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Khá lắm , lợi hại lắm tiểu oa nhi. 
Nhưng lại một hồi công phu liền lấy  lòng những người thủ hạ thân cận hắn 
bên người.  
Một khi ñã như vậy, hắn cũng ñừng làm cho bọn họ thất vọng,  
ðem nàng mang về...... Thử ñộc.  
Ai ngờ trở lại trong cốc, mỗi người ñều bị nàng kia xinh ñẹp ñáng yêu bộ 
dáng cấp hấp dẫn. ðều ñối nàng thích ra thiện ý, ñối nàng che chở ñầy ñủ;  
Mà nàng ñối mỗi người cũng ñều hiền lành có lễ, duy ñộc ñối hắn......  
Nàng chẳng những luôn nói phản kháng hắn, Còn thường thường muốn chạy 
trốn cách xa hắn , chạy trốn  ra ðộc vương cốc.  
Hảo, vì phục tùng nàng, hắn quyết ñịnh không từ thủ ñoạn;  
Hắn muốn nàng lúc nào cũng khắc khắc ñều  ở hắn bên người, thẳng ñến hắn 
ngấy, hắn ghét mới thôi...... 
 
 

 

 
 
 

Chương 1 
 

Hoài Ninh thành , mỗi năm một lần tổ chức  hội nguyên tiêu ñèn lồng ,  ở 
Âm Miếu Tiền vô cũng náo nhiệt , cả nam và nữ cầm trên tay ñủ kiểu ñèn 
lồng khác nhau ,có những ñèn lồng hình dạng kì lạc và có cả trò chơi câu ñố 
ñèn , làm cho Hoài Ninh thành có một cảnh tượng náo nhiệt ngày hội. 



Mỗi năm vào tối  ngày hôm nay theo truyền thuyết  những nam nữ chưa lập 
gia ñình viết tâm nguyện của mình vào một tấm vải hồng rồi treo mang  tâm 
nguyện ñó treo  lên nhánh cây cao lớn ở miếu nguyệt lão thì tâm nguyện ñó 
sẽ ñược nguyệt lão nguyện thành . 
Thiếu chủ , nơi ñây ñang có hội ñèn lồng nguyên tiêu  ñúng thật rất náo nhiệt  
, ngươi có muốn cũng cầm lấy một cái ñèn lồng  ñể Kim bà bà giúp người  
mua lấy một cái  ? 
 “ Tối nay chủ tớ bọn họ bốn người ñi ngang qua Hoài Ninh thành  trùng hợp 
là ngày hội nguyên tiêu ñèn lồng , nhìn người cầm trong tay ñèn lồng , trên 
mặt tràn ñầy tươi cười , Kim bà bà mới nghỉ ñến Thiếu chủ mình từ nhỏ ñến 
lớn chưa từng tham gia vào hội ñèn lồng , bất quá có thể nhận xét rằng thiếu 
chủ nha mình , tính tình cổ quái cũng không giống như những hài tử bình 
thường .” 
“Không có hứng thú .” 
Âu Dương Liệt tuấn mỹ lãnh khốc trên mặt tỏa ra bộ dáng Thiếu chủ , hắn 
ñể hai tay trước ngực , nhìn cảnh tượng nao nhiệt quanh mình chỉ cảm thấy 
ầm ỹ . 
“Ai ? Nới ñó như thế nào lại có một tiểu cô nương “ 
Ngân bà bà vừa nhìn thấy một tiểu cô nương bộ dáng xinh ñẹp khoảng 
chừng năm tuổi ñứng ở miếu Nguyệt lão cách họ một khoảng cách , tóc cột 
lấy hai bím ,  mài tinh xảo bộ dàng , làm cho ai nhìn nàng cũng lâm vào ánh 
mắt sáng ngời . 
Nàng ñứng một mình nhìn ñông nhìn tây , ñôi mắt to tròn long lanh trong 
suốt hàm chứa lệ , như ñang tìm kiếm gì . 
Tiểu cô nương sau ngươi ở ñây một mình , người nhà của ngươi ñâu ? 
Ngân bà bà nhìn thấy bộ dánh xinh ñẹp , liền nhịn không ñược tiến ñến bên 
cạnh nàng cười hiền lành  nét mặt hiện lên những nếp nhăn già nua  hỏi nàng  
‘ Bà vú ñi mua lồng ñên , tỷ tỷ cũng không thấy ñâu “ 
Tiểu cô nương  ánh mắt to tròn trong suốt tỏa ra phòng bị ,cái miệng nhỏ chu 
ra , hốc mắt rưng rưng , bộ dáng làm cho người ta nhìn hoài không tha . 
“ Oa ! ðâu ra một Tiểu cô nương ñáng yêu thế này “ 
Kim bà bà cũng tiến tới thấy bộ dáng ñáng yêu kia cũng không kiềm lòng 
tán thưởng ra tiếng , Này chính là một mỹ nhân nha ! xem nàng kìa cặp mắt 
to tròn kia  ,còn cả khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo , sau này lớn nhất ñịnh là 
một ñại mỹ nhân à . 
“ Làm sao vậy ? Kim bà bà , Ngân bà bà , hai ngưới ñối với lai lịch không rỏ 
Tiểu nha ñâu ñó có hứng thù à ? “ 
Âu Dương Liệt cũng tiến ñến dùng ánh mắt từ trên nhìn xuống ,  thấy nha 
ñầu ñó liền có bộ dáng sợ hãi. 



Nàng thấy Âu Dương Liệt vừa ñến  gần thì theo trực giác bản năng cảm 
nhận không giống như hai vị bà bà thân mật , sợ hãi tránh ở sau Ngân bà bà . 
Thấy thế, Ngân bà thở dài , nhìn hành ñộng sơ hãi của tiểu cô nương ,và 
ngược lại vẻ mặt ñầy hứng thú của Thiếu chủ . 
“Tiểu cô nương ngoan , noi cho Ngân bà bà biết ngươi tên gì ?” 
Linh hoạt cặp  mắt to chớp chớp, nhìn trước mặt  nụ cười hiền lành của  hai 
vị bà bà, và nụ cười ñến vẻ mặt biến hoá kỳ lạ thiếu niên, ñứng bên cạnh, 
trầm mặc  nhìn thiếu niên liếc mắt một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn do dự , mới 
mở miệng dùng mềm non nớt âm thanh , tinh tường nói ra ba chữ. 
“Mai Hồng Diệp.” 
“Tiểu Hồng Diệp, có biết hay không nhà của ngươi ngựu ỏ ñâu ñâu? Kim bà 
bà ñưa ngươi về nhà.” 
 
Ngân bà bà càng xem tiểu cô nương này càng thích, xem trên người nàng 
xiêm y chất liệu không tầm thường, tiểu cô nương này gia cảnh cũng không 
nghèo , khả làm sao có thể như vậy sơ ý, ñem như vậy xinh ñẹp ñáng yêu 
tiểu cô nương  ñánh lạc . 
“Không biết, bà vú mang ta ngồi  xe ngựa ñến.” 
Tiểu Hồng Diệp lắc lắc ñầu, xinh ñẹp khuôn mặt nhỏ nhắn thượng, rốt cục 
làm cho ẩn nhẫn ñã lâu nước mắt hạ xuống. Nàng vừa khóc, làm cho Kim, 
Ngân bà bà hai người ñau lòng không thôi. 
“Tiểu Hồng Diệp ngoan, ñừng khóc.” 
“Không khóc không khóc, chúng ta mang ngươi ñi tìm bà vú.” 
Kim, Ngân bà bà thấy nàng bất ñồng cho bình thường hài ñồng gào khóc, 
cận là không tiếng ñộng rơi lệ, ñiều này làm cho các nàng không tha cực kỳ, 
việc tranh tướng dỗ nàng. 
“Nếu như vậy thích, liền ñem nàng mang về trong cốc ñi tốt lắm.” 
Âu Dương Liệt không kiên nhẫn nhìn ba người, bàn tay to bất kỳ  ý chụp tới, 
dễ dàng ñem tiểu Hồng Diệp cấp ñề bế ñứng lên, tiểu Hồng Diệp sợ tới mức 
ở hắn trong lòng giãy dụa không thôi. 
“Thả ta xuống dưới.” 
Nho nhỏ thân  hình mình bị bế cao , cùng hắn gương mặt nhìn thẳng vào, 
rưng rưng hai mắt chống lại hắn, sợ hãi không ngừng phát run, sợ hãi thấp 
nói. 
“Thiếu chủ!” Kim, Ngân bà bà trăm miệng một lời kinh hô, hai người sắc 
mặt trắng nhợt, âm thầm thay tiểu Hồng Diệp nhéo một phen mồ hôi lạnh. 
Nào biết hắn kế tiếp trong lời nói, làm cho hai người ñổ trừu một ngụm khí 
lạnh, cũng làm cho một bên vẫn trầm mặc Mạc Ngôn, khó ñược nhíu mày. 
Luôn lấy này ñộng vật thử ñộc nhiều không thú vị, hiện tại ñổi này tiểu nha 
ñầu thử xem, tin tưởng hiệu quả nhất ñịnh rất tốt.” 



 
Âu Dương Liệt một cánh tay dễ dàng ôm lấy tiểu Hồng Diệp, nhìn kỹ nàng 
ngũ quan xinh xắn, cũng khó trách Kim, Ngân bà bà sẽ thích thật sự, có thể 
tưởng tượng ñem này tiểu nha ñầu mang về, tuyệt ñối sẽ ở trong cốc . 
“Vạn vạn  lần không thể, thiếu chủ, tiểu Hồng Diệp người nhà nhất ñịnh còn 
tại gần nời này tìm nàng, chúng ta vẫn là tìm  nhanh ñem nàng ñưa trả lại 
cho người nhà của nàng mới tốt.” 
Kim bà bà gấp ñến ñộ như kiến bò trên chảo nóng, chỉ sợ này tính tình khó 
dò dữ dằn thiếu chủ, thực ñem người cấp dẫn theo trở về. 
“ðúng vậy, thiếu chủ, vẫn là ñem tiểu Hồng Diệp giao cho ta ñi, ta lập tức 
mang nàng ñi tìm của nàng bà vú.” 
Ngân bà bà mạo hiểm phạm thượng nguy hiểm, vội vã ñã nghĩ thân thủ ñem 
tiểu Hồng Diệp tiếp nhận. Nếu thực làm cho thiếu chủ mang về thử ñộc, tiểu 
cô nương này chỉ sợ cả ñời ñều bị hủy. Nàng âm thầm cáu giận chính mình 
vì sao phải phát hiện nàng, cái này khiến cho thiếu chủ hứng thú, chỉ sợ là 
hại thảm tiểu cô nương này. 
Ở Âu Dương Liệt một liếc sắc bén  ánh mắt nhìn chằm chằm thủ hạ, Ngân 
bà bà chỉ có thể lùi về thủ, nhưng là vẫn khẩn trương nhìn tiểu Hồng Diệp. 
“Thiếu chủ......” Ngay cả luôn luôn trầm mặc ít lời Mạc Ngôn, cũng nhịn 
không ñược mở miệng nói chuyện. 
Như thế nào, các ngươi ba cái là muốn tạo phản sao?” 
Âu Dương Liệt tinh nhuệ con ngươi ñen nhất nhất ñảo qua ba người. Này 
thú vị, vì một cái tiểu nha ñâu không nhận thức nữ oa, này ba cái  thủ hạ  
trung  thành nhưng lại không tiếc mạo hiểm phạm thượng nguy hiểm, này 
tiểu nha ñâu  mị lực nhưng thật ra không nhỏ. Hắn ánh mắt dừng ở khuỷu 
tay lý chảy lệ, khóc thút thít cái không ngừng tiểu Hồng Diệp trên mặt. 
Người xấu.” Tính trẻ con nhuyễn nộn ñồng âm ngữ mang theo lên án, trong 
suốt mắt to không chút nào che dấu ñáy mắt e ngại. 
“Ngươi nói cái gì?” Âu Dương Liệt nhíu mày, con ngươi ñen lóe hứng thú. 
Nha ñầu kia thật to gan, quả thật là nghé mới sinh không sợ cọp. 
Người xấu, người xấu...... Ta muốn bà vú......” 
Tiểu Hồng Diệp ở hắn lệ mâu nhìn chằm chằm hạ, sợ hãi rụt thu nhỏ lại nhỏ 
thân mình, bắt ñầu kịch liệt giãy dụa, muốn chạy trốn xa hắn kiềm chế 
 
Câm miệng! Lại ầm ỹ ta liền một chưởng ñánh chết ngươi.” Âu Dương Liệt 
không kiên nhẫn rống to, vẻ mặt hiện lên  rõ ràng ngũ quan tàn khốc, làm 
cho người ta chút không dám hoài nghi hắn trong lời nói, cũng thành công 
làm cho tiểu Hồng Diệp không dám lại lộn xộn 
 



Tiểu Hồng Diệp co rúm lại ở hắn khuỷu tay, một cử ñộng cũng không dám, 
khóe mắt vẫn lộ vẻ nước mắt, một ñôi mắt to sợ hãi, kinh hãi nhìn hắn. 
Một bên ba người sắc mặt khẽ biến, sợ cực kỳ thiếu chủ sẽ ở ngay sau ñó 
một chưởng ñánh chết tiểu Hồng Diệp. Dù sao ñối hướng ñến làm việc chỉ 
bằng chính mình hỉ ác, ý làm bậy thiếu chủ mà nói, ñây là cực vì mới có thể. 
Từ giờ trở ñi, ta chính là của  ngươi chủ tử, không muốn chết ở trên tay ta  , 
liền ngoan ngoãn nghe lời, ñã hiểu sao?” 
Nói gằn từng tiếng hạ xuống ñồng thời, ñại chưởng cũng chế trụ nàng nho 
nhỏ cổ, uy hiếp ý tứ hàm xúc nồng hậu, ở nhìn thấy tiểu Hồng Diệp sợ hãi 
thẳng gật ñầu, hắn mới vừa lòng buông tay. 
“Chúng ta ñi thôi!” 
 
Hắn ôm rốt cục an tĩnh lại tiểu Hồng Diệp, hướng phía sau lo lắng lo lắng ba 
người liếc liếc mắt một cái, dẫn ñầu ñi nhanh rời ñi. 
“ thiếu chủ có không thể nào là thích tiểu Hồng Diệp, cho nên mới ñem nàng 
mang về?” Ngân bà bà ôm một tia hy vọng hỏi bên cạnh Kim bà bà. 
“Hôm nay nếu ñổi thành là người khác, ta cũng không dám nói, nhưng nếu 
là thiếu chủ, ta dám chắc chắc tuyệt ñối không thể có thể. Theo ta thấy ñến, 
thiếu chủ là ñem tiểu Hồng Diệp trở thành một cái thú vị ñồ chơi, này tiểu 
Hồng Diệp ngày sau sợ phải cầu nhiều phúc “ 
 
 Kim bà bà biết rõ thiếu chủ ác liệt bản tính, này tiểu Hồng Diệp dừng ở 
thiếu chủ trên tay, chỉ sợ là dữ nhiều lành ít. 
“ði nhanh ñi!” Mạc Ngôn thúc giục hai người. Nếu vô lực khuyên can, như 
vậy vì nay chi kế chính là tùy thời ñi theo hai người bên cạnh, ñể ngừa thiếu 
chủ nhất thời bất khoái, thật sự ñối tiểu Hồng Diệp ñau hạ sát thủ. 
Năm ấy năm tuổi tiểu Hồng Diệp, cứ như vậy cứng rắn bị mang ñi, nhân 
sinh từ nay về sau thay ñổi. 
 
