráng lệ này, là hoàng đế tôn quý nhất vương triều Đại Hạ!

Chuông trống vang vọng đánh vỡ an bình hoàng cung, ngoài điện
truyền đến tiếng bước chân nhỏ vụn, sau đó là thanh âm Trương
công công nhẹ giọng thông báo: "Hoàng thượng, canh giờ đến!"

"Đã biết!" Hắn lên tiếng, hít vào một hơi đứng dậy, trong gương chiếu
ra con ngươi trong trẻo đen tuyền của hắn, trong đó tràn đầy kiên
định cùng khát khao.

Cửa rất nặng đại bị đẩy ra, hắn mặc long bào minh hoàng, đầu đội



vương miện màu vàng, đi lại uy nghi, mỗi một bước đều kiên định
bình tĩnh, theo bậc thềm cao cao một đường hướng về phía trước,
hướng tới điện Thái Hòa.

Chờ sau kh nhập tọa, từ thái giám tuyên đọc thánh chỉ kế vị, hắn ở
lúc này thì thào đọc, lẳng lặng quan sát bóng dáng phủ phục phía
dưới, hơn nữa lấy tay nhẹ nhàng ma sát đầu Kim Long dưới tay trên
long ỷ, loại cảm giác dưới một người trên vạn người thật tốt, hắn nên
là này chúa tể Đại Hạ Quốc!diendanllequuydonn

Ba tiếng chuông hồng từ trước đến nay, tỏ rõ đại điển tân hoàng bắt
đầu, Tiêu Nhị Vũ nằm ở trong Thọ Ninh cũng, móng tay đậu khấu
màu đỏ phảng phất khảm vào trong thịt, cả đời này nàng mưu toan
nhiều, tính kế vô số người, nhưng mà kết quả thế nhưng tiện nghi
một nữ nhân khác, nàng thế nào có thể can tâm? Ngôi vị hoàng đến
ày vốn là thuộc về Huyền Nhi của nàng, nàng há lại sẽ chắp tay
nhường cho người ta?

"Thái hậu, đại điển đăng cơ đã bắt đầu, hoàng thượng nói nô tì đưa
triều phục đến!" Nha hoàn cung kính tay nâng khay, trong đó cẩm
phục thêu Phượng văn, chói mắt châm chọc như vậy.

"Lui ra, ai gia hôm nay thân thể không khoẻ, không muốn đi!" Tiêu
Nhị Vũ nặng nề ném ra một câu này, không lưu lại ít ánh mắt.

"Hoàng thượng hiện tại đang chờ, thỉnh Thái hậu mau chóng mặc
Phượng bào vào, theo nô tì đi điện Thái Hòa!" Nha hoàn phảng phất
không nghe thấy tiếng hét này, như cũ không kiêu ngạo không siểm
nịnh đứng ở nơi đó.

"Ai gia chính là chết cũng không bước ra Thọ Ninh cung nửa bước!"
Tiêu Nhị Vũ bị lửa giận cùng oán hận tràn ngập, trong lòng vừa kéo
vừa kéo đau, nghĩ đến Huyền Nhi sinh tử chưa biết, trong lòng nàng



tự trách giống như dây mây sinh trưởng tốt.

"Tiêu thái hậu đã không cam lòng ngôi vị hoàng đế đổi chủ như vậy,
vì sao không đi ngăn cản?" Nha hoàn nhẹ nhàng buông khay, cả
khuôn mặt cứ như vậy bại lộ.

Thanh âm này, toàn thân Tiêu Nhị Vũ ngẩn ra, không thể tin bò lên,
con mắt chăm chú khóa nữ nhân cầu khẩn trong điện, kinh ngạc nói:
"Là ngươi!"

Đại điển đăng cơ ở trong sự chầu mừng của bách quan, đẩy lên thủy
triều cao, trong lòng Hạ Hầu Thuần kích động, hoàng tử giả như thế
nào? Từ hôm nay trở đi, hắn chân chính là hoàng thượng, ai cũng
không thể chất vấn lay động địa vị của hắn!

Đột nhiên có thái giám bước nhỏ chạy tới, ghé vào lỗ tai hắn thì thầm
vài tiếng, trong mắt hắn càng thêm cực nóng, vẫy vẫy tay vội vàng
nói: "Còn không chạy nhanh đón Thái hậu!"

Tiêu Nhị Vũ mặc Phượng bào màu đỏ, mặt trên dùng tơ vàng thêu
Kim Phượng Hoàng, trông rất sống động, dường như muốn giương
cánh bay cao, nàng từng bước chậm rãi trên bậc thềm hướng về
phía trước, phía sau đi theo là Bạch Tuyết Nhu, còn có một nha hoàn
thiếp thân.

Hạ Hầu Thuần cảm giác đứng dậy, đi xuống vài bước, đưa tay đón
Tiêu Nhị Vũ, thanh âm cung kính: "Mẫu hậu!"diendanllequuydonn

Tiêu Nhị Vũ không để ý đến, xoay người sững sờ xem cả triều tao
nhã, trí nhớ vốn chô sâu, giờ phút này đều chui lên, Huyền Nhi của
nàng chẳng bao lâu sau cũng năn nỉ nàng, nhưng mà bị nàng vô tình
cự tuyệt, vì một người nam nhân, một nam nhân nàng thích lại phụ
bạc nàng, nàng không khỏi dời mắt hướng về phía nam nhân đứng ở



hàng đầu tiên, thân mình thẳng tắp, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng,
biểu cảm vẫn xa lạ, nhưng mà xem khóe miệng khẽ động, có thể
tưởng tượng ra sau lưng, bày bộ mặt thật vui sướng rực rỡ.

Nàng chân thành đi đến trước mặt Hạ Hầu Thuần, vươn đô tay trắng
mịn, khẽ vuốt vuốt gương mặt tràn đầy vui mừng, luôn luôn theo đi
xuống, ánh mắt tràn đầy lưu luyến: "Thuần Nhi, hôm nay là ngày đại
hỉ của ngươi, để mẫu hậu xem ngươi!"

"Nhiều năm thế này, mẫu hậu thương ngươi yêu ngươi, cái gì tốt
nhất đều cho ngươi, bởi vì ngươi là nhi tử mẫu hậu yêu nhất!" Trong
mắt nàng thấm lệ, trên đầu trâm cài khảm Hồng Bảo Thạch, thể hiện
uy nghiêm.

"Mẫu hậu đối nhi tử rất tốt, nhi tử đều ghi nhớ trong lòng, ngày sau
mẫu hậu nếu như có chuyện, nhi tử chắc chắn tận tâm tận lực hoàn
thành!" Trong lòng Hạ Hầu Thuần ít nhiều có chút không vui, nhưng
mà không có biện pháp nói ra, chỉ có thể dằn lại tính tình nhận lời.

"Thái hậu và hoàng thượng thân thết nói, có thể chờ sau khi đăng ký
đại điển kết thúc nói, hiện tại đại điển tiếp tục bắt đầu, hoàng thượng
thỉnh trở lại trên long ỷ, hoàn thành nghi thức phía dưới!" Tần Tả
Tướng đứng ra thẳng thắn can gián, hiện tại hắn một lát đều đợi
không được, mưu toan nhiều năm như vậy, hôm nay rốt cục trở
thành sự thật rồi.

"Mẫu hậu có thể ngồi bên cạnh nhi tử, cùng nhi tử nhận chúc phúc
của bách quan!" Giọng điệu của Hạ Hầu Thuần có chút cấp bách,
ánh mắt không ngừng nhìn phía long ỷ lòe lòe sáng lên.

"Đừng nóng vội! Hôm nay thời khắc trọng yếu như vậy, mẫu hậu tặng
cho ngươi một phần đại lễ, nhất định cho Thuần Nhi một đại điển
đăng cơ vĩnh viễn khó quên!" Ánh mắt Tiêu Nhị Vũ hiện lên một tia



sáng chói, trong lời nói lộ ra thần bí, ngón tay oánh bạch như ngọc
của nàng nhẹ nhàng xen vào   cổ tay áo, khóe miệng vẫn mang theo
nụ cười nhu hòa.