Người trên giang hồ nghe ñến ñịa danh ðộc sắc mặt  trở nên ñại biến . Muốn 
tiến vào ðộc Vương Cốc trướ tiên phải ñi qua một khu rừng rậm khói ñộc , 
nếu may mắn sống sót có thể xuống dưới cốc , tiến vào ðộc Vương Cốc 
cũng ñừng hòng sống ñi ra .  
Trong cốc khắp nơi ñều có xà ñộc , rết ñộc ,nhện ñộc …chỉ cần người nói 
ñến ñộng vật ñộc thì nơi này nhất ñịnh có bao hàm cả kì hoa dị thảo ít hiếm 
thấy . 
Trong cốc mỗi người ñều sử dụng ñược ñộc , nhất là Âu Dương Liệt mới có 
mười lăm tuổi thiếu cốc chủ dùng ñộc tinh thông ñến xuất thần nhập hóa 
,làm cho người trúng ñộc không biết mình trúng ñộc bỏ mạng không hề hay 
biết ,lại càng thích nghiên cứu phát triển ñộc mới . 



Nếu là có người tiến vào khói ñộc rừng rậm không chết, lại xông vào ðộc 
vương trong cốc, kết cục chỉ có một chỉ trở thành ñối tượng hắn thử ñộc, cả 
ñời mơ tưởng ñi ra ðộc vương cốc. 
Quả nhiên, liền như Âu Dương Liệt tính, trong cốc một ñám già trẻ lớn bé 
vừa thấy tiểu Hồng Diệp xinh ñẹp ñáng yêu bộ dáng, sợ hãi than liên tục sau, 
mọi người ñối với nàng tỏ ra vui vẻ  thiện ý, nhưng ñang nghe ñến người là 
thiếu chủ tự mình mang về , lại nhìn ñến  ba người vẻ mặt lo lắng bộ dáng ñi 
theo  sau, bọn họ vui vẻ bộ dáng nhất thời thu hồi lại không ít. 
 
Hồng Diệp, còn không hướng mọi người ân cần thăm hỏi.” Âu Dương Liệt 
miễn cưỡng nhắc nhở bị mọi người nhiệt tình vây quanh tiểu nha ñầu.. 
“Các vị hảo, ta gọi là Mai Hồng Diệp.” 
Non nớt ngọt ngào ñồng âm, còn có kia xinh ñẹp nhu thuận bộ dáng, nháy 
mắt bắt lấy ñược mọi người tâm. 
“Tốt lắm, xem cũng xem qua, chúng ta cần phải ñi.” Âu Dương Liệt dễ dàng 
ñem tiểu Hồng Diệp ôm lấy, không nhìn mọi người hồ nghi lo lắng ánh mắt. 
“ðây là chuyện gì xảy ra? Thiếu chủ là từ ñâu ôm ñến một nha dầu xinh ñẹp 
thế này ?” Phụ trách phòng ăn lão Triệu, người hỏi một hồi ñến trong cốc 
liền sắc mặt quái dị ba người. 
“Không cần nói, tiểu cô nương này cùng người nhà ñi tán, ta thấy nàng bộ 
dáng xinh ñẹp ñáng yêu, tiền lên cùng nàng nói nói mấy câu, nào biết nhưng 
lại khiến cho thiếu chủ hứng thú, cứ như vậy kiên quyết dẫn theo người trở 
về, còn nói muốn bắt nàng thử ñộc.” Ngân bà bà lòng ñầy căm phẫn nói, một 
bộ biết vậy chẳng làm, ảo não ñến cực ñiểm bộ dáng. 
Cái gì” Mọi người trăm miệng một lời, không dám tin kinh hô ra tiếng. Này 
rất tàn nhẫn, như vậy xinh ñẹp ñáng yêu tiểu cô nương, thiếu chủ như thế 
nào hạ thủ ñược? có chuyện gì mà thiếu chủ làm không ñược? 
 
“Chuyện tới nay, chúng ta cũng chỉ có thể tận lực bảo hộ tiểu  nha ñầu ñó 
thôi.” Kim bà bà trầm trọng nói. Sẽ không biết nha ñầu này bị thiếu chủ 
mang về ñến sau, về sau vận mệnh hội như thế nào, thực là lo lắng cho nàng. 
 
Các vị, chúng ta chạy nhanh kiểm tra các khẩu tỉnh (từ này cũng chẳng hiểu 
), nhất là xà, nhện,rết ñộc này mấy khẩu tỉnh , trăm ngàn ñừng cho gì một cái 
ñộc vật chạy ñến, ñể tránh dọa ñến nha ñầu sẽ không tốt lắm.”  
Lão Triệu kêu gọi mọi người phân công nhau tiến hành. Bọn họ những 
người này sớm nhìn quen này ñộc vật ở bọn họ trước mắt ñộng, nhưng nha 
ñầu này cũng không giống nhau, vạn nhất bị dọa hoặc là bị cắn ñược trúng 
ñộc, kia ñã có thể phiền toái. 
Xem ra mới ñến tiểu Hồng Diệp, rất dễ dàng ñược mọi người quan ñến. 



ðứng ở nơi ñó làm cái gì? Còn không mau tiến vào!” 
Âu Dương Liệt một trong phòng, ngồi ở ghế, thay chính mình ngã chén 
nước, con ngươi ñen vừa nhấc, nhìn ñến ñứng ở cạnh cửa trợn to hai mắt 
mọi nơi nhìn xung quanh tiểu Hồng Diệp, không hờn giận gầm nhẹ. 
Bị bất thình lình tiếng hô dọa ñến, tiểu Hồng Diệp nho nhỏ thân mình giật 
mình , cuống quít chạy ñến bên cạnh hắn, nhìn ra ñược ñến mấy ngày nay bị 
Âu Dương Liệt hung hăng dạy dỗ qua 
 
“Nơi này là phòng ngủ của ta , về sau ngươi liền theo ta ngủ ở này.” Âu 
Dương Liệt vừa lòng liếc nàng liếc mắt một cái, lãnh ñạm khí nói. 
Tiểu Hồng Diệp nghe vậy hoảng sợ nghẹn họng nhìn trân trối. Muốn nàng 
lúc nào cũng khắc khắc ñi theo này người xấu bên người ñã muốn ñủ làm 
cho nàng thống khổ, hiện tại thế nhưng còn muốn cùng hắn cùng ngủ một 
gian phòng! 
 Mới năm tuổi nàng, không hiểu nam nữ chi phòng, chỉ biết là nàng sợ hãi 
trước mắt này thiếu niên. Nàng cái miệng nhỏ nhắn vi mân, nước mắt không 
khỏi ở trong hốc mắt ñảo quanh. 
“Như thế nào? Rất cao hứng nói không ra lời sao?” 
Âu Dương Liệt mày rậm khẽ nhếch, mâu ñể có mạt ác ý, cố ý ñùa nàng. 
ðem nàng mang về trong cốc, chính là nhất thời  quyết ñịnh, dọc theo ñường 
ñi nhìn nàng, cũng là thú vị thật sự, xem giờ phút này  nàng giận mà không 
dám nói gì bộ dáng, làm cho hắn tâm tình trở nên tốt. Hắn lại muốn nhìn, trải 
qua mấy ngày  “Dạy dỗ”, nha ñầu kia còn dám không dám cãi lời hắn. 
“Ta không cần.” Nho nhỏ kháng nghị thanh. 
 
Con ngươi ñen nguy hiểm nheo lại, ngữ ñiệu nói:“Ngươi có lá gan nói một 
lại lần nửa.” 
“Ta không cần với ngươi ngủ cùng gian phòng! Kim bà bà, Ngân bà bà, Mạc 
ñại ca cứu ta!” 
Mấy ngày nay tới nay ñối mặt với hắn sợ hãi cùng sợ hãi, tất cả giờ phút này 
bộc phát ra ñến. Tiểu Hồng Diệp hướng hắn kêu , ñuổi ở hắn tức giận phía 
trước, chạy nhanh khóc chạy ra ñi cầu cứu 
 
Hắn bạc môi giơ lên một chút tà nịnh. Tốt lắm, xem ra này tiểu nha ñầu là 
hướng thiên mượn can ñảm, dám phản kháng hắn! Có ý tứ, xem ra nàng ñến 
bây giờ còn không có phải biết rốt cuộc ai mới là chủ tử, hắn phi thường 
thông cảm nàng tuổi quá nhỏ không hiểu chuyện, cũng không ñể ý làm cho 
nàng hung hăng nhớ kỹ. 



Một khắc chung sau, Kim, Ngân bà bà cùng Mạc Ngôn ba người ñồng thời 
xuất hiện ở hắn tẩm phòng, Kim bà bà phía sau còn trốn tránh nước mắt 
chưa khô, vẻ mặt sợ hãi tiểu Hồng Diệp. 
“Thiếu chủ, tiểu Hồng Diệp nàng tuy rằng còn nhỏ, khả dù sao cũng là nữ, 
thật sự là không thích hợp cùng thiếu chủ ñồng giường cộng tẩm.” Kim bà 
bà một mặt hướng Âu Dương Liệt cầu tình, một mặt lấy thủ trấn an lôi kéo 
nàng quần áo tiểu Hồng Diệp. 
“ðúng vậy, thiếu chủ, cho dù ngươi lại như thế nào thích tiểu Hồng Diệp, 
hai người ñồng giường vẫn là không ổn.” Ngân bà bà cũng ñi theo cầu tình, 
áp căn không dự ñoán ñược thiếu chủ hội làm này an bài. Luôn luôn trọng 
riêng tư hắn, nhưng lại hội cho phép tiểu Hồng Diệp cùng hắn trụ cùng gian 
tẩm phòng, chẳng lẽ thiếu chủ thật sự thích thượng tiểu Hồng Diệp sao? 
Mạc Ngôn ñứng ở một bên dù chưa ra tiếng, khả trong mắt cũng có mạt 
không ñồng ý. 
“Ai nói ta thích nàng tới? Còn có ta khi nào quyết ñịnh, cần phải qua các 
ngươi ba người ñồng ý? Trừ bỏ Hồng Diệp, những người khác còn không 
mau cho ta ñi ra ngoài.” 
Dạ ! ba người lui ra sau, tiểu Hồng Diệp cả người phát run, sợ hãi xem xét 
hướng nàng ñi bước một ñi tới thiếu chủ . 
“Ngươi cũng thật thông minh, còn ñi tìm  viện binh, bất quá ngươi hiển 
nhiên ñến bây giờ còn không có muốn làm rõ ràng ai ở nơi  này mới  chủ tử, 
mà ta không ngại giúp ngươi hiểu chặt chẽ nhớ kỹ.” 
Nói xong , hắn thình lình ñem nàng ñề ôm lấy, lần này tiểu Hồng Diệp 
ngoan ngoãn ở hắn trong lòng, vừa ñộng cũng không dám lộn xộn, hắn liếc 
mắt xem bộ dáng nhu thuận của nàng vừa lòng ñi nhanh ñi ra ngoài. 
Hắn ôm nàng một ñường sau núi mà ñi, ven ñường trải qua vườn rau, còn có 
nở ñầy những  kỳ hoa ở  ñỉnh núi, cuối cùng ñi vào trong cốc chỗ sâu nhất.. 
Chỉ thấy thạch bích tiền phương có mấy cửa cổ tỉnh, có nhiều cái hang ñá 
nhốt  xà, con nhện, ñộc hạt, con rết….. 
“Có nghĩ là nhìn xem này mấy cửa hang có cái trong ñó ?” 
Âu Dương Liệt vừa nói ñồng thời vừa cước bộ ñã ñi vào nơi có xà ñộc  ,  
cánh tay dùng sức  dễ dàng ñem một tảng ñá  ñẩy ra một nửa, làm cho tiểu 
nha ñầu trong lòng  có thể thấy rõ cổ ñáy giếng có cái gì. 
Tiểu Hồng Diệp cúi ñầu vừa thấy, khuôn mặt nhỏ nhắn phút chốc trắng 
bệch, sợ hãi hai tay run run ôm lấy hắn , ôm chặt hắn cổ, ñem mặt vùi vào 
hắn trong lòng, sợ tới mức toàn thân run không ngừng. 
Cổ ñáy giếng ñều biết vô số loại xà màu sắc khác nhau  sặc sỡ ñộc xà, có 
con ñầu vươn cao le lưỡi,nhe  nanh múa vuốt nhìn nàng. 
“Mới nhìn liếc mắt một cái, ngươi liền bị  dọa thành như vậy, lần sau ngươi 
nếu không nghe lời, ta liền trực tiếp ñem ngươi quăng xuống giếng  xà.” Âu 



Dương Liệt ñem trong lòng nho nhỏ thân mình làm bộ hướng ñấy giếng 
qăng  xuống giếng xà . 
Không cần...... Ta về sau nhất ñịnh ngoan ngoãn nghe lời...... Không 
cần......” 
 Tiểu Hồng Diệp sợ tới mức khóc lên, ánh mắt không dám nhìn xuống i. Mới 
vừa rồi kia liếc mắt một cái, ñã muốn thật sâu khắc ở nàng trong ñầu, hiện 
tại hắn lại như vậy dọa nàng, hoảng sợ nàng chỉ có thể liều mình cầu xin tha 
thứ. 
“Về sau còn dám không dám không nghe lời?” 
“Không dám, cũng không dám nữa.” 
Tiểu Hồng Diệp khóc thút thít nghẹn nức nở nói, bộ dáng làm cho người ta 
nhìn rất ñau lòng.  
Chỉ tiếc là Âu Dương Liệt tính máu lạnh chỉ làm mọi việc ñể ñạt ñược mục 
ñích, lại làm cho nàng ñi thăm những nơi này , ñến nàng  sợ tới mức toàn 
thân hư nhuyễn, khóc ñến  khuôn mặt nhỏ nhắn ñỏ bừng tiểu Hồng Diệp mới 
rời ñi. 
Toàn thân vô lực bị Âu Dương Liệt ôm vào trong ngực tiểu Hồng Diệp,  mặt 
tràn ñầy nước mắt khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn trên mặt hắn ñắc ý tà cười, cái 
miệng nhỏ nhắn ủy khuất nhấp mân, và làm cho y nghỉ  nàng chán ghét hắn, 
phi thường phi thường chán ghét! 
“Tiểu Hồng Diệp, nghe nói ngươi liên tục làm ba ngày ác mộng, lại cho ta  
nhìn một cái, cả người ñều gầy.” 
Kim bà bà ñau lòng vuốt nàng mất ñi hồng nhuận hai gò má. Nha ñầu  này 
mới ñến trong cốc vài ngày liền gầy thành như vậy, quay ñầu nên kêu lão 
Triệu nhiều chuẩn bị một ít ñồ ăn bổ mới ñược. 
“Này thiếu chủ cũng quá quá ñáng, làm sao có thể như vậy dọa tiểu Hồng 
Diệp !” 
Ngân bà bà cũng nhịn không ñược ra tiếng thảo phạt Âu Dương Liệt. Xem 
tiểu Hồng Diệp bộ dáng này, làm cho các nàng ñau lòng muốn chết. 
Hai người bọn họ là thừa dịp thiếu chủ không ở trong phòng thời ñiểm chạy 
nhanh tiến vào quan tâm an ủi. 
 Lần trước thiếu chủ ñã muốn hạ lệnh  nói, các nàng cho dù nghỉ thương tiểu 
Hồng Diệp, cũng không dám chọc giận thiếu chủ. 
“Kim bà bà, Ngân bà bà, ta nghĩ cha mẹ, ta cũng không thể mang  ñược ta 
rời ñi nơi này sao ?” 
Tiểu Hồng Diệp mắt mở to nhìn  nhị vị bà bà là thật tâm yêu thương nàng, ở 
nàng trong nho nhỏ tâm nàng nghỉ , Âu Dương Liệt ñối hỉ nộ vô  thường thật 
là sợ hãi, một lòng thầm nghĩ chạy nhanh thoát ñi hắn. 
“Ta rất muốn nhìn ai dám mang nàng rời ñi.” Một ñạo trầm thấp nén giận 
thanh âm thình lình ở ba người phía sau vang lên, Âu Dương Liệt thân hình 



cao lớn  không biết khi nào xuất hiện ở ba người phía sau, bên cạnh còn Mạc 
Ngôn. 
“Thiếu chủ ngươi ñã về rồi!” 
Kim bà bà thầm kêu, khóe mắt dư quang hơi trách cứ bắn về phía Mạc 
Ngôn. Tiểu tử này thế cũng không lên tiếng cảnh báo nửa hại các nàng bị bắt 
vừa vặn. 
Bị trừng Mạc Ngôn vẫn là duy trì bộ mặt không chút thay ñổi. 
“Nếu thiếu chủ ñã trở lại, chúng ta ñây cũng không quấy rầy.” 
Nói xong, Ngân bà bà chạy nhanh lôi kéo Kim bà bà rời ñi. Cho dù có  ñau 
lòng tiểu Hồng Diệp như thế nào , các nàng cũng không dám cùng thiếu chủ 
ñối  mặt  xung ñột, phải nói ðộc vương trong cốc, không ai dám khinh 
thường. 
Năm ấy thiếu chủ nhân mới mười lăm tuổi .Cốc chủ hạ  ñộc bản ñã cao , 
thiếu chủ càng hơn cả cốc chủ, Còn nhớ có một lần, trong cốc có người 
không biết sống chết làm phản, thế là cùng thiếu chủ giao ñấu kết cục trơ 
mắt nhìn thân thể của chính mình ở nháy mắt bị hòa tan. Thấy thế ai cũng  
không khỏi kinh hãi  không rét mà run, từ ñấy về sau , trong cốc mọi người 
ñối thiếu chủ là tâm phục khẩu phục; Có thể nói thiếu chủ giết người như vô 
hình và không ai dám khinh thường. 
Kim, Ngân bà bà chân trước mới ñi, Mạc Ngôn cũng ñi theo lui ra, trong 
phòng lại khôi phục bình thường hai người ở chung khi yên tĩnh. 
“Còn không mau lại ñây!”  
Âu Dương Liệt nhìn ñứng ở ngoài cửa nhìn ba người rời ñi, mà vẫn lưu 
luyến không rời bộ dáng tiểu nha ñầu , làm cho trong lòng hắn một trận 
không thoải mái . 
“ðến ñây!” Nàng lẩm bẩm âm thanh  , cúi ñầu không tình nguyện vào 
phòng. 
Này tiểu nha ñầu thật ñúng cứng ñầu t, xem nàng giờ phút này  miện thì lẩm 
bẩm , ñáy mắt hiện vẻ không phục, tuổi còn nhỏ tiểu tính tình liền như vậy, 
trưởng thành nhất ñịnh thực làm người ta ñau ñầu...... 
Khi thấy chính mình nghĩ ñến quá xa, vội vàng thu lại  ánh mắt một lần nữa 
dừng lại ở trên tiểu nha ñầu . Từ ngày  mang  tiểu nha ñầu ñi xem xét mấy 
giếng ñộc  sau núi , liên tục ba ngày ban ñêm nàng ñều làm ác mộng, nàng 
lại  ngủ ở nàng bên cạnh hắn lại  ñánh thức hắn , thật sự là vô dụng nha ñầu. 
“Ngươi lá gan nhỏ như vậy, làm như thế nào là của ta ðộc vương cốc người 
.”(ai mún làm ñộc vương cốc nhân ñâu “ bo tay “) 
“Ta nghĩ cha mẹ, ta muốn về nhà.” Tiểu Hồng Diệp hai mắt ửng hồng. Nàng 
chán ghét nơi này, càng chán ghét trước người trước mắt , nàng luôn muốn 
về nhà, nàng luôn nhớ ñến cha mẹ. 



“Câm miệng! Nếu người dám nói cho ta nghe ñược ngươi muốn về nhà, ta 
liền ñem ngươi quăng xuống giếng xà!” 
Hắn phiền chán rống to. Hắn ñều còn chưa có chơi ñã, làm sao có thể ñể cho 
nàng ñi! Huống chi tiến vào ðộc vương cốc là người của cốc , không có hắn 
cho phép, mơ tưởng rời ñi. 
“Người xấu...... Người xấu...... Ta chán ghét ngươi......” 
Tiểu Hồng Diệp nhịn không ñược vừa khóc lên. Nghĩ ñến chính mình bị hắn 
cưỡng bắt mang ñến nơi này, tìm không thấy cha mẹ, lại mỗi ngày bị hắn bắt 
nạt , còn ñộng ñến  liền dọa nàng, nàng rốt cuộc nhịn không ñược khóc rống 
lên. 
“Tốt lắm, xem ra ngươi ñêm nay là muốn ở giếng xà qua ñêm.” 
Hắn bị của nàng tiếng khóc biến thành phiền , gương mặt lãnh khốc hiện lên 
một chút cười lạnh, hắn mở rộng cánh tay chụp tới, dễ dàng ñem nàng ôm 
lấy, ñi ra ngoài. 
“Không cần...... Ta ñừng khóc...... Không cần......” 
Tiểu Hồng Diệp sợ tới mức hai tay nhỏ bé ôm chặt cổ  hắn , nước mắt vẫn 
còn tại trên mặt, tiếng khóc ñã  ngừng, chỉ còn  nghẹn ngào . 
“ðây là lần cuối cùng ta cảnh cáo ngươi, ta chán ghét khóc sướt mướt còn 
không nghe lời ta , lại có lần sau, ta tuyệt không thủ hạ lưu tình.” 
Âu Dương Liệt nghiêm khắc cảnh cáo. Hắn trời sinh tính lãnh huyết, cho dù 
là ñối năm ấy nàng  năm tuổi, cũng mơ tưởng hắn chuyển ý .. 
“Dạ biết.” Nàng ủy khuất mân cái miệng nhỏ nhắn, cố ý ñem nước mắt nước 
mũi hướng hắn trước ngực quần áo lau ñi, nho nhỏ trả thù một chút. 
Này tiểu quỷ là cố ý. Con ngươi ñen của hắn  híp lại nhìn hành ñộng của 
nàng .. 
“Về sau ngươi như  mọi người gọi ta thiếu chủ, không cho phép lại gọi ta 
người xấu, có nghe  không?” 
“Dạ nghe , thiếu chủ.” Nàng không tình nguyện thấp nói. 
“Lão Triệu, ngươi còn muốn ở bên ngoài ñứng bao lâu?” Âu Dương Liệt con 
ngươi ñen nhíu lại, ñột nhiên hướng ra phía ngoài rống to. 
Lão Triệu bị hắn thình lình hô to tiếng dọa ñến thân mình kinh nhảy lên , 
cuống quít  bưng hai phần ăn trưa  ñi vào.. 
“Thiếu chủ, tiểu Hồng Diệp, ta ñem thức ăn trưa  ñưa tới.” 
Lão Triệu ñem khay thượng thức ăn vừa thơm ngon ñể lên bàn , ñau lòng 
liếc nhìn tiểu nha ñầu  mắt vẫn còn lấm lệ . Này tiểu Hồng Diệp ñi theo thiếu 
chủ bên người, xác ñịnh vững chắc ăn không ít ñau khổ, mới ñến không vài 
ngày, toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn ñều gầy yếu ñi xuống, này thiếu chủ thật 
ñúng là nhẫn tâm. 
“Xem ñủ chưa ? Ta sẽ không giết này tiểu nha ñầu, không cần như vậy lo 
lắng.” 



Âu Dương Liệt lạnh lùng nói . Thật sự là kỳ quái, bọn họ ðộc vương cốc 
nhân khi nào trở nên như vậy thiện lương như thế ? Vì  sao với tiểu quỷ này 
, mỗi người còn không sợ chết thay nàng cầu tình. 
“Thiếu chủ, tiểu Hồng Diệp nàng còn nhỏ không hiểu chuyện, thiếu chủ 
trăm ngàn ñừng cùng nàng so ño.” Lão Triệu kiên trì, mở miệng cầu tình. 
Trước mắt hắn  thiếu chủ rõ ràng tuy chỉ có mười lăm tuổi, nhưng dướ ánh 
mắt sắc bén nhin hắn , hắn vẫn là không tự chủ ñược ñổ mồ hôi lạnh. 
“ðược rồi, chỉ cần nàng nghe lời, nàng sei sống ñược so với ngươi còn lâu 
hơn . Còn không mau ñi!” 
Âu Dương Liệt không kiên nhẫn quát, ñem trong lòng tiểu Hồng Diệp thô lỗ 
ñặt ở ghế. 
Lão Triệu này vừa ñi, trong phòng lại chỉ còn lại có hai người, Âu Dương 
Liệt trừng mắt nhìn nước mắt chưa khô tiểu Hồng Diệp liếc mắt một cái, thô 
thanh nói:“Còn không mau ăn! Ta cũng không muốn cho người ta nói ta 
ngược ñãi ngươi.” 
Những người này thật ñúng là quan tâm này tiểu quỷ. Nhìn trên bàn kia ñều 
là thức ăn bổ cho tiểu qủy này . 
Tiểu Hồng Diệp nghe lời ăn vội ăn  . Lão Triệu thấy nàng yểu nên nấu canh 
bổ cho nàng , chỉ cảm thấy hương vị ñộc ñáo, thập phần ngon dể uống, làm 
cho nàng nhịn không ñược một hơi ñem kia bát canh uống hết  hoàn. 
“Dể uống lắm sao ?”  gương mặt tuấn khốc  cười ñến không có  ý tốti, giống 
như quan tâm hỏi. 
“Dể  uống.” 
Tiểu Hồng Diệp ñể chén canh xuống ,  vẫn còn lại một ít canh nàng ñang 
uống , ngẩng ñầu nhìn ñến hắn quỷ dị cười, cảm thấy bắt ñầu lo sợ bất an 
ñứng lên. 
“Nếu thích uống vậy uống nhiều một chút, dù sao xà ở ðộc vương cốc rất co 
nhiều ,  cho ngươi  uống bao nhiêu bát xà canh ñều không có vấn ñề.” Âu 
Dương Liệt lạnh lạnh nói, con ngươi ñen tràn ngập ác ý, vừa lòng nhìn nàng 
khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trắng bệch. 
“Ác!” Tiểu Hồng Diệp hoảng sợ bịt miệng, rốt cuộc khống chế không ñược 
lao ra ngoài cửa, khom người ở cửa  phun ñặc phun ñứng lên. 
“Ai, ngươi cứ như vậy toàn nhổ ra, thật sự là  phụ  công hảo ý   lão Triệu 
muốn thay ngươi bổ .” 
Phảng phất ngại nàng phun không ñủ thảm bát xà canh này , uống lên ñến 
miệng , hương vị quả thực ñộc ñáo ngon , lão Triệu tay nghề thật là cao . 
Tiểu Hồng Diệp thống khổ vỗ về ngực, chỉ cần nhất nghỉ  ñến nàng vừa  
uống xong ñúng là xà canh, ñáy lòng luôn sợ hãi sự sợ hãi cơ hồ phải nàng 
bao phủ, làm cho nàng nhịn không ñược chảy như ñiên, mãi cho ñến rốt 



cuộc phun không ra gì , thế này mới cả người xụi lơ . Mà phía sau truyền 
ñến cười mỉa, giống như ở của nàng miệng vết thương thượng tát muối. 
Nàng trong lòng càng chắc chắc nghĩ: Nàng chán ghét cái kẻ này !! 
Ở nàng năm tuổi này một năm, bị bắt ñưa ðộc vương cốc ñến, mà người bắt 
nàng  năm ấy cũng chỉ là một thiếu nhiên  mười lăm tuổi mà của nàng của 
nàng hoàn toàn bị hắn tính  hỉ nộ vô thường ác liệt tính tình  của hắn khống 
chế ở. 
 
 
 
 
 

Chương 2 
 

Trời tảng sáng, một thân ảnh nhỏ gầy như thường lệ  ñúng giờ lui tới phòng 
bếp báo danh. 
Trong phòng bếp , lão Triệu ñang bận rộn bên bếp lò và cũng một số thực 
phẩm hỗn lọan  ñể chế thức ăn , như mắt vần liếc nhìn thoáng qua thân ảnh 
nhỏ gầy của Tiểu nha ñầu vừa ñến miệng lập tức hé miệng cười. 
“Sớm vậy Hồng Diệp. ðợi lát nữa cháo khoai lang cũng sắp chín.” 
“Thơm quá nha, Triệu gia gia nấu cháo khoai lang là ngon nhất .” 
Hồng Diệp ở ngoài cửa ñã nghe ñến từng trận mùi, nhịn không ñược một hơi 
chạy ñến lão Triệu bên cạnh, cổ vươn dài ra vẻ mặt thèm nhỏ dãi nhìn nồi 
cháo ñược bắt trên bếp lò ..  
“Chẳng lẽ trừ ngoài ra cháo khoai lang , Triệu gia gia nấu cái khác ăn cũng  
không sao?” 
Lão Triệu giả vờ  giận tay nắm thắt lưng, cúi ñầu nhìn cái ñầu ñã ñến hắn 
trước ngực Hồng Diệp. 
Thời gian qua thực nhanh mới ñó trong nháy mắt Hồng Diệp ñi vào trong 
cốc ñã muốn ñược  năm năm . Khi Nàng theo vào cốc tâm còn sợ hoảng loạn 
như ñến bây giờ thì làm mọi người  làm trong cốc phải ñau ñến  tận xương tỉ 
vì những trò nghịch phá của nàng như tính tình nàng cũng rất  nhu thuận 
thông minh, ñoàn người lúc ñầu theo lo lắng, ñến bây giờ mặc dù có khi vẫn 
sẽ thay nàng  một phen mồ hôi lạnh , bất quá may mà ñều có nguy hiểm, 
cũng không có ñối mặt xúc phạm ñến thiếu chủ tối kỵ, bình an sống ñến bây 
giờ. 
“ Ái  không phải ñâu, chỉ cần là Triệu gia gia nấu ñều ăn ngon, Hồng Diệp 
thích nhất là những món do Triệu gia gia nấu .”  