"A? Vĩnh viễn khó quên?" Ánh mắt Hạ Hầu Thuần sáng ngời, nhất
thời có vẻ tò mò, hắn là Đế Vương hoàng triều Đại Hạ, phía trước có
người Hạ Hầu cầm quyền, hắn nóng lòng đăng cơ rất nhiều, khẳng
định càng thêm hi vọng đại điển đăng cơ của hắn có thể làm cho
người ta vĩnh viễn khó quên, hắn nhất định phả vượt lên phía trên
Hạ Hầu Huyền!

"Thuần Nhi, ngươi cúi đầu, mẫu hậu nói cho ngươi, chỉ nói cho một
mình ngươi!" Tiêu Nhị Vũ không để ý đến thượng triều nhiều người
như vậy, khóe miệng đã chứa nụ cười hoàn mỹ, tiếp tục dụ dỗ.

Mẫu hậu đối với hắn rất tốt, Hạ Hầu Thuần chưa từng hoài nghi,
không có gì nghi vấn, hắn liền cúi đầu, cúi người xuống, ánh mắt
Tiêu Nhị Vũ rùng mình, từ cổ tay áo rút ra chủy thủ thiện lương, hì hì
một tiếng, thẳng tắp đâm vào ngực Hạ Hầu Thuần, nhất thời một giọt
một giọt theo màu vàng sáng lưu trên mặt đất.diendanllequuydonn

Hạ Hầu Thuần vẻ mặt kinh ngạc, ngực từng trận đau đớn, hắn nâng
hai tay lên, sử xuất toàn lực đẩy Tiêu Nhị Vũ, nhất thời tay cắm chủy
thủ ở ngực cứ như vậy bại lộ ở trong mắt mọi người.

"Thuần Nhi!" Tần Tả Tướng không nghĩ tới sẽ phát sinh tình huống
như vậy, vội vàng nâng bước hướng về phía trước, lại bị thị vệ gác
hai bên ngôi vị hoàng đế rút đao ngăn lại.

"Lớn mật, các ngươi muốn tạo phản!" Không còn tự nhiên thu phóng
ngày xưa, giờ phút này Tần Tả Tướng vô cùng sốt ruột, Thuần Nhi là
hi vọng duy nhất của hắn, không thể có việc, nghĩ đến đây, hắn cũng
không cố bại lộ thân phận, trực tiếp dây dưa với thị vệ phái trước



điẹny9ô.

"Mẫu, mẫu hậu, vì sao?" Hạ Hầu Thuần há miệng thở dốc, yết hầu
khô ráp,  máu ở ngực này dần dần mất đi, khiến hắn cả người hoảng
hốt, dường như chỉ cần tinh thần buông lỏng, hắn sẽ vĩnh viễn ngủ
say. nhưng mà hắn không cam, hắn thật vất vả mới được đến ngôi vị
hoàng đế, hắn không thể chết như vậy!

"Mẫu hậu, nhi tử đau quá, kêu ngự y cho nhi tử..." Hắn vẫn không tin
mẫu thân ngày xưa đau hắn yêu hắn, lại tàn nhẫn như vậy, xem hắn
chết đi, hắn không muốn chết, không nghĩ..



Chương 153-6: Đại kết cục (6)

"Đừng kêu ai gia là mẫu hậu, ngươi không là nhi tử của ai gia, ai gia
đảm đương không nổi xưng hô này!" Ánh mắt Tiêu Nhị Vũ lạnh lùng,
nhìn thân thể dần dần ngã xuống, không có bất kỳ động tác gì.

"Tiêu Nhị Vũ, ngươi thật là nữ nhân ngoan độc, Thuần Nhi đến cùng
vẫn là nhi tử ruột của ngươi, ngươi thế nào có thể hạ độc thủ như
vậy?" Tần Tả Tướng vừa đánh với thị vệ củ, vừa căm tức nhìn Thái
hậu, nữ nhân này uổng công hắn yêu nàng, không nghĩ tới lại là một
nữ nhân rắn rết như vậy.diendanllequuydonn

"Nhi tử ruột? Ha ha ~ Tần Khiêm, ngươi còn tưởng xem ta như ngốc
tử? Loại nghiệt chủng này căn bản không phải con của ta, hắn là
nghiệt chủng của ngươi và tiện nữ nhân Hương Ngưng!" Tiêu Nhị Vũ
bỗng nhiên xoay người, mắt phun trào ra lửa giận hừng hực, hận
không thể thiêu cháy nam nhân phụ nàng lừa nàng nhiều năm.

"Ta thật khờ, bị ngươi hoa ngôn xảo ngữ lừa nhiều năm như vậy, kết
quả là lại hại Huyền Nhi của ta!" Tiêu Nhị Vũ bỗng nhiên cười, cực kỳ
lạnh bạc, cực kỳ tự trách...

Tần Khiêm thế nào không nghĩ tới, bí mật che giấu nhiều năm lại bị
phát hiện ở thời điểm quan trọng này, nhìn người phía trên đã ngã
xuống đất không dậy nổi, ngã trong vũng máu, tự nhiên biết Thuần
Nhi là không đáng tin cậy, chuyện cho tới bây giờ, Thuần Nhi không
thể ngồi lên ngôi vị hoàng đế, thì hắn ngồi, hiện trong ngoài hoàng
cung, hắn vì bảo đảm đạt được mục đích nào đó, sớm đã thay thành
người của mình, chỉ cần hiện tại hắn đi ra ngoài ra mệnh lệnh một
tiếng, như thường có năng lực đoạt lại ngôi vị hoàng đế!



Đã có chủ ý, hắn cũng không ham chiến, chạy tới ngoài cửa, nhưng
hai người thị vệ phía sau cũng không đơn giản, bọn họ trao đổi ánh
mắt, tự nhiên là biết ý nghĩ trong lòng hắn, cũng không ngăn cản.

Mắt thấy sắp tới cửa, trong mắt Tần Khiêm tràn ra ánh sáng vui
sướng, chỉ cần đi một bước về phía trước, hắn sẽ thành công.

Nhưng hắn còn chưa đi ra ngoài, từ bên ngoài đại đội binh lính mặc
áo giáp bạc nối đuôi nhau mà vào, đầu lĩnh chính là Tư Nam Tuyệt
sớm đã bị nhốt vào đại lao, giờ phút này hắn cầm bảo kiếm, từ đại
môn đi đến.

Đường ra phía trước nhất thời bị ngăn chặn, thân thể Tần Khiêm
ngừng lại một chút, hắn chần chờ một lát, thị vệ chung quanh đưa
hắn trong ba tầng ngoài ba tầng làm thành một vòng tròn, đưa hắn
vây ở bên trong.

"Tần Khiêm, ngươi trốn không thoát rồi!" Thanh âm thanh lãnh của
Tư Nam Tuyệt phút chốc vang lên, đại thần vốn vốn tránh né chung
quanh, vội vàng ổn lại, cung kính đứng ở một bên.

"Ngươi rõ ràng đã bị nhốt vào đại lao, vì sao lại xuất hiện tại nơi
này?" Tần Khiêm hoảng sợ bất an, nhìn tầng tầng thị vệ vây quanh
hắn, trong lòng mưu tính khả năng thế nào xông ra vòng
vây!diendanllequuydonn

"Dịch dung thuật cũng không chỉ một mình ngươi biết dùng!" Đơn
giản một câu nói mở ra ảo diệu bên trong.

Hai gã thị vệ phía sau vừa rồi kịch chiến với hắn, ào ào kéo da giả
trên mặt ra, Hạ Hầu Cảnh và Bạch Phong cứ như vậy thẳng tắp
đứng ở phía sau.



Tần Khiêm thế nào không nghĩ tới, hắn bày ra nhiều năm như vậy,
lại chưa hưởng thụ đến một ngày, cứ như vậy binh bại như núi đảo,
hắn có thể nào cam tâm, hắn quyết không cam lòng!