Hồng Diệp tay nhỏ bé lôi kéo Triệu gia gia ống tay áo, khuôn mặt nhỏ nhắn 
thanh lệ hé nụ cười ngọt làm nũng nói. 
“Ha ha ha, thật không uổng công Triệu gia gia như vậy thương ngươi.”  
Lão Triệu ñược dỗ tâm vui vẻ , ñắc ý cười thoải mái  vui vẻ theo trên bàn 
cầm lấy phần bánh ñậu xanh ñã chuẩn bị từ sớm ñến nàng trước mặt. 
“Hồng Diệp, ngươi ăn trước này bánh ñậu xanh trước , chờ Triệu gia gia 
chuẩn bị tốt ñồ ăn sáng, ngươi cho mang trở về.” 
“Cám ơn Triệu gia gia.” 
Hồng Diệp hai mắt sáng lên, cao hứng cầm bánh ñậu xanh ngồi ở một bên 
băng ghế -- ñó là vị trí của nàng khi ñến phòng bếp và  bắt ñầu ăn bánh . 
“Tốt lắm, tốt lắm, cháo nấu chín  rồi .” 
Lão Triệu ñem cháo ñổ vào một tô lớn , và ñổ ra  tô nhỏ cho vài cọng rau  
ngâm cùng ñậu vào cháo chuẩn bị tốt rồi màng cũng hai cái chén thìa bỏ lên 
khay . 
Cùng thời gian, Hồng Diệp cũng ñem ñĩa  bánh ñậu xanh ăn xong rồi ñặt lên 
bàn một bên, tiếp nhận lão Triệu bưng tới khay, nhu thuận nói cám ơn , thật 
cẩn thận bưng ñồ ăn sáng cáo biệt rời ñi. 
Lão Triệu cười nhìn Hồng Diệp nho nhỏ thân ảnh rời ñi, trên mặt tươi cười 
chậm rãi . 
Năm năm ! Hồng Diệp nha ñầu ngoài miệng mặc dù không hề ầm ỹ phải rời 
khỏi, nhưng là mọi người trong lòng ñều hiểu ñược, Hồng Diệp kỳ thật chưa 
từng buông tha cho y tưởng rời ñi nơi này  niệm trong ñầu.  
Mà bọn họ, có bao nhiêu năng lực ñủ lớn ñể  lưu lại nàng bao lâu ?  
Chỉ hy vọng ngày nào ñó không cần quá sớm xảy ra, nếu không trong cốc 
già trẻ lớn bé chỉ sợ ñều khổ sở cực kỳ. 
“Sáng sớm muốn ngươi lấy cái ñồ ăn sáng, ngươi lại chạy ñi ñâu?” 
Vừa bước vào cửa phòng, một âm thanh như sấm tiếng hô  pha lẫn giận tức 
hướng nàng bổ tới, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh ñẹp co rúm lại, kiên trì ñi ñến, 
chạy nhanh ñem ñồ ăn sáng trên khay ñặt ở mặt bàn sợ hãi nâng mắt nhìn 
người ngồi ở giường,  mang vẻ mặt của nam nhân  thịnh nộ . 
Nam nhân này  tính tình, theo nàng nhận thức hắn ñến bây giờ và  
năm năm  trước ñều không thay ñổi gì. 
 Hơi không hài lòng rời giường  khi cơn tức vần còn tràn ñầy tựa như một 
con sư tử ñang thịnh nộ muốn xé rách kẻ kịch .. 
“Như thế nào, lại chổ  lão Triệu lấy xíu ñiểm tâm mà lâu thế ? Ngươi rõ ràng 
là ở phòng bếp mà quên ñường  ñi về “ 
Con ngươi ñen nhíu lại, chú ý tới miệng nàng dính xíu bánh ñậu xanh  một 
phen nháy mắt bốc hỏa . 
“Hảo.” Một ñạo thật nhỏ như tiếng  muỗi kêu  không sợ chết. 
 



Nha ñầu kia là chán sống ! Con ngươi ñen hung hăng trừng mắt nhìn mắt 
nàng buông xuống khuôn mặt nhỏ nhắn. Nàng càng muốn chạy trốn cách 
hắn, hắn càng không cho nàng như nguyện.  
“Ngươi ñã  ở lão Triệu nơi ñó ăn qua ñiểm tâm, như vậy ñồ ăn sáng ngươi 
cũng  không cần ăn , ñi ra phía sau núi ñộc hoa hái hoa và ma phấn ñộc cho 
ta . 
“Dạ .” Hồng Diệp cũng không nhiều làm giải thích , xoay người rời ñi, âm 
thầm may mắn chính mình mới vừa có ăn chút ñiểm tâm . Dù sao nàng 
thường bị phạt không cho phép ăn cơm, ñây cũng không phải lần ñầu tiên. 
Nàng làm bộ dáng chẳng có gì . 
Làm cho Âu Dương Liệt thâm thấy chói mắt, xem ra hắn ñối nha ñầu kia 
quá rộng dung. 
“Cho ta ñứng lại.” 
“Thiếu chủ, còn có chuyện gì sao?” 
Hồng Diệp xoay người lại, trong lòng ngầm bực chính mình mới vừa rồi 
biểu hiện ñã sai ñể hắn thấy ñược. 
Nàng ñối hắn ñã hiểu biết ý của hắn làm cho hắn càng thấy khó chịu  căm 
tức hơn . 
“Ta thay ñổi chủ ý, ngươi trước tiên ở một bên hầu hạ ta ăn xong ñồ ăn sáng 
hãy ñi i.” 
“Dạ “ Nàng chủ ñộng cầm lấy thìa, xốc lên cái tô và cho từng thìa cháo 
khoai lang vào chén ñể trước mặt hắn , từng trận ngot mùi thơm cuả mùi 
chào khoai lang xong lên mũi, làm nàng nhịn không ñược nuốt  nước miếng. 
Sớm biết rằng thế lúc ở phòng bếp nên ăn vụng một chén mới ñùng . 
“Ta sẽ nói cho lão Triệu, nếu là về sau ,quá sớm lại cho ngươi ăn ịu chút 
tâm, ta sẽ hắn liên tục một tháng cũng không dùng ăn ñồ ăn sáng” Dám ảnh 
hưởng ñến hắn tâm trạng khi dùng ñiểm tâm  sáng , hai người kia ñều ñừng 
có ñể dàng ñược hắn bỏ qua .. 
“Người xấu.” Mơ hồ không rõ thấp giọng lẩm bẩm nói.  
“Ngươi có lá gan  thì hãy nói lớn cho ta nghe  một lần.” Con ngươi ñen nheo 
lại i, hung hăng nhìn chằm chằm nàng buông xuống khuôn mặt nhỏ nhắn. 
Nàng ngay cả ñầu nâng cũng không dám nâng lên,  cũng không dám  
ở cổ họng lên tiếng, thế này mới vừa lòng cho hắn dùng bữa, nhưng mày 
kiếm của hắn vẫn  hờn giận nhíu chặt. 
Nha ñầu kia ñối hắn là khẩu phục tâm không phục, bất quá vô phương, chỉ 
cần không phải rất làm càn, hắn có thể dễ dàng tha thứ  g mạng nhỏ của 
nàng . 
Có lỗi !! 
“Cái gì?” Âu Dương Liệt ñột nhiên nhíu mày ngẩng ñầu, hắn rõ ràng có 
nghe ñược kỳ quái tiếng vang. 



Tầm mắt ñảo qua bên cạnh buông xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt dừng 
ở nàng hai tay vòng lại trước bụng . 
 
“Thì ra là thế, ñã ñói bụng? Vậy ngồi xuống ăn ñi!” Con mắt  ñen  
 xẹt qua một chút lạnh lung  trên khuôn mặt tuấn khốc mặt không chút thay 
ñổi. 
Hồng Diệp nghe vậy, hai mắt sáng lên như vẫn  hồ nghi ở ánh mắt hắn lạnh 
lung . 
“Ở ta còn không thay ñổi chủ ý 
Trước khi ta con chưa thay ñổi chủ ý còn không nhanh ngôi xuống ăn “ 
Trầm thấp âm thanh cảnh cáo vang lên ,  thân ảnh nhỏ ñộng tác nhanh chóng 
ở hắn ñối diện ngồi xuống, chủ ñộng lấy thìa ñổ cháo khoai lang vào chén ăn 
, khóe miệng mang cười, cảm thấy thật ngon . 
Mới ăn hai có hai thìa , một trân ñau nhanh ở bụng nàng  nhanh chóng 
truyền ñến và ñau ñớn càng ăng lên , Hồng Diệp khuôn mặt nhỏ nhắn nhất 
bạch, hai tay ôm bụng, nàng ñã biết hắn  không có khả năng ñột nhiên trở 
nên có lòng  tốt như vậy. 
Trong suốt hai tròng mắt hàm oán trừng lại ánh mắt nhàn nhã hưởng thụ ñồ 
ăn sáng, không nhìn nàng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch cắn răng oán hận 
nói. 
“Ngươi lại hạ ñộc ta ” 
Âu Dương Liệt mặt vẫn bình thường  như trước chậm rãi ăn ñồ ăn sáng, 
không nhanh không chậm . 
Hồng Diệp tìm ñược giải ñộc thảo dược ăn vào sau, cái miệng nhỏ nhắn căm 
giận bất bình thì thầm, nhưng vẫn một mặt theo Âu Dương Liệt phân phó, 
cẩn thận tuyển chọn ñộc hoa, chuẩn bị ma chế thành ñộc phấn.  
“ðáng giận! Sớm hay muộn có một ngày, ta nhất ñịnh sẽ ở ngươi trên người 
hạ ñộc, chờ coi tốt lắm.” 
“ðời  cả này ngươi là không có khả năng ñối hắn hạ ñộc.” 
ðột nhiên, mỉm cười thanh âm ôn nhu vang lên, một vị tuổi chừng ba mươi 
ñến tuổi xinh ñẹp phụ nhân, chậm rãi ñi vào nàng bên cạnh. 
“ Dì Quế , lời này dì nói với ý tứ gì?” 
Hồng Diệp nhìn thấy người tới, khuôn mặt nhỏ nhắn cười mở ra, chạy về 
phía  của nàng ôm ấp. 
Dì Quế ñau lòng khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của nàng . Nàng 
chính là nghe ñược tin tức, biết nha ñầu kia sáng sớm liền chọc giận thiếu 
chủ, lại bị hạ ñộc nên mới ñến xem một chút . 
Nha ñầu kia ñi theo thiếu chủ bên người, tuy rằng mạng nhỏ là tạm thời giữ 
ñược, nhưng ngày cứ bị hạ ñộc thế vẫn không tốt , ta nhất ñịnh phải cái biện 
pháp tốt giúp cho nha ñầu ấy mới ñược. 



“Hồng Diệp, ngươi khả năng không biết, thiếu chủ mới trước ñây từng uống 
qua tây vực xích liên xà huyết, cho nên hiện tại hắn là bách ñộc bất xâm, ñối 
với hắn hạ ñộc cho hắn chết không có khả năng “ 
 “Cái gì?” Hồng Diệp nghe vậy kinh hãi. Kia ñáng giận nam nhân, hắn ñã là 
một người hạ ñộc xuất thần nhập hóa , hiện tại hắn còn bách ñộc  xâm nhập ! 
Nói như vậy, nàng này cả ñời ñều ñừng nghĩ muốn báo thù. 
Dì Quế  nhìn nàng ñả kích khuôn mặt nhỏ nhắn cũng hiểu rằng nàng ñã hiểu 
, cảm thông  tâm tình của nàng, nhưng sự thật dù sao cũng là tàn nhẫn, Hồng 
Diệp cũng chỉ có thể sớm làm tiếp nhận . 
 “Hồng Diệp, ngươi nếu thật muốn báo thù, dì Quế có thể chỉ  ngươi một cái 
khác phương pháp, nếu thành công trong lời nói, nói không chừng ngươi ñời 
này không bao giờ làm việc gì phải nhìn vào sắc mặt của thiếu chủ , hơn nữa 
hắn cũng sẽ không ñối với ngươi hạ ñộc.” 
Dì  Quế cười ñến bí hiểm. Phương pháp này là nàng suy nghĩ ñã lâu ñây là 
cách tốt nhất có lợi cho nàng và mọi người . 
“Biện pháp gì?  Có phải là Quế di rốt cục nguyện ý nói cho ta biết cách nào 
ñể có thể ñi ra khởi ðộc vương cốc, ñi ra khói ñộc rừng rậm biện pháp ?” 
Hồng Diệp khuôn mặt nhỏ nhắn mặt lộ vẻ sắc mặt vui mừng , tin thần thật 
cao hứng. Nghĩ ñến có thể rời ñi ðộc vương cốc. Vĩnh viễn thoát khỏi Âu 
Dương Liệt, nàng liền vui vẻ hoa tay múa chân. Chẳng qua, dì Quế thật sự 
nguyện ý nói cho nàng sao? 
“Không phải.” dì Quế thở dài, thương hại nhì chăm chú vào  thấy khuôn mặt 
nhỏ nhắn ảm ñạm của nàng .“Kia còn có cái gì biện pháp ñâu?” Hồng Diệp 
nhụt chí hỏi. Nàng chỉ biết dì  Quế làm sao có thể hội nói cho nàng, có lẽ 
nên trong cốc mọi người không ai nguyện ý mạo hiểm ñắc tội Âu Dương 
Liệt nguy hiểm nói cho nàng. 
“Nghĩ biện pháp làm cho thiếu chủ thích ngươi, thương ngươi.” ðúng vậy, 
ñây là nàng nghĩ ra tốt nhất biện pháp. Cứ như vậy, Hồng Diệp chẳng những 
khả miễn trừ bị thiếu chủ bắt nạt, cũng khả vĩnh viễn ở lại ðộc vương trong 
cốc. 
“Ta không cần!” Nghe vậy, Hồng Diệp vội nói , ñột nhiên kinh sợ  lui mấy 
bước, kêu thảm thiết thanh. Nàng tuy rằng mới mười tuổi, nhưng là tỉnh tỉnh 
mê mê biết thích là cái gì ý tứ, muốn nàng bị cái kia người xấu  thích , sau 
gắn bò cả ñời, chẳng kêu nàng ñi tìm chết có vẻ mau. 
“Vì sao? Hồng Diệp, ngươi thực hiểu rỏ trong  lời ta mới nói sao ?” Dì Quế 
bị nàng kịch Liệt phản ứng cấp làm sợ,  lo lắng lại hoài nghi nhìn nàng. 
“ðương nhiên...... Biết, rât hiểu ...... Biết, dù sao ta không cần cùng người 
xấu cùng một chỗ là ñược.” Tuy rằng không phải thực sự  hiểu ñược, nhưng 
ước chừng biết, dù sao kết quả muốn cùng cái kia ác Liệt nam nhân tại cùng 
nhau thật lâu thật lâu là ñược. 