Nghĩ đến đây, hắn nắm chặt kiếm trong tay, tấn công Tư Nam Tuyệt,
Hạ Hầu Cảnh và Bạch Phong tự nhiên cũng không bằng lòng đứng ở
bên quan sát, cũng gia nhập chiến đấu, ba đấu một, tuy rằng công
phu của Tần Khiêm tốt, đến cùng vẫn lớn tuổi, không sánh bằng ba
người trẻ tuổi, không bao lâu, trên người liền bại.

"Tần Khiêm, Hương Ngưng của ngươi, ta đưa nàng đến rồi!" Mắt
Tiêu Nhị Vũ chứa cười lạnh, thanh âm lộ ra nhất cỗ quỷ dị.

Một thùng khéo léo vẽ một cái đường vòng cung, thẳng tắp dừng ở
chính giữa nơi đánh nhau, bốp một tiếng, thùng mở ra, một cái đầu
máu chảy đầm đìa lăn ra, cho dù cả khuôn mặt đều bị huyết sắc che
giấu, nhưng mắt Tần Khiêm đầu tiên vẫn nhận ra, kia là thê tử nhiều
năm với hắn, trâm cài tóc rơi xuống, vẫn là hôm nay hắn ăn mừng
con của bọn họ, đội riêng cho nàng.

Trải qua thời gian dài kiên trì lòng tin ầm ầm sập đổ, nữ nhân hắn
yêu thích đã chết, trên thế giới này, hắn muốn ngôi vị hoàng đế có
tác dụng gì? Hắn buông cánh tay xuống, đột nhiên ba chỉ kiếm từ
trước sau thẳng tắp tấn công hắn, phụt một tiếng, nhất thời thân thể
hắn run rẩy, ba lỗ thủng nhất thời xuất hiện trên thân thể của hắn,
mày hắn lại một chút cũng không nhăn, từng bước một đi tới cái đầu
lâu.

Rốt cục đi tới trước mặt, hắn dè dặt cẩn trọng cúi người, ôm cái đầu
lâu như trân bảo vào trong ngực, thân thể rốt cuộc không kiên trì nổi,
bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, trong mắt chứa hạ một tia lão lệ:
Hương Ngưng, chúng ta vĩnh viễn không xa rời nhau!



Sự tình chấm dứt, giờ phút này Tiêu Nhị Vũ luôn luôn gắt gao đứng
ở phía sau nha hoàn, cũng nhẹ nhàng sờ sờ gò má, kéo lên một tầng
da giả trên mặt, lộ ra mặt rõ ràng chính là Vân Tuyết Phi.

Hạ Hầu Thuần còn có một hơi, hốc mắt hắn hơi hơi phiếm ẩm, muốn
chết sao? Hắn không muốn chết, ngôi vị hoàng đế của hắn mới vừa
tới tay, hắn không thể chết được, hắn run rẩy vươn tay ra về phía
Bạch Tuyết Nhu, thanh âm lộ ra khẩn cầu: "Nhu Nhi, mau kêu ngự y
cho trẫm, mau, trẫm không muốn chết..."diendanllequuydonn

Mặt Bạch Tuyết Nhu không biểu cảm đi lên phía trước, cũng lạnh
lùng nhìn máu của hắn một giọt một giọt chảy ra ngoài.

"Hạ Hầu Thuần, ngươi biết không? Ta chưa từng yêu ngươi, ta gả
cho ngươi là vì báo thù, phụ thân ta đã từng là ngự y hoàng gia danh
chấn ở kinh thành, nhưng phụ thân của ngươi Tần Khiêm vì soán
vị,  đổi chỗ ngươi và hoàng tử chân chính, chuyện này tự nhiên
không thể gạt được mắt của cha ta, Tần Khiêm lo lắng sự tình bại lộ,
liền lấy lý do mưu loạn, giết toàn bộ 185 nhân khẩu Bạch gia phủ ta
tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội, mẫu thân vì cứu ta, từ bên ngoài
mua bé gái thế thân, ta có thể sống tạm nhiều năm như vậy!"

Nguyên lai hắn cũng sống ở trong lừa gạt,  nữ nhân hắn hao hết tâm
lực cưới lại luôn luôn muốn mạng của hắn! Hạ Hầu Thuần dần dần
buông xuôi, suy nghĩ có chút hư vô, mắt có chút tan rã, thân thể dần
dần bắt đầu băng lạnh, tuy rằng không cam lòng, nhưng hắn thật sự
rất mệt!

Tư Nam Tuyệt đi lên bậc thang, đi tới bên người Vân Tuyết Phi, tay
nắm giữ tay nàng, cho nàng một ánh mắt an tâm.

"Tiêu thái hậu, chuyện ta đáp ứng của ngươi đã hoàn thành, hi vọng



ngươi cũng có thể tuân thủ lời hứa với của ta!" Sắc mặt Tư Nam
Tuyệt thanh thanh đạm đạm, thanh âm không cao không thấp, cũng
có thể khiến mọi người ở đây đều nghe thấy.

Tiêu Nhị Vũ nghe vậy, mắt không có gì phập phồng, dừng ánh mắt ở
trên người Hạ Hầu Cảnh đứng thẳng, tính kế nhiều năm như vậy,
nàng lại vẫn không thể nào giết nhi tử của nữ nhân kia.

"Ngươi muốn hết thảy, ngày mai ta có thể cho ngươi!" Tiêu Nhị Vũ
xoay người, đoan trang uy nghiêm mở miệng, thần sắc không có tí ti
sợ hãi.

Nàng lại nhìn về phía Vân Tuyết Phi, nữ nhân này quen thuộc đã xa
lạ, vốn Huyền Nhi của nàng có thể có một loại hạnh phúc giống
người nam nhân trước mắt, nhưng nàng vì cái gọi là hạnh phúc của
trường tử, mạnh mẽ hủy đi tiểu nhi tử của nàng!

Có lẽ người đến lúc cuối cùng, càng có thể nhớ lại sự tình sinh mệnh
liều mạng lãng quên, nàng yêu Tần Khiêm, những người khác không
biết, nhưng đáy lòng nàng rõ ràng, trường tử của nàng chẳng phải là
đứa nhỏ của tiên hoàng, cho nên nàng luôn luôn dè dặt cẩn trọng
bảo hộ, nàng oán hận bộ tộc Hạ Hầu, là bọn hắn hủy đi hạnh phúc
của nàng, buộc chặt nàng ở lạnh trong hoàng cung như băng, liên
quan, đối với bộ tộc Tiêu thị chờ mong thất hoàng tử chân chính,
trong lòng nàng cũng bài xích không vui, nàng vẫn nhớ được hắn tập
tễnh đi, lúc yêu cần một cái hôn, một cái ôm ấp đơn giản, nàng như
thế nào lãnh khốc cự tuyệt!

"Hắn là chân ái của ngươi, hi vọng các ngươi không quên đáp ứng
yêu cầu của ta, tìm được hắn, để hắn bình yên tự do hoàn thành việc
cả đời này!" Tiêu Nhị Vũ đặt ánh mắt ở trên người Vân Tuyết Phi,
thật sâu nhìn thoáng qua, sau đó nâng lên bước chân đi đến bên
ngoài.



Ngày thứ hai, trong cung sáng sớm truyền đến tin Tiêu thái hậu chết,
lưu lại một phần khác di chỉ năm đó của tiên hoàng, Hạ Hầu Cảnh kế
vị, bắt đầu Đại Hạ vương triều càng thêm phồn
hoa.diendanllequuydonn

Chờ sau khi Hạ Hầu Cảnh đăng cơ, Bạch Nhiễm thông báo với bên
ngoài là nghĩa muội của Tư Nam Tuyệt, theo Hạ Hầu Cảnh vào ở
hoàng cung, thành phi tử duy nhất của hắn.

Sau khi tất cả bụi bặm lạc định, Vân Tuyết Phi rốt cục có thể tiết kiệm
tâm, sau khi mọi thứ đều an bày xong, chuẩn bị cùng Tư Nam Tuyệt
xuôi nam, tìm kiếm Ngũ Trà.

Cũng không nghĩ ngày thứ hai, Tần Lan quần áo thanh y nhẹ nhàng
đến, phía sau hắn là tiểu nha đầu biết vâng lời, đúng là Ngũ Trà mà
Vân Tuyết Phi luôn luôn vướng bận, nhất thời hai chủ tớ ôm nhau,
Ngũ Trà kích động nói ra chuyện mấy ngày nay, sau khi nói xong, vẫn
còn không quên đỏ mặt liếc mắt nhìn lén Tần Lan một cái.

Cái nhìn kia ý tứ hàm xúc mười phần, một loại bộ dáng tiểu tức phụ,
Vân Tuyết Phi có ngốc, cũng biết này người nha đầu động xuân tâm,
từ mọi phương diện mà nói, Tần Lan cũng tốt.

Buổi tối lúc đi vào giấc ngủ, Vân Tuyết Phi nằm ở  trong lòng Tư Nam
Tuyệt, cọ xát nửa ngày, chung quy là nói cho Tư Nam Tuyệt nghe ý
nghĩ bản thân muốn tác hợp Ngũ Trà và Tần Lan, nhưng Tư Nam
Tuyệt mấp máy miệng, đưa ta càng thêm ôm sáty Vân Tuyết Phi ở
trong ngực, nói khẽ: "Việc tình cảm của hai bọn họ, nàng cũng đừng
quan tâm, có duyên phận tự nhiên có thể đi đến cùng nhau, nàng nếu
có thời gian, chúng ta quan tâm một chút đến sự tình của chính
mình!"



Vân Tuyết Phi giật mình, chính chúng ta?

Chống lại ánh mắt nghi hoặc của Vân Tuyết Phi, Tư Nam Tuyệt cười
thần bí, đưa tay kéo chăn cái trên hắn và nàng, nghiêng người, che
trên người nàng, khàn khàn nói: "Ta cũng không nhỏ, còn chưa có
hưởng qua tư vị nữ nhân, như vậy, khi nào thì mới có thể ôm lên oa
nhi?"diendanllequuydonn

Vân Tuyết Phi nhất thời xấu hổ sắc mặt đỏ bừng, sớm biết hàng này
không có hảo tâm, nhưng nàng tức giận mắng còn chưa ra khỏi
miệng, môi đã bị chắn.

Nồng tình mật ý, kiếp trước yêu và hận đều đã không quan trọng, giờ
phút cuộc sống hạnh phúc mới vừa bắt đầu.
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Chương 154: Ngoại truyện

Lại là một năm xuân sắc nồng đậm, trong Hộ quốc vương phủ, ánh
mặt trời vẩy đầy mỗi một góc, một mảnh sinh cơ dạt dào.

Nữ tử da thịt trắng nõn như ngọc trong như gương đồng, mặt mày
tinh xảo, sớm đã rút đi vẻ thiếu nữ non nớt, càng thêm quyến rũ động
lòng người, khóe miệng trước sau cười như có như
không.diendanlleqquyyddonn

Sợi tóc đen nhánh như mực được một đôi tay linh hoạt như tơ lụa
nhẹ nhàng giơ lên, chảy xuống, lại bị thuần thục kéo lên, chải thành
một búi tóc mỹ lệ.

Bước cuối cùng cắm một trâm vào trong búi tóc  Vân Tuyết Phi lộ ra
nụ cười vừa lòng: “Ngươi nha đầu này tay nghề càng ngày càng tốt!”

Ngoài cửa sổ ánh mặt trời xuyên thấu qua song cửa sổ, chiếu vào
trên mặt Ngũ Trà hiện ra vầng sáng nhàn nhạt, nàng nhẹ nhàng sửa
sợi bên mặt Vân Tuyết Phi, nhìn bóng hình xinh đẹp mỹ lệ trong
gương đồng, tự đắc cười: “Là tiểu thư thiên sinh lệ chất, nô tỳ chẳng
qua là dệt hoa trên gấm!”

Nha đầu này nói ngọt, Vân Tuyết Phi không phải lần đầu tiên lĩnh hội,
lại như cũ thực sự hưởng thụ, đã trải qua nhiều mưa mưa gió như
vậy, nha đầu này vẫn luôn ở bên người mình không rời không bỏ,
nàng sớm đã xem nàng như như vậy thân nhất người, coi như muội
muội của mình, thanh xuân của nữ nhân hữu hạn, nàng không thể
ích kỷ lưu nàng ở bên người cả đời!diendanlleqquyyddonn



Nghĩ đến sắc mặt nàng buồn bã, đứng dậy giữ chặt tay Ngũ Trà,
nhìn nha đầu duyên dáng yêu kiều trước mắt, cầm lòng không được
cảm thán: “Mười bảy tuổi, đều thành đại cô nương, Ngũ Trà có yêu
thích nam tử?”

Đột nhiên dời đề tài, khóe miệng Ngũ Trà cười dấu đi, có chút không
biết làm sao, theo sau thẹn thùng cúi đầu, thanh âm nhỏ như muỗi
kêu ruồi: “Tiểu thư, ngươi lại trêu ghẹo ta ~”

“Không cần ngượng ngùng, ngươi ta cùng là nữ tử, ta bằng tuổi
ngươi, đã thành thân với Nam Tuyệt!” Vân Tuyết Phi bỏ qua cay chát
trong lòng, nhấp miệng cười nói: “Tới nói cho tiểu thư nghe, có không
thích công tử nhà ai, tiểu thư đi làm mối cho ngươi!”

Ngũ Trà chậm rãi ngẩng đầu, con ngươi đen nhánh hoang mang nhìn
chằm chằm nữ tử mỉm cười xinh đẹp trước mặt, đối với việc nam
nữ, nàng phía trước không hề nghĩ ngợi quá, thậm chí một lần cho
rằng sẽ vĩnh viễn làm bạn ở bên người tiểu thư.

Thẳng đến nàng tận mắt nhìn thấy tiểu thư hạnh phúc, trong lòng
nhiều ít có chút hướng tới, thường thường sẽ nghĩ phu quân tương
lai của mình sẽ là dạng gì?

Đặc biệt sau khi gặp nam tử thanh lãnh nho nhã nư vậy, loại ý tưởng
này càng thêm mãnh liệt, nàng khát vọng được hắn chú ý, khát vọng
bồi ở bên người hắn. Thân phận của nàng nhất định không xứng với
hắn, cho nên nàng không dám hy vọng xa vời cùng hắn ở bên nhau,
chỉ là nghĩ ở xa nhìn đến hắn, có thể cùng hắn ngẫu nhiên trò
chuyện, nàng đã thỏa mãn, đây là hạnh phúc của nàng!

“Ngũ Trà không cần gả chồng, Ngũ Trà muố luôn bồi ở bên người
tiểu thư!” Mê mang trong mắt Ngũ Trà dần dần tan đi, thay thế chính
là kiên định, nàng tưởng kỳ thật nàng đã thực hạnh phúc, có thể có



chủ tử thiện lương như tiểu thư, có thể gặp được nam nhân khuynh
tâm mình, cho dù nam nhân kia không yêu nàng, thậm chí căn bản
không biết tâm nàng đối với hắn.diendanlleqquyyddonn

Vân Tuyết Phi mày hơi hơi nhăn lại, không nghĩ tới nha đầu ngốc sẽ
trả lời như vậy, rốt cuộc cảm tình nàng ấy đối Tần Lan nàng đã xem
ở trong mắt, cho dù nàng luyến tiếc Ngũ Trà, cũng không thể đi cướp
đoạt quyền lợi theo đuổi hạnh phúc của nàng ấy, cho nên……

“Ngũ Trà, ngày kia Tần Lan phải rời đi!” Vân Tuyết Phi không quanh
co lòng vòng, nàng hôm nay sở dĩ trực tiếp muốn thám thính tâm tư
Ngũ Trà, chính bởi vì nàng không muooan Ngũ Trà bỏ qua hạnh
phúc chính mình.