“Hồng Diệp ngươi hãy nghe ta nói --” 
“Ta không thích nghe!” 
Hồng Diệp phản ứng như bị ñộc xà mãnh thú ñuổi theo, cầm lấy hảo ñộc hoa 
hái ñược bỏ vào  cái giỏ bỏ chạy ñi . 
“Hồng Diệp...... Nha ñầu kia khinh công khi nào trở nên tốt như vậy?” Nhìn 
nháy mắt biến mất thân ảnh, dì Quế bất ñắc dĩ thở dài. 
Xem ra phương pháp này là không thể ñược. Không nghĩ tới Hồng Diệp 
nhưng lại sợ thiếu chủ sợ ñến loại tình trạng này, hoặc là không nên nói là 
sợ, mà là chán ghét. Một khi ñã như vậy, kia chỉ có thể ý  khác, mệt nàng 
còn cho rằng ñó là phương pháp tốt một ñẹp cả ñôi ñường . 
  
Á !!!! 
“ðáng sợ, ñáng sợ, dì Quế nhưng lại nghĩ ra phương pháp này! Muốn cho 
mình thích người xấu , phương pháp này rất khủng bố, ta chết cũng không 
cần!” Hồng Diệp hiện tại nỗi khiếp sợ vẫn còn, nhưng ma chế ñộc phấn tay 
nhỏ bé chưa từng ngừng nghỉ. ðối với cái kia nam nhân, nàng là chán ghét 
ñến cực ñiểm, nếu có cơ hội làm cho nàng rời ñi ðộc vương cốc, nàng tuyệt 
ñối sẽ không nghỉ ại cùng hắn có gì liên hệ . 
Rời ñi ðộc vương cốc này ý niệm trong ñầu, thủy chung chiếm cứ ở nàng 
trong ñầu, năm năm ñến chưa từng không lúc nào không bỏ qua , hiện tại 
nàng chờ là một cái cơ hội, một cái có thể rời ñi ðộc vương cốc thuận lợi 
thông qua khói ñộc rừng rậm . 
“Ngươi miệng ở nói thầm cái gì?” 
Phía sau ñột nhiên truyền ñến trầm thấp không hờn giận tiếng nói, làm Hồng 
Diệp nhỏ gầy thân mình toàn bộ kinh nhảy dựng lên, tay nhỏ bé vỗ về ngực, 
xoay người nhìn về phía  khung cửa cao lớn thân ảnh. 
Bởi vì bị che , nàng xem không rõ trên mặt hắn vẻ mặt, hắn cao lớn thân 
hình sở tản mát ra mãnh Liệt uy hiếp, cũng rất nan tính  làm cho người ta bỏ 
qua. 
“Thiếu...... Chủ, người  ñến  khi nào?” Nàng những mới vừa nói của nàng  
hắn có nghe ñược không ? Nàng tâm tình không yên bất an khẩn trương nhìn 
hắn . 
 “Hạn ngươi một cái canh giờ nội ñem ñộc phấn ma chế tốt , ñi phòng bếp 
lấy thức ăn trưa mang ñến cho ta , nếu làm không ñúng thời hạn ngươi cũng 
không ñược ăn trưa “ 
Âu Dương Liệt con ngươi ñen nhìn chung quanh toàn bộ phòng luyện ñộc , 
hình những kê ñể những bình ñộc dược  ñều là hắn tỉ mỉ ñiều phối ñộc dược, 
có chỉ cần nhẹ nhàng nhất dính, là có thể trong nháy mắt vong mạng ; Ánh 
mắt cuối cùng dừng ở khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của nàng  , ánh mắt có 



chút ñăm chiêu, không nói một câu  một hồi sao thân ảnh cao lớn  không 
tiếng ñộng rời ñi.  
Hắn này vừa ñi, Hồng Diệp nhất thời thở ra, tay nhỏ bé khẽ vuốt ngực, ñể an 
lại nhip tim ñập hỗn loạn . 
Xem ra hắn là không có nghe ñến nàng mới vừa rồi lầm bầm lầu bầu trong 
lời nói. Nàng phải nhanh tay hơn ñể làm cho xong ñã muộn rồi nếu không 
cơm trưa cũng không ñược ăn . 
 “Hồng Diệp.” 
Một tiếng gọi thấp giọng , làm cho nàng ñang chuyên tâm chế ma dược dừng 
tay làm ngạc nhiên ngẫng ñầu . 
Vừa thấy, hai mắt nàng sáng lên, ánh mắt nhìn thẳng người tới trong tay 
bánh bao thịt, không thể dời ánh mắt. 
Bánh bao thịt mùi,làm cho nàng cơ bản xem nhẹ chuyện ñói khát trở nên  
khó có thể khống chế. 
“Mạc ñại ca, ngươi là ñặc biệt lấy bánh bao thịt  cho ta ăn sao?” 
Mạc Ngôn như trước vẫn không nói lời nào tay ñưa bánh bao thịt cho nàng . 
Hồng Diệp cũng không khách khí, rất nhanh tiếp nhận, từng ngụm từng 
ngụm ăn ñứng lên. 
Quá cảm ñộng! Nàng chỉ biết trong cốc toàn người tốt chỉ  trừ bỏ cái kia 
người xấu ở ngoài, mỗi người ñều rất thương yêu nàng, tuy rằng Mạc ñại ca 
nói rất ít, nhưng là ñối nàng cũng thực tốt quan tâm . 
Mạc Ngôn nhìn nàng ăn bánh bao bộ dáng, khóe miệng giơ lên một chút ý 
cười. Hắn chú ý tới nàng dính có ñộc phấn ở ngón tay ñụng ñến bánh bao 
thịt, một ngụm bị nàng ăn vào miệng, nhưng nàng lại bình yên vô sự, xem ra 
Hồng Diệp ñối ñộc dược ñã có thể chống cự. 
Hắn xem Hồng Diệp trở thành người nhà mình là một muội ñối với nàng 
chiếu cố , tuy rằng miệng hắn  không nói, nhưng hắn ñối của nàng quan tâm 
tuyệt không thiếu. 
“Hồng Diệp, ngươi là một  người thông minh, ta biết ngươi thực chán ghét 
thiếu chủ, nhưng là vì chính mình tốt , ñừng dễ dàng chọc giận hắn. Cùng 
thiếu chủ sớm chiều ở chung năm năm, ngươi hẳn là thực hiểu biết hắn, 
thiếu chủ tuy rằng hỉ nộ vô thường,  nhưng chỉ ñừng phạm ñến hắn, ngươi 
tuyệt ñối có thể bình yên qua ngày .” 
Nghe Mạc Ngôn nói vừa xong, cơ bản ñang mở to miệng ăn bánh bao Hồng 
Diệp ngừng lại bị  nghẹn họng nhìn trân trối nhìn hắn, kia bộ dáng rất giống 
gặp quỷ giữ ban ngày . 
“Làm sao vậy?” Mạc Ngôn nhướng mày. Hắn mới vừa có nói sai cái gì sao? 
Nếu không của nàng phản ứng vì sao là như thế này. 
Hồng Diệp kinh ngạc nhìn hắn,  nhanh nuốt vào miệng ñồ ăn, cho bị nghẹn 
tiếp theo tay nhỏ bé mới kích ñộng chỉ vào hắn nói:“Mạc ñại ca, ngươi biết 



không? ðây là ta nhận thức ngươi năm năm ñến, ngươi nói nhiều nhất một 
lần.”  
Mạc Ngôn nhìn nàng . Nha ñầu này thật sự muốn cười cũng không ñươc 
muốn khóc cũng không xong . 
Hì nếu nha ñau kia không phải thông minh tinh quái thì mọi người trong cốc 
làm sau yêu thương nàng . 
“Ta ñi , mới vừa rồi những gì trong lời nói của ta , hy vọng ngươi suy nghĩ 
một chút ñến .” 
Nhìn chăm chú vào Mạc Ngôn rời ñi bóng dáng, Hồng Diệp miệng miễm 
cười . 
Mạc ñại ca nói rất ñúng, năm năm thời gian, làm cho nàng mười phần hiểu 
biết Âu Dương Liệt tính tình, có khi bằng mặt không bằng lòng, là nàng 
không muốn thuận theo,  sẽ làm nàng ngẫu nhiên làm ra chọc giận hắn, cũng 
sẽ làm cho nàng gieo gió gặt bão. 
Dì Quế  cùng Mạc ñại ca trong lời nói, nàng phải cẩn thận suy nghĩ một 
chút, nàng không nên lại làm cho những người quan tâm lo lắng cho nàng 
phải chịu them vất vả . Tuy rằng phương pháp của  dì Quế nàng là tuyệt ñối 
không thể có thể ñi làm, nhưng muốn cùng Âu Dương Liệt chung sống hoà 
bình, này ñối nàng mà nói cũng không khó, ñó xem nàng có nguyện ý hay 
không mà thôi. 
Tại ñây một khắc, nàng giống nhau nháy mắt trưởng thành không ít. Nếu 
nàng không thể ñối hắn hạ ñộc, như vậy phải học hết tất cả cách thức hạ ñộc 
của hắn , ít nhất làm cho chính mình sẽ không lại thụ hại. 
Trước mắt chờ ñợi thời cơ ñó là ñiều duy nhất có thể làm, nếu là một ngày 
kia có thể thuận lợi rời ñi ðộc vương cốc, nàng cũng sẽ rất nhớ mọi người 
trong cốc ñã yêu thương nàng . 
Ăn xong một ngụm bánh bao cuối cùng , vội vàng lại trở lại công việc ñang 
làm . Nếu quyết ñịnh, theo giờ khắc này bắt ñầu, nàng sẽ cẩn thận cẩn thận. 
Nàng bước ñầu tiên phải làm chính là không thể lại chọc giận Âu Dương 
Liệt, cùng hắn chung sống hoà bình. 
 
 
 
 
 



Chương 3 
 

Cái nắng hè chói chang ngày mùa hè, trong không khí luôn oi bức thời tiết 
nóng làm người ta thật khó chịu . 
Phòng trong cửa sổñược mở ra . có một nam nhâm thân hình cao lớn ñang 
nắm nhắm mi mắt , nam nhân này ngũ quan tuấn tú như trên mặt luôn cho 
nét lãnh khốc , hắn nhếch môi lộ ra một tia cứng rắn , cho dù phút này hắn 
mắt nhắm lại cũng hiện rỏ ra sự lãnh khốc làm cho người ta cảm thấy cần 
phải cận thận khi tiếp xúc . 
“Tiếp tục quạt, không cho phép ngừng.” Nam nhân hai mắt vẫn nhắm , thấp 
giọng nói. 
Hồng Diệp ñang dừng quạt ñể nghỉ ngơi xíu lên nói vậy nên chỉ cho thể nhìn 
về phía hắn ta ñang nhắm mắt làm cái mặt quỷ rồi nhận lênh tiếp tục cầm lấy 
quạt làm tiếp . 
Mạc Ngôn một bước vào phòng liền thấy tình hình .Nhìn kỹ Hồng Diệp, hắn 
phát giác nàng nhíu mày, hai tay cầm quạt thi hơi hơi run , ñông tác quạt ñã 
chậm lại và cứng ngắc. 
Nếu là hắn nhớ không lầm, Hồng Diệp thay thiếu chủ một cái canh giờ ñứng 
quạt .. 
“Thiếu chủ, hay là cho ta thay Hồng Diệp quạt cho người Hồng Diệp dùng 
lực quá yếu , còn không nhanh ñi xuống chuẩn bị nước ô mai ướp lạnh cho 
Thiếu chut giải khát “ Mạc Ngôn nói chuyện ñồng thời, lấy ánh mắt ý bảo 
Hồng Diệp chạy nhanh rời ñi và nhanh tiếp nhận công việc của nàng ñang 
làm . 
Hồng Diệp cảm kích liếc mắt nhìn hắn, vội vàng lui xuống ñi chuẩn bị. Cũng 
may hắn hợp thời giải nguy, bằng không hai tay  của nàng sắp chống ñỡ 
không nổi nữa. 
“Ngươi lá gan nhưng thật ra càng lúc càng lớn. Lần này cho qua nếu lại có 
lần sau, ta sẽ phạt người phải phạt cho ta ba ngày .” Nằm  trên  giường 
thượng Âu Dương Liệt, khẽ nhếch con ngươi ñen cảnh cáo trừng mắt nhìn 
hắn liếc mắt một cái. ðừng tưởng rằng hắn không biết hắn âm thầm giúp nha 
ñầu kia bao nhiêu việc mà Mạc Ngôn này chẳng lẽ lại thích cái nha ñầu kia 
chứ ? 
Hồng Diệp năm nay ñã ñược mười hai tuổi rồi , nàng ñã dần dần xuất hiện 
những nét của một cô gái hồn nhiên , dung mạo giống như nụ hoa ñang nở 
xinh ñẹp làm mọi người chú ý ñến hơn nửa cá tính tinh quái của nàng lại lam 
cho nàng cũng người nào tiếp xuc qua luôn co ấn tượng khắc sâu , cũng khó 
trách trong cộc mọi người ñều thích nàng và khi nàng càng lớn lên thì mọi 
người lại càng yêu thương nàng nhiều hơn . 



 “Nước ô mai ñến ñây.” 
Một âm thanh trong trẻo truyền ñến , một thân nhỏ gầy  xuất hiện tiếp theo. 
Hồng Diệp hai tay bưng khay, ñể trên bàn một ly ô mai lớn nàng cẩn thận 
xốc lên từ cái và ñổ vào cái ly nhỏ , nhu thuận gọi:“Thiếu chủ, xin ñứng lên 
ñến uống nước ô mai.” 
Âu Dương Liệt ñứng dậy ngồi xếp bằng ñồng thời ñưa  tay ý bảo Mạc Ngôn 
thối lui ñến một bên, hắn con ngươi ñen như ñuốc nhìn chằm chằm Hồng 
Diệp, không nói ñược lời nào.  
Hồng Diệp cũng  thông minh, hắn vừa nhấc mắt, nàng liền ñang cầm nước ô 
mai ñi vào trước mặt hắn, Âu Dương Liệt tiếp nhận nàng mới thối lui ñến 
một bên. 
“Ngươi hôm qua  nửa ñêm, không ngủ rời ñi ra phòng  làm cái gì?” Âu 
Dương Liệt uống lên mấy ngụm nước ô mai tỏa vẻ lơ ñãng hỏi . 
Hồng Diệp nhíu mày, không dự ñoán ñược sẽ bị phát hiện, phấn môi miếm  
do dự hội mới ñạm nói:“Ta......Ta ñi nhìn lọa quỷ hoa quỳnh có nở hay 
không ?” 
 “Kết quả sao? “ 
“Mở.” 
“Qủy hoa Quỳnh có ñộc tính gì “” 
 “Nó mùi thơm ñặc biệt, chợt nghe thấy ñược mùi thần trí minh mẩn như về 
sau sẽ xuất hiện tình trạng hoa mắt và nôn nếu là hai canh giờ không ăn giải 
dược sẽ trở thành một kẻ si ngốc “ 
“Phải không? Quỷ hoa quỳnh ñộc tính này , lại cùng loại ñộc nào tương 
khắc?”Uống xong một ngụm nước ô mai cuối cùng ,  không ñưa ly cho nàng 
hắn tựa như không ñể ý ñến nàng hỏi lại . 
“Cùng mặc thần tán ñộc tương khắc.” Hồng Diệp như trước cúi ñầu giọng 
nhu thuận tra lời . 
Ở một bên nghe thế ñối thoại Mạc Ngôn, không khỏi âm thầm kinh hãi. 
Trúng mặc thần tán ñộc, nếu không có cấp kịp  giải dược, sẽ thần trí thác 
loạn, trở nên ñiên ñiên khùng khùng, Hồng Diệp nhưng lại nghiên cứu ra 
như thế nào khắc chế nó ñộc tính, giải ñộc phương pháp này. Hồng Diệp còn 
tuổi nhỏ lại thông minh có tính thiên phú như thế làm cho hắn kinh ngạc như 
thiếu chủ lại tựa hồ không co gì ñáng kinh ngạc có phải chẳng thiếu chủ ñịnh 
thu nàng làm ñệ tử ?  
 