“Cái gì?” Cả người Ngũ Trà sửng sốt, sau khi phản ứng kịp, trên mặt
huyết sắc tức khắc mất hết, giọng điệu có chút cấp bách: “Hắn, hắn
phải đi sao?”

Vân Tuyết Phi không đành lòng nhìn nàng thất hồn lạc phách như
vậy, nhưng nam nhân kia phải đi là sự thật, Ngũ Trà sớm muộn gì
cũng biết, nghĩ đến nàng mím môi, gật đầu thật mạnh: “Trong nhà
hắn đã xảy ra chuyện, ngày kia sẽ rời vương phủ!”

Cả người Ngũ Trà phảng phất bị rút khí lực, ánh mắt có chút dại ra,
như thế nào cũng không nghĩ tới ông trời lại đối với nàng như vậy?
Nàng không yêu cầu Tần Lan yêu nàng, chỉ hy vọng có thể xa xa
nhìn hắn là được, hắn lại muốn biến mất ở trong cuộc sống của
nàng, cái này bảo nàng làm sao chịu được?

Nàng gắt gao cầm tay Vân Tuyết Phi, như người chết đuối bắt được
cọng rơm cuối cùng, dùng hết toàn lực hỏi: “Vậy hắn còn có thể trở
về hay không?” Nếu hắn chỉ tạm thời rời đi, nàng nguyện ý chờ, đời
này không gả chồng, canh giữ ở bên người tiểu thư, lẳng lặng chờ



hắn trở về.

Nha đầu này ở cùng chính mình lâu như vậy, Vân Tuyết Phi sao
không biết ý nghĩ của nàng? Nghĩ đến Tư Nam Tuyệt đêm qua nói,
nàng nhẹ nhàng lắc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói: “Nơi này rốt cuộc
không phải nhà của hắn, nghe nói đại ca hắn đã xảy ra chuyện, khả
năng hắn đi sẽ không bao giờ trở lại!”

Không bao giờ trở lại sao? Trong lòng Ngũ Trà lộp bộp, sau đó lòng
tràn đầy chua xót, khuôn mặt trắng nõn hồng hồng, hốc mắt đầy
nước mắt, từ khi hắn cứu nàng, mang nàng về vương phủ, vẫn luôn
ở nơi này, ở thời gian thật dài, làm nàng nghĩ lầm hắn vĩnh viễn sẽ
không rời đi!

“Ngũ Trà!” Vân Tuyết Phi lại lần nữa thở dài, từ sau khi từ nơi đó của
Tư Nam Tuyệt biết gia thế của Tần Lan, nàng không cho rằng hắn
hợp với Ngũ Trà, chỉ là hôm nay thấy bộ dáng Ngũ Trà thương tâm
như vậy, nàng chung quy không thể dấu diếm, nghĩ đến nếu nam
nhân kia chủ động mở miệng đưa ra yêu cầu này, tất nhiên là đối với
Ngũ Trà nhiều ít có chút tâm động!

“Ngày hôm qua Tần Lan nói với Nam Tuyệt, muốn cho ngươi cùng
hắn trở về, nếu ngươi nguyện ý, chuẩn bị một chút, ngày kia cùng
hắn rời đi đi ~” Vân Tuyết Phi duỗi tay vỗ vỗ bả vai Ngũ Trà, lời có
chút thấm thía nói: “Hắn tất nhiên là biết tình ý của ngươi, có thể mở
miệng như vậy, trong lòng hẳn đã có ngươi!”

Đôi mắt Ngũ Trà mở lớn, phảng phất không tin chính mình nghe
được, trên lông mi thật dài còn mang theo chút giọt sương, thiên
đường địa ngục chỉ cách một bước, thay đổi rất nhanh, vui sướng
lan tràn ra, trong lòng Tần Lan thật sự có nàng sao? Nàng nhất thời
ngây người, không biết nên trả lời như thế nào?



“Ngũ Trà, ta tuy rằng luyến tiếc ngươi, nhưng cũng hy vọng ngươi
hạnh phúc, nếu ngươi thật sự thích hắn, không cần băn khoăn quá
nhiều, toàn tâm toàn ý đi theo hắn, đi tranh thủ hạnh phúc ngươi
muốn!” Vân Tuyết Phi nở rộ tươi cười cổ vũ, có lẽ ngày hôm qua
nàng còn có chút do dự, nhưng hôm nay nàng cũng nghĩ thông suốt,
rời đi cũng không ý nghĩa chia lìa, tương lai còn rất dài, các nàng
nhất định có thể gặp lại.diendanlleqquyyddonn

“Chính là ta, ta luyến tiếc tiểu thư……” Ngũ Trà động tâm rất nhiều,
có chút chua xót, thế giới này người nàng thân nhất chính là tiểu thư,
nàng thích Tần Lan, nhưng đến hoàn cảnh lạ lẫm như vậy, không có
tiểu thư bên người, nàng vẫn sợ hãi.

“Ta cũng luyến tiếc ngươi ~” Vân Tuyết Phi một tay ôm Ngũ Trà,
trong lòng chát chát, nha đầu này từ năm tuổi đã đi theo mình, chưa
từng tách ra, cho dù thời điểm khổ mệt nhất.

“Lúc này đây chính là cơ hội, ngày kia hắn đã phải rời đi, đi có thể là
vĩnh viễn, ta không muốn ngươi về sau hối hận!” Vân Tuyết Phi
ngẩng đầu, mắt có chút ửng đỏ, thanh âm mang theo hơi hơi nghẹn
ngào: “Cùng hắn cùng nhau đi, chờ đến sự tình trong nhà hắn đều
giải quyết, ngươi về sau vẫn có thể cùng hắn trở về xem ta!”

Ngũ Trà trầm mặc một lát, ngẩng đầu kiên định nhìn Vân Tuyết Phi
nói: “Ta nhất định sẽ trở về xem tiểu thư!”

Một câu như vậy, Vân Tuyết Phi đã biết lựa chọn của nàng, hốc mắt
lại một lần chua xót, vỗ vỗ phía sau lưng Ngũ Trà, thanh âm có chút
khàn khàn lại dung hợp ấm áp: “Hộ quốc vương phủ về sau chính là
nhà mẹ đẻ của ngươi, đại môn vương phủ vẫn luôn rộng mở với
ngươi, có ủy khuất ta xuất đầu giúp ngươi!”

Hai người chăm chú nhìn thật lâu, phảng phất muốn khắc giọng nói



và dáng điệu tướng mạo của đối phương vào chỗ sâu nhất trong
lòng, đã trải qua nhiều mưa mưa gió gió như vậy, có thể có kết quả
như vậy đã là tốt nhất!

Sau khi Ngũ Trà quyết định, hai ngày cuối cùng vẫn luôn một tấc
không rời đi theo Vân Tuyết Phi, thời khắc sắp chia lìa, hai người đều
hết sức quý trọng thời gian cuối cùng này, Vân Tuyết Phi nhận Ngũ
Trà làm muội muội, cho nàng một thân phận, nàng hy vọng người
mình thân nhất có thể đạt được hạnh phúc, chỉ là Tần Lan muốn Ngũ
Trà, lại không mở miệng cho nàng một cái danh phận, Vân Tuyết Phi
cao hứng đồng thời lại có thật sự lo lắng cho Ngũ Trà.

Ngày thứ ba, phía chân trời phía Đông một vòng hồng nhật từ từ
dâng lên, mặt đất trong phút chốc bị chiếu sáng lên, các nơi đều bịt
kín ánh sáng màu vàng.

Lưu Vân Đình ngoài thành, màu xanh lá vờn quanh, hoa thơm chim
hót, trong lòng Vân Tuyết Phi quanh quẩn nồng đậm mất mát cùng
không muốn, đôi mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm xe
ngựa càng xa.