 “Tốt lắm. Mặc thần tán, huyết anh thảo, ma túy diệp, ngươi ñều nghiên cứu 
ra lấy ñộc trị ñộc phương pháp, ta chờ xem kế tiếp theo ngươi còn có thể tìm 
ñược những ñộc tính nào co tương khắc nhau nửa “ 
Âu Dương Liệt khóe miệng cười, trong mắt không phải không có tán 
thưởng. Nha ñầu kia thập phần thông minh, ngộ tính rất mạnh, rất nhiều sự 



tình ñều có thể thông qua , hơn nữa ở nhận thức các hiểu rỏ tính chất ñộc của 
thảo dược rất sâu sắc và có hứng thú , xem ra nàng càng lơn lên thì khả năng 
sự dụng ñộc cũng chẳng thua hắn là bao xa . 
 “Vậy thỉnh thiếu chủ mỏi mắt mong chờ.” Con mắt sáng lên  chống lại hắn,  
chiếu  ý tứ hàm xúc nồng hậu, không chút khách khí tiếp ñược khuyên chiến 
. 
Hắn mỉm cười, không nhìn ñến nàng khiêu chiến, cảnh cáo nói:“Lần sau 
không cho phép ở nửa ñêm rời giường, ảnh hưởng ñến giấc ngủ của ta “.  
Hắn thiển nhiên la thế , có gió thổi cỏ lay ñều ñã bừng tỉnh, làm sao huống là 
nàng ngủ ở bên cạnh hắn , hơi có ñộng tĩnh, hắn tức khắc liền biết.  
“Dạ “ mắt chợt lóe lên về sau nàng phải cẩn thận hơn . 
Ngày này ñã ñến Hồng Diệp chờ ñợi ñã lâu khó ñược tốt cơ hội. 
Âu Dương Liệt bế quan ba ngày, Mạc Ngôn phụng mệnh xuất cốc làm việc, 
nếu là may mắn có lẽ ñây là có cơ hội  ñể nàng có thể thoát ñi ðộc vương 
cốc. 
Sau giữa trưa, Hồng Diệp ñi vào phòng bếp  quả nhiên ở trước phòng hành 
lang dài phòng bếp  nhìn thấy lão Triệu. 
“Triệu gia gia.” Hồng Diệp nhu thuận gọi  ngay sau ñó ngồi xuống ở bên 
cạnh hắn dài ghế. 
“Hồng Diệp tới rồi à . Có nghĩ là muốn ắn gì không ? Triệu gia gia làm cho 
một ít riêng cho ngươi ăn “. 
Lão Triệu vừa thấy nàng, vui vẻ cười hớ hớ, nghĩ ñến làm sớm chuẩn bị 
ñiểm tâm không ñợi nàng phản ứng nhanh chóng ñi vào trong phòng bếp . 
 “Dạ…” Hồng Diệp không kịp nghỉ muốn ăn gì , chỉ co thể lắc ñầu theo 
Triệu gia gia . 
Triệu gia gia biết nàng thị ăn ñồ ngọt, nếu là có người xuất cốc, không quên 
phân phó giúp nàng mua chút món ñiểm tâm ngọt làm cho nàng ñỡ thèm, 
ñấy là gia gia yêu thương của nàng , nàng sau khi rời ñi nơi này nhất ñịnh rất 
nhớ ñến người . 
 “Hồng Diệp, ñến ñây.” 
Trở ra khi, lão Triệu cầm trên tay trúc cái giỏ, bên trong chứa một lọ rượu và 
một ít ñiểm tâm . 
“Cám ơn Triệu gia gia.” Hồng Diệp cao hứng tiếp nhận, cầm khối hoa quế , 
ñôi mắ cười không khách khí ăn . 
 “Hồng Diệp, thiếu chủ ñã nhiều ngày bế quan ngươi cũng có thể thoải mái 
một chút , nhiều năm nay hầu hạ cho thiếu chủ cũng thật sự khổ cho ngươi “. 
Lão Triệu thở dài, tuy rằng ñau lòng nha ñầu kia như cũng không dám vi 
phạm thiếu chủ, chỉ có thể thừa dịp thiếu chủ không chú ý khi, vụng trộm 
giúp nàng một phen. 



“Triệu gia gia, vì sao các ngươi mọi ngườ ñều thích ở tại này ðộc vương 
cốc, chẳng lẽ các ngươi cũng không nghĩ ñi  ra cốc sao?” Hồng Diệp nuốt 
vào trong miệng ñiểm tâm, uống ngụm trà  hỏi  nàng ñã tò mò vấn ñề này ñã 
lâu . 
“Ưhm ngươi không biết ñâu , ngươi ñừng xem mọi người ñối với ngươi ñều 
thương yêu liền ñem chúng ta trở thành là người tốt , mỗi người ở ñây ñều 
có danh tánh xấu ñược gọi là những ma ñầu  làm người ta nghe ñến sắc mặt 
biến hóa mọi người trên giang hồ chán ghét và truy giết , bọn ta lựa chon ñi 
theo cha của thiếu chủ tức là cốc chủ trước ñây cùng nhau thoái ẩn gian hồ 
và lưu lại tại ñây không giao thiệp trên giang hồ và  ân oán tình cừu nửa “ 
 Nhớ lại năm ñó, lão Triệu không còn quyến luyến chuyện giang hồ nửa bình 
thản tình nguyện  với cuộc sống bình thường . 
 “Kia Mạc ñại ca lại làm sao có thể ở ñây ?” 
“Hắn là  do một lần cha của cốc chủ xuất cốc cứu mang về . Lúc ấy hắn mới 
tám tuổi, cùng tuổi với thiếu chủ , cha mẹ ñều mất , một người lưu lạc ñầu 
ñường, ñói khổ lạnh lẽo, cốc chủ ñưa hắn dẫn theo trở về, muốn hắn  sau này 
cùng thiếu chủ theo bên người “. 
Lão Triệu ngửa ñầu uống một ngụm  rượu nghĩ ñến  tiểu tử Mạc Ngôn kia, 
cốc chủ ñặt tên cho tiểu tử ñó thật ñúng với tính tình hắn . 
 “Thì ra là thế.” Hồng Diệp cuối cùng cũng ñã hiểu ñược chuyện nàng tò mò 
muốn hiểu từ lâu .  Nàng cắn miếng bánh hoa quế , bất ñộng thanh sắc hỏi 
lại:“Triệu gia gia, vì sao mọi người kêu sợ  rừng rậm kia vì có khói ñộc à 
?Nó rốt cuộc có cái gì ñáng sợ?” 
“Nói ñến khói ñộc rừng rậm, nó có ba cái trí mạng mấu chốt, thứ nhất là 
trong rừng rậm có khói ñộc và những hố sâu nếu vô ý rơi xuống sẽ không có 
cơ hội sống sót trở lên , cái thứ hai  trong rừng có rất nhiều ñộng vật ñộc 
sinh sống mặc dù không nhiều như trong cốc như số lượng cũng làm cho 
người ta kinh sợ , cuối cùng là rất âm u , ẩm thấp ánh nắng mặt trời ít khi có 
thể chiếu vào  sương mù quanh năm không tiêu tan, cùng với ñộc khí, theo 
gió bốn phía, nếu là người nhiễm khí ñộc không kịp cứu sẽ mất mạng “. 
 Liền bởi vì như thế, ít có người có thể sống ñi ra khói ñộc rừng rậm, ñương 
nhiên càng không thể có thể ñi vào ðộc vương cốc, trong cốc mọi người 
cũng mới có thể qua cuộc sống bình dị này . 
“Nếu như vậy thật  ñáng sợ, vậy khi mọi người muốn xuất cốc như thế nào 
ñi ra khói ñộc rừng rậm?” Hồng Diệp hai tròng mắt  to tròn tập trung nhìn 
vao ly trà  , giống như quan tâm hỏi. 
“Này ñương nhiên là có phương pháp, chính là --” Lão Triệu nói ñến một 
nửa, xoay mình dừng lại, dừng lại ñộng tác uống rượu, một ñôi lão mắt hồ 
nghi nheo lại nhìn người bên cạnh . 



“Hồng Diệp nha ñầu, vì sao ta cảm thấy ngươi tinh quái làm bộ hỏi ta, ngươi 
nên sẽ không lại muốn làm chủ ý quỷ gì chứ “ 
 “A!” Hồng Diệp thở dài , buông trong tay cái ly, khuôn mặt nhỏ  tỏa ra bất 
ñắc dĩ. Nàng lắc lắc ñầu, thương hại liếc mắt nhìn Triệu gia gia  nói 
nhỏ:“Xem ra Kim bà bà nói ñược ñúng vậy, Triệu gia gia ngươi quả thật là 
bệnh ña nghi quá nặng. 
“Cái gì? Nha ñầu, ngươi lặp lại lần nữa, Kim lão thái bà nói ta cái gì tới?” 
Nghe vậy, lão Triệu tức giận ñến giận sôi lên, phút chốc theo ghế trên nhảy 
dựng lên, chỉ vào cái mũi Hồng ðiệp muốn nàng ñem nói rõ ràng.  
“Triệu gia gia, ngươi ñừng kích ñộng, lại hại ñến sức khỏe không tốt . Kim 
bà bà là nói, Triệu gia gia thiên tính ña nghi, Kim bà bà lúc tuổi trẻ cũng vì 
không chịu nói tính thế cho nên mới liều chết cũng không chịu gả cho 
ngươi.” Hồng Diệp cười mị , mắt  ôn tồn trấn an lão , giúp ñỡ lão một lần 
nữa ngồi xuống. 
Kim bà bà cùng Triệu gia gia xưa kia có xảy ra chuyện tình cảm  , trong cốc 
không người không biết, Triệu gia gia cũng bởi vì Kim bà bà không chịu gả 
lão mà cả ñời ñến chết cũng chẳng chịu cưới ai .. Một người  cả ñời không 
cưới, một người cái cả ñời không lấy chồng, lại cùng nhau sống ở ðộc 
vương cốc, thường xuyên nghe thấy hai người khắc khẩu thanh cải vả nhau . 
“Kim lão thái bà còn nói ta cái gì? Nha ñầu ngươi ñừng sợ, tất cả ñều cho ta 
nói ra!” 
Lão Triệu tức giận ñến trừng mắt dựng thẳng mắt, một phen lửa giận bốc 
cháy . Kia lão thái bà dám sau lưng lão và chung quanh lão  hủy hoại hắn 
thanh danh, muốn lão tại ñây sống không yên à ? 
 “Kim bà bà còn nói, Triệu gia gia già ñi, hơn nữa ñã nhiều năm qua  không 
xuất cốc nên  sớm ñã quên ñi như thế nào ra khói ñộc rừng rậm, chỉ có thể cả 
ñời ở trong cốc.” 
Hồng Diệp ở trước mặt lão ñi qua ñi lại , khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nét mặt 
ñồng tình, cảm khái, thể hiện phong phú nói rất cao hứng sống ñộng . 
Trái lại lão Triệu, nghe ñược những lời ñó thì  cơn giận dữ theo ñến  trên 
nhảy dựng lên nghế , trực tiếp phóng ñi tìm Kim bà bà nói cho ra lẻ. Hồng 
Diệp giữ chặt lão chạy nhanh ở bên cạnh lão lại hai tay ôm lão lại ñưa cho 
lão bình rượu trấn an tức giận cũa lão. 
Lão Triệu tức giận ñến ñổ rượu vào miệng , thô lỗ lau ñi bên môi dính rượu , 
ngón tay chỉ phương hướng Kim bà bà ở kích ñộng rống to:“Ai nói ta ñã 
quên ñi ra khói ñộc rừng rậm phương pháp? Kim lão bà  chết tiệt kia  ta nói 
cho người  nghe rõ ràng, ñi vào khói ñộc rừng rậm tiền trước hết ăn vào khu 
ñộc hoàn, sau ñó một ñường ñi tây phương mà ñi, ven ñường phải cẩn thận 
các loại ñộc vật thường lui tới, trọng yếu nhất là, nếu là gặp ñược khói ñộc ở 
mũi phải hít vào gian mạt thượng ñàn hương cao, mới có thể an toàn ñi ra 



khói ñộc rừng rậm,Kim lão bà chết tiệt ta nói ñúng không ñúng?” Lão Triệu 
tức giận ñến ñỏ mặt tía tai, rống to tức giận, có thể thấy ñược Lão rất ñể tâm 
ñến lời nói của  Kim bà bà. 
“Triệu gia gia, ngươi cũng ñừng nên tức giận nhiều thế cận thẩn cho sức 
khỏe à !” 
Hồng Diệp càng không ngừng ở bên cạnh lão  ôn nhu trấn an, tay nhỏ bé khẽ 
vuốt lão  lưng giúp lão thuận khí. 
“Nha ñầu, kia lão thái bà trừ nói cái này còn có ở ta sau lưng nói cái xấu cái 
gì?” 
“ Dạ  không có, ngươi cũng ñừng tức giận nửa í.”  
“Thật sự  không có sao? Nha ñầu, ngươi nhưng ñừng gạt ta.” 
“Thật sự không có, Triệu gia gia  cẩn thận ñừng tức giận lại hại ñến sức 
khỏe “ 
Trước hành lang dài của phong bếp , thỉnh thoảng truyền ñến âm thanh của 
lão căm giận bất bình tra hỏi, cùng với cô gái an thanh trấn an giữa buổi trưa 
hè nóng  oi bức. 
Cao ngất cao lớn thân hình không tiếng ñộng ñi vào trong phòng , một ñôi 
mắt  tinh nhuệ con ngươi ñen trong bóng ñêm ñi tuần tra trong phòng mỗi 
một cái góc, ñi vào không có một bóng người trên giường, hắn dùng tay xúc 
ñệm chăn, không một tia lo lắng ñộ ấm vẫn còn , hắn quay ñi ra ngoài . 
Bước ra phòng ngủ , hắn thân cao lớn sinh nghi  , con ngươi ñen híp lại, 
quay ñầu nhìn chăm chú vào giường giữ tủ quần áo, ñi vào tủ quần áo, hai 
tay mở ra cửa gỗ  quần áo , phát hiện tủ quần áo chỉ còn lại của hắn quần áo 
còn những món của nàng chỉ còn lại vài món  những quần áo thường gương 
mặt tuấn khốc  trầm xuống, ñi nhanh ñi ra ngoài, ñến ñại sảnh  rống to:  
Tiếng hô như sấm, lay ñộng trong cốc từng cái góc, thoáng chốc, từ xa ñến 
gần lục tục truyền ñến mọi người kinh hô, kêu thảm thiết âm thanh. 
“Trong cốc tất cả mọi người tập  trung cho ta” . 
Một khắc chung sau, mọi người quần áo không chỉnh,  hoả tốc tới i; Có 
người bị  tiếng hô cấp sợ tới mức ngã xuống giường, còn không kịp kiểm tra 
vết thương, liền hăng hái chạy tới, rất sợ ñã muộn một khắc sẽ  bị phạt .ðoàn 
người tất cả ñều là vẻ mặt kinh ngạc, vốn có buồn ngủ cũng sớm bị dọa 
chạy, nhìn Âu Dương Liệt vẻ mặt xanh mét, hoàn toàn không rõ ñã xảy ra 
chuyện gì. 
“Thiếu chủ, phát sinh chuyện gì?” Kim bà bà hỏi trước sự  nghi vấn của mọi 
người , không rõ trước thời gian xuất quan thiếu chủ bởi vì gì mà giận dữ, ñã 
lâu rồi  không có nhìn ñến thiếu chủ phát lớn như vậy phát hỏa. Bất quá nói 
trở về, ñoàn người ñều ñến ñông ñủ, như lại sau không thấy Hồng ðiệp thực 
ra là chuyện gì ? 



 “Hôm nay là ai cuối cùng nhìn ñến Hồng Diệp? Cùng nàng nói qua cái gì?” 
Âu Dương Liệt mắt  ñảo qua mọi người, khuôn mặt tuấn tú âm trầm ép hỏi 
mọi người. 
“Ta ñại khái là giờ Thân có nhìn ñến Hồng Diệp, nàng bảo ta về sau ñừng 
cũng lão tử cãi nhau nửa “ Kim bà bà dẫn ñầu mở miệng, nàng trong miệng 
tử lão nhân chính là lão Triệu. 
“Ta cũng vậy khi ñó, Hồng Diệp muốn ta cẩn thận chiếu cố thân mình.” 
Ngân bà bà tiếp giả nói. 
“Ta không sai biệt lắm cũng là khi ñó, Hồng Diệp nói ta giống nương nàng 
quan tâm nàng, nàng thực cảm tạ ta này mấy năm qua chiếu cố.”  Dì Quế  
hồi tưởng nói. 
“Ta cũng vậy......” Mọi người ñều cùng nói , vừa nói mở ra, mọi người mới 
giựt mình thấy sự tình không thích hợp. 
Gần canh giờ, hơn nữa ñối thoại ñều như là cáo biệt, hay là nha ñầu kia...... 
ðoàn người nhân này vô cùng có khả năng phỏng ñoán, vừa ngắm mắt thiếu 
chủ nhân âm vụ gương mặt, bắt ñầu lo sợ bất an ñứng lên. 
“Lão Triệu  ñâu?” 
Âu Dương Liệt chú ý tới duy nhất chưa mở miệng, lại vẻ mặt bất an lão 
Triệu. 
Hắn này vừa hỏi, mọi người ánh mắt tất cả ñều tập trung ở lão Triệu trên 
người, làm lão Triệu không khỏi cả người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. 
“Ta là ở nha ñầu kia , ta nhất thời kích ñộng nói lỡ  miệng......” 
Lão Triệu kiên trì mở miệng, hắn cũng ñã hiểu chuyện xảy ra , hắn không ñề 
phòng tiểu quỹ này hắn lại bị nha ñầu kia hại chết rồi . 
“Ngươi ñối nàng nói gì ñó sao?” 
Âu Dương Liệt ñi ñến trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống hắn, trầm thấp 
ngữ ñiệu như cơn gió lốc. 
“Thiếu chủ, ta là trúng nha ñầu kia bẫy, mới có thể nhất thời kích ñộng nói 
ra ñi ra khói ñộc rừng rậm phương pháp.” Lão Triệu hối hận nảy ra, nhất ngũ 
nhất thập ñem ngay lúc ñó mang tình hình kế lại . 
Mọi người vừa nghe, tất cả ñều khiếp sợ thở hốc vì kinh ngạc, lặng im sau 
một lúc lâu, chờ không kịp Âu Dương Liệt rống giận, Kim bà bà ñầu tiên 
làm khó dễ. 
“Ngươi  lão tử  , lão tử ngươi , ngươi thật ñúng là già rồi , ngươi là  cái ñồ hồ 
ñồ, cái gì ñi hướng tây , ngươi muốn hại chết Hồng Diệp sao? ðó là tiến vào 
khói ñộc rừng rậm phương hướng, ñi ra khói ñộc rừng rậm muốn hướng 
ñông ñi!”  
Kim bà bà kích ñộng nâng tay lên ñánh lão Triệu. Này tử lão ngươi,  nhiều 
năm không xuất cốc, thế ñã quên phương hướng, ñi tây là xâm nhập ñộc 



ñàm phương hướng! Hồng Diệp nếu ra chuyện gì, nàng tuyệt ñối muốn cùng 
tử lão này  liều mạng! 
“Cái gì?”  
Lão Triệu kinh ngạc cả người cứng ngắc, thấy lạnh cả người từ lòng bàn 
chân lủi khởi. Cái này Hồng Diệp...... 
“Tất cả ñều không cho phép hành ñộng thiếu suy nghĩ, ở  tại ñây chờ ta tin 
tức.”  
Âu Dương Liệt vẻ mặt ngưng trọng hướng mọi người mệnh lệnh nói, cao 
lớn thân ảnh, hướng xuất cốc phương hướng mà ñi.  
“Lão Triệu, ngươi này lão hồ ñồ......”  
“Hy vọng thiếu chủ có thể tới kịp cứu ra Hồng Diệp......” 
Mọi người ngươi một lời, một câu nhưng lại tướng chỉ trích lão Triệu, ñến 
cuối cùng chỉ có thể cầu nguyện Âu Dương Liệt có thể thuận lợi ñem nàng 
cứu ra. Dù sao ở  khói ñộc rừng rậm  khói ñộc ban ñêm có thể so với ban 
ngày tới nghiêm trọng hơn , trừ bỏ thể chất không sợ ñộc Âu Dương Liệt, 
thật ñúng là không ai dám vào nhập rừng rậm  ñi cứu người. 
Triệu gia gia ngươi thật là già ñi ? Nàng như thế nào càng ñi cảm thấy khói 
ñộc càng trọng, càng ñi càng cảm thấy không thích hợp.  
Bên tai nghe thấy tả phương truyền ñến tê tê thanh, thả có cái gì hăng hái 
hướng nàng tới gần, trong tay nắm chặt hắc bình nhanh chóng hướng ñi. Này 
hắc bình lý trang là thực cốt phấn, khả làm gì ñộc vật tránh xa .. 
Tay phải cầm cây ñuốc chiếu ñường . Nàng rõ ràng y theo Triệu gia gia theo 
như lời một ñường ñi tây mà ñi, nhưng càng ñi ñộc vật càng nhiều, còn có 
tràn ngập khói ñộc rất nặng làm cho nàng phân không rõ phương hướng, 
trong tay cây ñuốc cuối cùng tắt. 
Cũng may nàng có chuẩn bị vài cái ñèn nhỏ  nhưng nếu không ñi ra chỗ ngồi 
này rừng rậm, nàng không dám ñoán rằng ñền nhỏ tất sau ñó nàng như thế 
nào . 
Mạt ở mũi gian ñàn hương cao, cuối cùng không chịu nổi  khói ñộc quá nặng 
, cho dù nàng ñã không ngừng mạt thượng, vẫn là hút vào một chút khói 
ñộc. Dưới chân một cái lảo ñảo, nàng ngã ra ñầy người chật vật, trong tay 
cần mồi lửa  nhỏ cũng ñồng thời tắt . 
“A!” Nàng thở ra ñau , có cái gì cắn trên của nàng chân, nàng vội vàng một 
lần nữa thắp sáng một mồi lửa. Cuồn cuộn nổi lên ống quần, phát hiện một 
cái miệng vết thương, miệng vết trở thành màu tím ñen, nàng không ngừng 
ăn giải ñộc  ñan, mặc dù không biết là bị loại  ñộc vật  nào cắn, nhưng hy 
vọng có thể tạm thời giải ñộc. 
Một lần nữa ñứng lên, nương ánh sáng của mồi lửa nhỏ , nàng xem nhanh 
chính mình vị trí hoàn cảnh, ñồng thời cũng kinh ngạc nghẹn họng nhìn trân 
trối. 



Ở nàng trước mặt có một chỗ hồ sâu, xung quanh  phụ cận không có một 
ngọn cỏ, trên không ngừng mà tản mát ra một cỗ ác khí, nàng trăm phần 
trăm khẳng ñịnh kia cổ làm người ta buồn nôn ác khí có ñộc. 
Thảm, nàng thế nhưng ñi vào rừng rậm chỗ sâu nhất, tạo thành khói ñộc 
rừng rậm là quan trọng nhất mấu chốt -- ñộc ñàm. 
Triệu gia gia, cái này ta thật sự sẽ bị ngươi cấp hại chết ! 
Nàng về sau tuyệt ñốii tin tưởng Kim bà bà trong lời nói -- Triệu gia gia quả 
thật là nhân già ñi, trí nhớ không ñược. 
Biết rõ nơi ñây không nên ở lâu, nàng lại ở mũi gian mạt thượng một tầng 
ñàn hương cao, cho dù ñàn hương cao ñã không  ngăn cản quá nặng khói 
ñộc, nhưng ít ra khả giảm bớt hít vào trong cơ thể ñộc khí. 
Nàng quay ñầu,, nàng kinh sợ  thấy chính mình bị bao quanh khói ñộc cấp 
vây quanh, trên tay mồi lửa lại tắt . 
 
 
Một trận choáng váng ñánh úp lại, nàng cố gắng vận ñộng ý thức  , tính lại 
xuất ra một cái khác mồi lửa khác , lại phát hiện mồi lửa mình dùng ñã hết 
rồi . 
Khói ñộc tựa hồ càng lúc càng dày ñặc, trước mắt lộ vẻ bao quanh sương 
trắng, mắt hoa  càng lúc càng  nghiêm trọng, nàng thống khổ giúp ñỡ ñầu, 
cuối cùng không ñịch lại khói ñộc xâm nhập, thân mình mềm nhũn, cả người 
bị khói ñộc cấp vây quanh trụ, ý thức dần dần tan rã. Chẳng lẽ nàng hôm nay 
thật muốn chết như  thế sao? 
Nàng không cam lòng, cho dù ñã quên người nhà hình dáng , nhưng nàng  
vẫn nhớ mang máng nàng có cha, có nương, có huynh tỷ, nàng tưởng nhớ  
bọn họ. 
Vĩnh biệt, người nhà của ta ,hắn......  
ðột nhiên một trận kịch liệt lay ñộng, làm cho Hồng Diệp mơ hồ thần trí 
xuất hiện ngắn ngủi thanh tỉnh, hai tròng mắt chống lại một ñôi mắt ẩn hàm 
lo lắng con ngươi ñen. Nàng nên sẽ không chết trước khi chết thần trí không 
rõ ñi? Này lấy bắt nạt nàng người xấu, thế nhưng nào lại lo lắng nàng! 
“Thiếu chủ......”  
“Ngươi mơ tưởng nghỉ sẽ chết , một mình thoát ñi ðộc vương cốc, ta còn 
chưa tính toán với ngươi ,không cho phép ngươi chết !” 
Âu Dương Liệt ở bên tai nàng gầm nhẹ. Nhìn thấy nàng khuôn mặt nhỏ nhắn 
chuyển ñen , thân mình không nhúc nhích hoành, hắn còn tưởng rằng chính 
mình ñến chậm. 
“Ngươi ñang làm cái gì?” Nàng thấy hắn nhưng lại xuất ra một chủy thủ 
hướng chính mình trên cổ tay cắt ; Càng ñáng sợ là, hắn nhưng ñưa tay cổ 
tay chảy máu ñến miệng nàng , cưỡng bức nàng há mồm uống máu của hắn . 



Máu chảy rất nhanh vào miệng nàng , nàng theo bản năng giãy dụa, lại dám 
bị hắn chế trụ i, cưỡng bức nàng uống cổ tay hắn chảy ra máu t. 
“Câm miệng! Của ta máu trên người ta khả giải ñược ngươi trên người ñộc. 
Ngươi trúng ñộc quá nặng , ñây là phương pháp nhanh nhất, nếu không uống 
xong của ta máu, chỉ sợ ngươi mạng nhỏ khó bảo toàn. Nhớ kỹ, uống lên của 
ta máu , ngươi này cả ñời ñều là người của ta ,trừ phi ta ñáp ứng thả ngươi, 
nếu không ngươi này cả ñời ñều mơ tưởng thoát ñi ta.” 
Hắn trân quý máu có thể hoàn toàn giả ñộc , nha ñầu kia có dũng khí tiến 
vào khói ñộc rừng rậm, tốt nhất cũng có dũng khí ñối mặt bị trừng phạt. 
Ta không cần uống máu của ngươi! Nàng trợn to hai tròng mắt, ủy khuất 
trừng mắt hắn ñáy mắt lửa giận. Nàng tình nguyện chết , cũng không nguyện 
ñược hắn cứu sống! 
Âu Dương Liệt thấy nàng uống xong cũng ñủ huyết sau, tùy tay kéo xuống 
vạt áo, ñơn giản ñưa tay cổ tay trên miệng vết thương băng bó tốt  ôm lấy 
nàng . 
“Ngươi muốn chết, cũng phải do ta cho phép .” Trầm thấp tiếng nói ở nàng 
bên tai lược hạ cảnh cáo trong lời nói. 
Của nàng mạng nhỏ tạm thời là bảo vệ, nhưng nơi ñây không nên ở lâu, hắn 
không nhìn khói ñộc quay chung quanh, làm cho của nàng khuôn mặt nhỏ 
nhắn tai nhợt trong ngực hắn ,  người nhảy, ñặt lên ngọn cây, mạnh mẽ thân 
thủ, ở nguy cơ tứ phía ám dạ rừng rậm lý không hề trở ngại, quen thuộc 
không một ti do dự. 
Bị hắn ôm vào trong ngực Hồng Diệp, nghe hắn trầm ổn tim ñập, ở mất ñi ý 
thức tiền một khắc, trong ñầu xoay quanh ý niệm trong ñầu là: Mất ñi  ñây 
cơ hội ñào tẩu, chỉ sợ lần sau tưởng rời ñi ðộc vương cốc, khó như lên 
trời...... 
 