Thẳng đến hoàn toàn nhìn không thấy, nàng mới không thuận theo
không muốn thu hồi ánh mắt, liếc mắt nhìn nam nhân vẫn luôn làm
bạn bên người, nở rộ nụ cười thoải mái: “Chúng ta về nhà đi
~”diendanlleqquyyddonn

Tư Nam Tuyệt cầm tay Tuyết Phi, nhàn nhạt ôn nhu tự lòng bàn tay
truyền tới đáy lòng Vân Tuyết Phi, nhu tình mật ý, có hạnh phúc nói
không nên lời.

Hai người cũng không hề lưu lại lâu, Tư Nam Tuyệt trực tiếp nắm tay
Vân Tuyết Phi, đỡ nàng lên xe ngựa vương phủ, theo một thanh âm
ngựa hí vang lên khắp không trung, bụi đất nổi lên bốn phía, hắn



cùng nàng bước lên đường về nhà.

Sau khi hai người rời đi, trong rừng bên cạnh đi ra một hòa thượng
mặc áo xám, si ngốc nhìn xe ngựa bay nhanh đi, trong mắt lóe ánh
sáng phức tạp.

“A di đà phật, có duyên không phận, nên buông xuống ~” Lão hòa
thượng người mặc áo cà sa từ một bên đi ra, thanh âm bình tĩnh
không gợn sóng lộ ra cơ trí nhìn thấu tang thương.

Hòa thượng áo xám nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, lại lần nữa mở
là lúc, trong mắt bình tĩnh như nước, thanh âm không có một tia
phập phồng: “Tịnh Vô minh bạch!”

Tình thâm như thế nào, cuối cùng là duyên cạn, từ nay về sau, hắn
và nàng không bao giờ cùng xuất hiện, hắn sẽ dùng quãng đời còn
lại, ở trước mặt phật chủ vì nàng cầu phúc.

Gió xuân phong thổi, nhiều ít ưu sầu theo gió tán, chỉ chỉ còn lại thê
lương đầy đất.

Bùm bùm thanh âm vang lên, cùng với thanh âm nam tử tức giận
mắng là tiếng khóc của nữ tử, nổi bật ban đêm có vẻ không bình yên.

“Quan Bá Luân, ngươi điên rồi, đây chính là bạc ta thật vất vả mới
làm ra!” Mộ Dung Thanh Y đầy mặt tức giận, sắc mặt không bao giờ
hồi phục trắng nõn như ngọc ngày xưa, giờ phút này vô cùng thô ráp,
hiện ra con buôn và tang thương không tương xứng tuổi của nàng.

“Ta điên rồi?” Quan Bá Luân tức giận đỏ mắt, thanh âm cơ hồ là từ
kẽ răng bài trừ tới: “Bạc, ngươi đâu ra nhiều bạc như vậy?”

Từ sau khi Hạ Hầu Cảnh đăng cơ, Quan gia bọn họ bởi vì trước đây



cùng Nhị hoàng tử cấu kết, liên quan đến tội chèn ép, biếm thành thứ
dân, hậu thế vĩnh sinh vĩnh thế không được làm quan, đối với trừng
phạt này, hắn không có bất luận oán hận gì, rốt cuộc Quan gia phạm
sai lầm trước đây, so với Phong phủ và một nhà Tả tướng, có thể
giữ được tính mạng, đã là kết quả thực tốt.

Cả nhà bình an ở bên nhau, hắn sẽ đi ra ngoài bán tranh chữ, lao
động, nhất định sẽ không để nữ nhân hắn âu yếm bị
đói.diendanlleqquyyddonn

Chỉ cần hai người có thể ở bên nhau, lại khổ lại mệt, hắn cũng sẽ vì
tương lai của bọn họ nỗ lực. Nhưng nữ nhân trước mắt nơi nào có
thể qua nửa ngày khổ, nhìn nén bạc rơi đầy đất, nghĩ đến ban ngày
những ánh mắt không có hảo ý của vị nam nhân tràn ngập hơi tiền
dừng ở trên ngườ nữ nhân của mình, còn có những tin đồn nhảm
nhí, trong lòng hắn lửa hừng hực thiêu đốt.

Vốn tự tin mười phần, nhưng chạm được Quan Bá Luân bi thống
thất vọng, Mộ Dung Thanh Y dần dần không dám nhìn thẳng ánh mắt
sắc bén, chột dạ  mở rộng tầm mắt, ấp a ấp úng nói: “Có thể là nơi
nào tới, này đó đều là ta kiếm tới……”

“Kiếm như thế nào?” Quan Bá Luân nặng nề phun khí, gắt gao nắm
tay, cưỡng chế mình trấn định, nhìn nữ nhân gần trong gang tấc,
nâng yêu thật nhiều năm, hắn thật lo lắng mình khắc chế không
được, làm ra làm sự tình mình hối hận.

Đây là giọng điệu rõ ràng hoài nghi, không tin, Mộ Dung Thanh Y như
thế nào nghe không hiểu? Chỉ là nàng tuy rằng đã làm chuyện có lỗi
với hắn, nhưng điểm xuất phát cũng là tốt, từ khi bị biếm thành thứ
dân, nàng không ăn một chút tốt, càng miễn bàn đến mặc và dùng.
Đã không có cẩm y ngọc thực, sinh hoạt áp bách sắp bức điên nàng.



“Ngươi lấy bản lĩnh gì kiếm lời nhiều bạc như vậy?” Quan Bá Luân
thấy nàng không nói lời nào, tiếp tục truy vấn, một lòng dường như
rớt vào không đáy hắc động, né tránh như vậy, hắn có thể nào không
nghĩ đến lời nói châm biếm của những người đó? Tưởng tượng đến
nàng sau lưng hắn, cùng nam nhân khác ở trên giường hô mưa gọi
gió, cả trái tim hắn đau, máu tươi đầm đìa.

Mộ Dung Thanh Y có ngốc cũng biết sự tình nàng cùng nam nhân
khác lên giường, Quan Bá Luân đã biết, nhưng đây không thể toàn
trách nàng, nàng chính là hoàng quý phi, nếu không phải vì cùng
người nam nhân này ở bên nhau, hiện tại nàng vẫn sống trong vinh
hoa phú quý, nơi nào đến phiên nàng hầu hạ những nam nhân đê
tiện đó, nàng vì hắn trả giá nhiều như vậy, hắn như thế nào không
thể hiểu một chút cho nàng?

Bạc đầy đất chính là nàng bồi những nam nhândơ bẩn đó đổi lấy,
thậm chí phía dưới nàng ẩn ẩn có chút đau……

“Ngươi nếu đã biết, hà tất hỏi lại? Như vậy sẽ chỉ làm ngươi ta càng
thêm khó xử!” Mộ Dung Thanh Y nặng nề phun ra một ngụm trọc khí,
rũ xuống lông mi nói: “Bá luân, ta làm như vậy đều là vì chúng ta
tương lai, không có bạc, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, như vậy
nhật tử ta không nghĩ lại quá!”

“Ngươi phải biết rằng, đáy lòng ta vẫn luôn ái chỉ có ngươi, cùng bọn
họ lên giường chỉ là bất đắc dĩ mà làm chi……” Mộ Dung Thanh Y
càng nói càng ủy khuất, ánh mắt hơi hơi phiếm hồng, rốt cuộc nếu có
cơ hội lựa chọn, ai nguyện ý hầu hạ những tiện dân tam đại năm thô
đó.

“Mộ Dung Thanh Y, ngươi không làm thất vọng ta sao?” Quan Bá
Luân lạnh giọng chất vấn, đồng thời ba bước cũng làm hai bước, đi
lên trước một phen túm vạt áo trước của nàng, buộc nàng cùng hắn



đối diện, hắn âm ngoan nói: “Ta vì ngươi trả giá nhiều như vậy, thậm
chí vì cho ngươi thoát tội, đánh mất tự tôn làm nam nhân cơ bản
nhất, ngươi lại sau lưng ta trộm nam nhân, ngươi không làm thất
vọng ta sao?”

Hắn dùng sức đong đưa nữ nhân ai cũng có thể làm chồng trước
mặt, hận không thể móc tim nữ nhân trước mặt, nhìn xem rốt cuộc
làm bằng gì? Vì cái gì muốn vũ nhục thương tổn hắn như vậy?

Đầu óc Mộ Dung Thanh Y một trận choáng váng, phổi bắt đầu không
khoẻ, muốn nôn mửa, nàng giãy giụa muốn thoát khỏi khống chế của
hắn, người nam nhân trước mắt điên rồi, không còn là công tử thế
gia ôn tồn lễ độ kia.diendanlleqquyyddonn

Hai người dây dưa, Mộ Dung cánh tay trắng nõn của Thanh Y lộ ra,
mặt trên che kín dấu vết tím tím xanh xanh, Quan Bá Luân tuy rằng
hiện tại không thể xưng là một người nam nhân, nhưng là rốt cuộc
làm qua việc nam nữ, như thế nào không biết những dấu vết ái muội
đó là cái gì? Ánh mắt hắn phát lạnh, duỗi tay trực tiếp kéo vạt áo
nàng ra, cùng với yếm đỏ tươi, xương quai xanh trắng nõn và trước
ngực nơi nơi đầy dấu hôn của nam nhân, đối hắn là vũ nhục không
thể chịu đựng, rốt cuộc nhịn không được, hắn gào rống một tiếng:
“Mộ Dung Thanh Y, ngươi như thế nào tiện như vậy?”

Tay kiềm chế trụ vạt áo nàng, trực tiếp bỏ qua cho trước người, hung
hăng bóp lấy cổ nàng, hô hấp khó chịu, nàng cơ hồ lườm cái xem
thường, phổi bộ một trận khó chịu, đầu một trận choáng váng.

“Ngươi cái tiện nhân, ngươi đi tìm chết, đi tìm chết……” Quan Bá
Luân hoàn toàn đánh mất lý trí, không ngừng nguyền rủa.

Quan Bá Đào vẫn luôn ở ngoài phòng nghe động tĩnh trực tiếp đẩy
cửa vào, vội vàng duỗi tay kép tay Quan Bá Luân, thanh âm mang



theo nôn nóng: “Nhi tử, mau dừng tay! Ngươi giết nàng là phải đền
mạng, cũng không thể làm việc ngốc, mau buông ra……”

“Ngươi nếu xảy ra chuyện, ta như thế nào ăn nói với nương đã chết
của ngươi? Nhi tử, coi như thương tiếc lão bất tử ta, ngươi mau
buông ra tay!” Quan Bá Đào lão lệ tung hoành, hắn phú quý hơn
phân nửa đời, nên hưởng thụ đều hưởng thụ rồi, dư lại mấy năm nay
cũng hy vọng nhi tử làm hắn quan tâm nhất có thể sống tốt.

“Bá Luân, nghe cha nói, buông tay đi, loại nữ nhân này không đáng
để ngươi vì này bồi tính mạng!”

……

Mặt Quan Bá Đào đầy nếp uốn, từng giọt nước mắt vẩn đục làm ướt
vạt áo Quan Bá Luân, nếu nói cả đời này, Quan Bá Luân có lỗi nhất
đó là hắn làm phụ thân vì hắn nát tâm, hắn không phải là nhi tử tốt,
làm trên lưng Quan gia mang bêu danh, càng làm cho phụ thân một
mạch tuyệt hậu, hắn bất hiếu, nghĩ đến hắn dần dần buông lỏng tay
ra.

Vừa được đến tự do Mộ Dung Thanh Y, chạy nhanh bò dậy, hung
hăng ho khan: “Ngươi cái này kẻ điên…… Kẻ điên……” Nơi này quá
khủng bố, vừa rồi nếu không phải lão bất tử vọt vào tới, người nam
nhân này thật sự sẽ giết chết mình.

Mộ Dung Thanh Y tưởng tượng đến nơi đây, toàn thân liền rét run,
đợi cho hô hấp chậm rãi quy về thông thuận, nàng rốt cuộc ở không
được, không đi xuống, trực tiếp xông ra ngoài.diendanlleqquyyddonn

Cùng một người lên giường là không trong sạch, cùng vô số người
cũng là không trong sạch, ở trong ý thức của Mộ Dung Thanh Y, từ
sau khi cùng Vương Nhị phát sinh quan hệ, nàng sớm đã xem nhẹ



trinh tiết, đặc biệt Quan Bá Luân không thể thỏa mãn nàng, phải biết
rằng nàng còn trẻ, đúng là thời điểm yêu cầu làm dịu, vừa mới bắt
đầu nàng còn có chút hổ thẹn, chậm rãi, nàng trầm mê ở ** trong
mây mưa, những người đó tuy rằng lớn lên xấu, so ra kém Quan Bá
Luân và Hạ Hầu Huyền, nhưng thổi đèn, đều giống nhau, chỉ cần kỹ
thuật tốt là được.

Mãi cho đến hiện tại, nàng vẫn cho rằng như vậy, là hắn Quan Bá
Luân có lỗi với mình, cấp không thể cho mình muốn, nàng đều tính
toán cùng hắn chịu khổ, hắn thế nhưng không biết tốt xấu, đối với
mình như vậy, xứng đáng đói chết! Nàng còn có nhiều thanh xuân,
nàng còn trẻ, chỉ cần nàng vẫy tay, bó lớn nam nhân nguyện ý cho
nàng bạc hoa!

Quan Bá Luân thất hồn đứng ở trong phòng trống rỗng, bên ngoài gió
lạnh thổi trúng trong lòng hắn lạnh cả người, cả đời theo đuổi như
vậy, lại là vì một nữ nhân không có liêm sỉ như vậy, thật sự là thất bại
đến cực điểm.

“Thôi bỏ đi, đã không có nàng, hai người chúng ta cùng nhau trải qua
những ngày còn lại, thời gian của phụ thân không nhiều lắm, Bá
Luân, ngươi phải hảo hảo……” Quan Bá Đào lắc đầu, đi ra phía
trước đóng đại môn lại.

Mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu, có quả tất có nhân, ai đúng ai sai,
sớm đã không phải một câu nói.

Mộ Dung Thanh Y từ ngày đó, không trở về, Quan Bá Luân cũng
không tiếp tục đi tìm, chỉ là ngẫu nhiên nghe được về nàng lại cùng
nam nhân nhà ai thông đồng ở bên nhau, bị chính thất thê tử người
ta bắt gian trên giường, trong lòng hắn vẫn sẽ đau đớn.

Lại một tháng đi qua, xuân về hoa nở, hắn vẫn vứt bỏ tự tôn, ở một



góc trấn nhỏ bán giá rẻ tranh chữ, thân thể phụ thân một ngày không
bằng một ngày, hắn vô lại cả đời, tại thời gian cuối cùng, hắn cũng
muốn làm phụ thân ăn no mặc ấm, thoải mái đi hết đoạn đường cuối
cùng.

“Ai, nghe nói không? Tri phủ đại nhân mới tới bộ dạng ưa nhìn, có tài
có mạo, mê đảo một mảnh nữ tử trong thành!”

“Nghe nói, ta còn xa xa xem qua, bộ dáng thật sự tốt, trách không
được Hoàn tiểu thư nhà giàu số một sẽ trà không nhớ cơm không
nghĩ, nguyện ý làm tiểu thiếp của đại nhân!”

“Bất quá đáng tiếc chính là người ta có thê nhi, nguyện ý làm tiểu
thiếp còn phải được chính thất người ta cho phép, nói tiểu thư khuê
các thật đúng là không biết xấu hổ……”diendanlleqquyyddonn

“Tri phủ đại nhân công tử cử chỉ nhanh nhẹn, nếu ta hai mươi tuổi
cũng nguyện ý làm thiếp chp người ta……”

“Ha ha…… Ngươi lão không xấu hổ, nhanh thu thập đồ vật, đi bờ
sông bên kia, nghe nói tri phủ ở kia bồi phu nhân thưởng cảnh, bên
kia sinh ý khẳng định tốt!”

Cùng với ngươi một lời ta một câu, chung quanh mấy đại mụ (bác
gái) trung niên nâng giỏ tre, vừa nói vừa cười cùng nhau rời đi.

Bờ sông! Quan Bá Luân linh quang chợt lóe, cũng thu hồi tranh chữ,
nơi đó hắn biết, rất nhiều văn nhân nhã sĩ, còn có tiểu thư chưa lấy
chồng, hôm nay còn có người gọi là tri phủ, khẳng định có thể nhiều
kiếm mấy văn tiền.

Bờ sông là phong cảnh tú nhã trứ danh ở trấn nhỏ này, công tử tiểu
thư tới tới lui lui đều là trải qua tỉ mỉ trang điểm, Quan Bá Luân thực



nhanh tìm được rồi một góc, người ở đây lưu lượng nhiều, là nơi rất
tốt, nghĩ đến hắn nhanh chóng dọn xong quầy hàng, tiếp tục thét to
tranh chữ của mình.diendanlleqquyyddonn

Hôm nay cũng vận khí tốt, tuy rằng yết hầu mệt, nhưng hắn so
thường lui tới bán ra nhiều hơn hai bức họa, hắn tuy rằng ăn mặc lôi
thôi, nhưng tướng mạo xem như trong thượng đẳng, so với  người
cùng nghề chung quanh, bọn nữ tử càng thích ở hắn quầy hàng
nhìn.

Chính lúc sinh ý lửa nóng, không biết ai hô một câu: “Tri phủ đại nhân
cùng phu nhân đã tới!”

Tức khắc chung quanh một trận cãi vã, ngay sau đó đều hướng tới
thanh âm nơi phát ra chạy đi, quầy hàng nháy mắt quạnh quẽ, Quan
Bá Luân cười khổ lắc đầu, cảnh tượngnhư vậy hắn trước kia cũng
gặp qua, những ánh mắt thiếu nữ cúng bái, hắn thu thập xong quầy
hàng, nếu tới một hồi, nhưng thật ra có thể nhìn xem vị tri phủ mới tới
tướng mạo tốt như thế nào.

Hắn hao hết khí lực đi theo đám người đi phía trước, ở trong ánh
mắt không kiên nhẫn cùng chán ghét của vô số người, hắn rốt cuộc
tới đằng trước, nhưng người đầu tiên ánh vào mi mắt lại làm người
hắn đầu oanh một tiếng, toàn thân lửa nóng, trái tim ẩn ẩn co rút đau
đớn.

Trước mặt người vẻ mặt từ ái, ôm ấp con, chính là thê tử ái mộ hắn
mười mấy năm, cuối cùng bị hắn bỏ như giày rách, Mộ Dung Thanh
Liễu.

Giờ phút này nàng đầy mặt mỉm cười, mặt mày tràn đầy hạnh phúc,
ánh mắt vẫn không nhúc nhích khóa nam nhân nghiêm túc vẽ tranh
kia.



Trong lòng hắn tràn đầy chua xót, không cẩn thận quan sát tướng
mạo hài tử kia, nhưng chú ý tới nam tử chấp bút vẽ tranh, thường
thường cùng Mộ Dung Thanh Liễu đưa tình, quả nhiên là ngũ quan
rõ ràng, tuấn mỹ tuyệt luân, thật là người một nhà hạnh phúc.

“Ngươi người này đừng che ở phía trước, ta còn muốn xem Tri phủ
đại nhân!” Một tiếng giọng nữ kêu sợ hãi, lúc hắn còn không phản
ứng kịp, một lực lượng đẩy mạnh, đẩy hắn từ trong đám người ra
ngoài, đột ngột đứng ở chính giữa, cách này hắn sợ hãi nhìn nữ
nhân càng thêm gần.

“Mẫu thân, người này là ai?” Thanh âm tiểu hài tử non nớt vang lên.

Hắn vội vàng ngẩng đầu, sợ hãi che mặt tránh né, đồng thời trong
lòng lại có chút chờ mong, nếu nàng thấy hắn, sẽ là tâm tình như thế
nào?

“Một người xa lạ!”

Lúc hắn còn không kịp chải vuốt cảm xúc, một câu lạnh băng nháy
mắt đánh hắn vào địa ngục lạnh băng, hắn không biết nàng thấy rõ
hắn hay không, chỉ là những lời này lại làm hắn từ trong ra ngoài
phát lạnh.

Hắn không biết chật vật như thế nào thoát khỏi chỗ này, trong hoảng
hốt hắn nhớ lại lời phẫn nộ oán hận của nàng: “Quan Bá Luân, ngươi
xứng đáng! Ngươi sẽ hối hận!”diendanlleqquyyddonn

Mộ Dung Thanh Liễu cứ như vậy lạnh lùng nhìn nam nhân cuống
quít thoát đi, duỗi tay gắt gao ôm hài tử của nàng, khóe miệng gợi lên
nụ cười trào phúng.



“Liễu Nhi, nàng xem ta vẽ nàng và hài tử!” Tuấn dật buông bút, cầm
giấy họa lại đây, giống nhau tranh công nhìn Mộ Dung Thanh Liễu.

Mộ Dung Thanh Liễu lấy lại tinh thần, nhìn ánh mắt hài tử, trong lòng
tức khắc nhu hòa một mảnh, đảo qua khói mù vừa rồi, trong mắt tràn
đầy hạnh phúc.

Lại là từng năm qua, trong ngoài hoàng cung treo đèn lồng đỏ thẫm,
chiếu đèn đuốc sáng trưng, giống như ban ngày.

Bạch Nhiễm người mặc cẩm y màu đỏ rực, trên cổ vây quanh một
khăn lông chồn màu trắng, nắm mang tiểu hoàng tử mang mũ lão hổ
yểu điệu đi vào Càn Thanh cung.

Trước long án, Hạ Hầu Cảnh chuyên tâm phê duyệt tấu chương, trải
qua mấy năm nay mài giũa, cả người hắn đều phát ra khí phách
quân lâm thiên hạ.

Nghe được tiếng đóng cửa, hắn giơ tay, sau khi nhìn thấy Bạch
Nhiễm và hài tử, cả người toả sáng ấm áp cười: “Các ngươi tới ~”

“Phụ hoàng, muốn ôm một cái!” Tiểu hoàng tử vội vàng tránh tay
Bạch Nhiễm, chạy vội qua đến chỗ Hạ Hầu Cảnh.

Bạch Nhiễm lắc đầu, khuôn mặt mang theo dịu dàng cười, có chút
đùa giỡn: “Tiểu quỷ này, thời điểm không có chàng, luôn dính ta, hiện
tại thấy chàng, lập tức không cần ta!”diendanlleqquyyddonn

Hạ Hầu Cảnh xoa xoa đầu nhỏ hài tử trong lòng ngực, sau đó ôm
hắn đứng lên, vài bước đi đếnn người Bạch Nhiễm bê, đưa hài tử
cho nàng: “Các ngươi trước tự mình chơi, chờ ta phê tấu chương
xong, chúng ta cùng đi ăn cơm tất niên!”



Bạch Nhiễm gật gật đầu, ôm hài tử trong lòng ngực ngồi xuống, cũng
ý bảo nha hoàn đổ ly trà nóng cho hắn.

Ngoài cửa sổ không biết khi nào tuyết nhẹ như lông ngỗng rơi xuống,
trong phòng lại ấm áp như xuân, hài tử ở một bên ngoan ngoãn chơi
đùa, ánh mắt nàng vẫn không nhúc nhích nhìn nam nhân nghiêm túc,
cả đời này, nàng biết trong lòng hắn có chỗ yêu, từng đau từng oán,
giờ phút này trong lòng nàng chỉ có cảm ơn, đời này mặc kệ làm
huynh muội, hay là bằng hữu tri tâm, vĩnh viễn đứng ở bên người
hắn chỉ có nàng, Hạ Hầu Huyền và Hạ Hầu Cảnh dù sao cũng là
huynh đệ, hài tử của hắn nhiều ít giống Hạ Hầu Cảnh, đây đối với
nàng cũng là một loại an ủi, nàng có trượng phu có hài tử, một nhà
ba người có thể hạnh phúc như vậy ở bên nhau đã đủ rồi
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