 
 
 
 

Chương 4 
 

“Hiện tại tình hình rốt cuộc là thế nào? ðều ñã muốn qua  một cái canh giờ, 
thật làm người ta lo lắng muốn chết !!” 
Kim bà bà lo lắng ñi qua ñi lại  ở ngoài phòng ánh mắt thỉnh thoảng nhìn ra 
cữa . 



Mọi người nhìn thấy Âu Dương Liệt thuận lợi cứu trở về Hồng Diệp , tất cả 
ñều tụ tập ở ngoài phòng  mỗi người trên mặt ñều che kín lo lắng, ánh mắt 
ñều tập trung chiếu vào nha ñầu ñang chằm chằm nhắm chặt hai mắt . 
“Bên trong như thế nào một chút ñộng tĩnh ñều không có?” Ngân bà bà lo 
lắng nói. 
Âu Dương Liệt ra mệnh lệnh không cho vào nên  mọi người chỉ có thể bên 
ngoài lo lắng suông, theo thời gian trôi qua, nổi lo lắng trong lòng mọi người 
cũng tăng theo .  
“Chỉ sợ tình huống không quá lạc quan.”  
Dì Quế chỉ cần tưởng lại hình ảnh Hồng Diệp ñược thiếu chủ ôm khi trở về 
khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên  ñen kia bộ dáng rõ ràng là trúng ñộc rất nặng sẽ 
không biết thiếu chủ có thể  ñem Hồng Diệp theo quỷ môn quan tiền cấp cứu 
trở về ñược không . 
“ Lão tử nhà ngươi  nếu Hồng Diệp có xảy ra chuyện gì không hay ta phí 
mạng già này liều chết với ngươi !” Kim bà bà nhìn ñến kẻ ñầu sỏ gây 
chuyện ñang cúi ñầu vẻ mặt của lão cũng  lo lắng như bà liền nhịn không 
ñược chửi nói. 
“ Lão thái bà kia , ngươi nghĩ rằng ta cố ý yếu hại nha ñầu chết tiệt kia sao!” 
Lão Triệu lo lắng ñã lâu cũng khi nghe Kim bà bà nói thế thì bùng nổ căm 
tức hướng về phía Kim bà bà quát. 
 Lão thái bà này không nghĩ ñến trong lòng hắn cũng lo lắng sao? Hắn ñã  
rất  tự trách chính mình , nàng còn ở tại một bên không ngừng chửi bậy. 
“Tốt lắm, các ngươi hai người  ñều câm miệng cho ta, nếu ầm ỹ ñến thiếu 
chủ cứu người, ñừng nói thiếu chủ không tha cho các ngươi, chúng ta cũng 
trước không buông tha cho hai người các  ngươii!” Dì  Quế không thể nhịn 
ñược nữa hướng hai người bọn họ rống to. ðều ñã ñến lúc này rồi mà  hai 
cái lão gia này còn ầm ỹ cái không ñể yên, chỉ làm gia tăng them phiền thôi. 
Hai người kia bị rống mắng  ñều tự ñi thong thả  hướng ñi  một bên sinh hờn 
dỗi. 
Mọi người ở ñây chờ ñợi một lúc sau  hai cánh cữa  gỗ cuối cùng là mở ra, 
Âu Dương Liệt sắc mặt hiện lên vẻ mệt mỏi tái nhợt, hắn ñảo mắt qua nhìn 
mọi người, cuối cùng ñem ánh mắt ñứng ở Dì  Quế di . 
“Ngươi tiến vào ñi, những người khác lập rút khỏi nơi này cho ta “ 
Không ñể ý tới mọi người bất bình nói nhỏ, dì Quế  vội vàng ñi theo Âu 
Dương Liệt ñi vào phòng trong, ñóng cửa lại, ngăn cách bên ngoài ầm ỹ mọi 
người. 
“Thiếu chủ, Hồng Diệp hiện tại rốt cuộc tình hình như thế nào?” dì Quế ñi 
theo hắn phía sau ñi vào phòng ngủ bên trong trên ñường nhịn không ñược 
mở miệng hỏi.  



“Nàng trong cơ thể ñộc ñã toàn ñược ñẩy ra rồi , cũng không lo ngại, ngươi 
giúp nàng thay cho nàng quần áo bẩm ñi .” Hắn ñem xiêm y sạch  ñưa cho 
nàng, lập tức xoay người rời ñi . 
Quế di nhìn trên tay quần áo sạch sẻ  , lại liếc mắt nhìn trên  giường hôn mê 
Hồng Diệp, buồn bực nhíu mày. 
Nếu là nàng nhớ không lầm, Hồng Diệp bị thiếu chủ ôm khi trở về, trên 
người quần áo nàng không phải  hiện tại mặc bộ này , nếu thiếu chủ ñã vì 
Hồng Diệp ñổi  qua quần áo , vì sao lại sai nàng lại ñổi một lần? 
Nàng thủ ñang cầm xiêm y, hồ nghi  hướng giường ñi . 
Một khắc sau, Quế di sắc mặt ngưng trọng ñi ra phòng ngủ , nàng hướng về 
người ñưa lưng về mình ñang khoanh tay ñể ra sau lưng nhìn  ngoài cửa sổ 
Âu Dương Liệt nói:“Thiếu chủ, người trước ñã thay Hồng Diệp  xiêm y .” 
Câu nói khẳng ñịnh. 
“ðúng vậy.” Âu Dương Liệt cao lớn thân hình chưa ñộng, chờ nàng kế tiếp 
trong lời nói. 
“Hồng Diệp sau khi tỉnh lại , xin cho nàng theo ta ngủ ñi.” 
Nay  hai người ñã không thích hợp cũng giường  ngủ nửa , chuyện này nàng 
vẫn muốn tìm cơ hội nói, hiện tại cơ hội này ñã  ñến . 
“Không có của ta cho phép, không ñược lệnh của ta không ñược tự tung tự 
tác hiện tại ai ñang làm chủ ?” 
Khuôn mặt lãng khốc của hắn trầm xuống. Không có mệnh lệnh của hắn, ai 
dám tự cho là thông minh, liền ñừng trách hắn vô tình. 
Dí Quế dạ ! và  kinh ngạc trước phản ứng của hắn , nhưng hắn hẳn là biết 
Hồng Diệp ñã không phải ñứa nhỏ mới ñúng.  
“Thiếu chủ, ngươi hẳn là biết Hồng Diệp của nàng có kinh lần ñầu rồi ñấy ?” 
“Thế thì sao ?”  
“Hồng Diệp ñã không phải ñứa nhỏ, cô nam quả nữ thật sự không thích hợp 
chung cùng phòng và  huống chi ngủ cùng giường ” Quế di kích ñộng nói. 
Cho dù thiếu chủ quan trọng lễ giáo, nhưng Hồng Diệp là một tiểu cô nương 
cần phải giữ trong sạch cho nàng , nên phải nghỉ cho nàng à ! 
“Mao Quế Hương ngươi nói ñủ chưa !” Âu Dương Liệt toàn thân ñối mặt 
nàng ñột nhiên hét lớn, gương mặt che kín âm trầm, con ngươi ñen như ñao 
cảnh cáo trừng mắt nàng. 
Dì Quếi bị hắn  ñột nhiên ngay cả danh mang họ nhất rống, nhất thời dọa 
hoảng tâm thần, một lúc sau mới phục hồi tinh thần , ảo não chính mình 
nhưng lại nhất thời hồ ñồ .Nàng hít một hơi thật sâu nói:“Thiếu chủ thực xin 
lỗi, Quế Hương không nên can thiệp chuyện của ngươi, nếu thiếu chủ thích 
Hồng Diệp làm bạn, kia Hồng Diệp liền phiền ngươi hao tâm tốn sức chiếu 
cố, Quế Hương cáo lui trước.” 



Dì Quế  ñi rồi, trong phòng lại khôi phục yên tĩnh. Âu Dương Liệt ñi vào  
phòng ngủ , ñi ñến vào giường ngồi xuống, nhìn khuôn mặt tái nhợt nhỏ 
nhắn súyt nữa chết , con ngươi ñen thâm trầm khó hiếu . 
Hắn không phải nghe không hiểu Mao Quế Hương trong lời nói ý tứ, chính 
là hắn thật sự là thích nàng ở cùng sao ?  
Nha ñầu kia ở trong cốc ñều thích  mọi người chỉ  duy nhất  ñối với hắn cực 
vì chán ghét. Hắn khóe môi gợi lên nụ cười .  
Một khi ñã như vậy rồi , vậy thì  làm cho nàng ñối hắn chán ghét hơn i! 
Ở nàng mười hai tuổi năm ấy , vận mệnh vẫn  nằm trong tay hắn nắm , 
chẳng qua sau này trong cuộc sống, hai người ở chung thế tất sẽ có  thay 
ñổi...... 
 
Bốn năm sau. 
“Trời mưa.” Một ñôi tuyết trắng tay mềm vươn ngoài cửa sổ, tùy ý mưa xối, 
khuôn mặt  nhỏ nhắn thanh lệ xinh ñẹp mang thần sắc có bệnh, phấn môi giơ 
lên một chút cười. 
Giữa trận trưa mưa rào có sấm chớp tới ñột nhiên, hy vọng trận mưa này 
ñừng hại những ñộc hoa mà nàng vất vả nuôi trồng ñược . 
“ðừng ñùa nửa, còn không nhanh lại ñây uống thuốc .” 
Một trận quát khẽ ở nàng phía sau vang lên, mang nụ cười trên  khuôn mặt 
nhỏ nhắn nháy mắt suy sụp xuống , nàng di chuyển  ñi trở về ghế ngồi 
xuống, trừng mắt trên bàn kia chén thuốt nghe mùi khó chịu rất khó uống vẻ 
mặt giãy dụa. 
“Buổi tối ngươi lại ñể cho ta nghe của ngươi tiếng ho thì ñừng bảo ta không 
ngươi.” Âu Dương Liệt nửa nằm nửa ngôi trên giường trong tay cần cuốn 
sách mặt nâng cảnh cáo nói. 
Phấn môi chu ra không tình nguyện bưng lên chén dược, cái miệng nhỏ cái 
miệng nhỏ uống. 
“Hồng Diệp, nghe nói ngươi bị bệnh, Triệu gia gia làm riêng chút ñiểm tâm 
ngọt cho người --” 
Lão Triệu thanh âm nhanh chóng từ xa ñến gần, ở nhìn thấy  trong phòng có  
Âu Dương Liệt , âm thanh tự ñộng nhỏ lại tươ cười ở trên giương mặt cũng 
tang ra . 
“Thiếu chủ, ngươi như thế nào ở trong này?” Lúc này không phải lúc này là 
thời gian cố ñịnh luyện công? 
“ ðây là phòng của ta , ta không nên ở trong này, chẳng lẽ là ngươi nên ở 
trong này sao?” 
Âu Dương Liệt ngẩng ñầu, tuấn khốc gương mặt mang y cười, nhưng này 
tươi cười lại phá ra làm người ta sợ hãi. Này lão Triệu chẳng lẽ chán sống 
sao lại hỏi hắn thế . 



“Không không không, ta không phải ý tứ này, ta nghĩ ñến lúc này thiếu chủ 
hẳn là thiếu chủ ñang luyện công . Ta mang chút ñiểm tâm  ngọt cho Hồng 
Diệp dùng khi uống dược “ 
. Hồng Diệp, “ Triệu gia gia trước ñi , lần khác ta ñến tìm người “ 
Lão Triệu ở hắn tức giận , quyết ñịnh lòng bàn chân phải ñi nhanh ra nơi này 
. Hắn thật sự là lão hồ ñồ, nhưng lại ñã quên này mấy năm qua thiếu chủ ñối 
Hồng Diệp thái ñộ chuyển hướng tốt ñối với nàng  trân trọng có thêm, Hồng 
Diệp bị bệnh, hắn tự nhiên sẽ không ñể  nàng mặc kệ, hắn quả nhiên là lão 
hồ ñồ.  
“Ngươi làm cho Triệu gia gia sợ .” Nói với âm thanh thầm oán. Hồng Diệp 
cắn vào miệng miếng ñiểm tâm ngọt mà Triệu gia gia mang ñến  ngọt mà 
không ngán ,vị nhanh chóng hòa tan trong miệng mang ñi mùi của vị thuốc 
còn sót lại . 
Âu Dương Liệt ñạm liếc nàng liếc mắt một cái, ánh mắt dừng lại ở nàng 
lược hiển ủ rũ khuôn mặt nhỏ nhắn thượng, không hờn giận thấp nói:“ 
Thuốc uống xong rồi, còn không lại ñây trên giường ngủ một hồi.”  
“Không cần, ta ngủ không ñược.” Ý ñịnh cùng hắn làm trái lại. Nàng thà 
rằng hắn ñi luyện công, cũng không cần vẫn ñối mặt hắn.  
“ðừng cho ta nói sau lần thứ hai, còn không mau lại ñây.” Sắc mặt trầm 
xuống, quát khẽ. 
Phấn môi quật cường nhấp mân, không tình nguyện ñứng dậy, buông xuống 
khuôn mặt nhỏ nhắn, chậm rãi ñi hướng hắn. 
Cánh tay sắt duỗi ra, nhỏ nhắn mềm mại thân thể ñã tại tiến ñến trong lòng 
hắn  hai tròng mắt  nàng nhìn chằm hắn hiện lên ý chống lại hắn , nàng việc 
không ngừng ñem tầm mắt nhìn hắn .. 
ðem trong lòng thân thể mềm mại không buông , lòng bàn  tay hắn ñể lên 
trán nàng, xác ñịnh nhiệt ñộ ở cơ thể nàng  bình thường thế hắn mời  yên 
tâm. 
“Ta không phát sốt.” Tay nhỏ bé kéo tay của hắn xuống làm cho bàn tay hắn 
năm ngón lơn nhanh bắt lấy tay nàng keo tựa vào cổ hắn và kéo trán tựa 
thẳng luôn vào cổ hắn , làm nàng hoảng sợ không dám nhìn thẳng vào cặp 
mắt của hẳn . Có khi luôn nhìn chăm chú vào nàng , nàng có cảm giác khác 
thường không hiểu cảm thấy bất an , nàng chỉ có thể lựa chọn trốn tránh 
không dám ñuổi theo ánh mắt ñó của hắn . 
 “Nếu không ngủ, bên ngoài  trời lại có mưa rơi  vậy ngoan ngoãn ngồi theo 
giúp ta ñọc sách.” 
Âu Dương Liệt một tay cầm sách , một tay kia khinh chế trụ của nàng eo 
nhỏ, luôn luôn tuấn khốc gương mặt, vào lúc này có vẻ ñặc biệt nhu hòa. Bị 
bắt buộc ngồi ở hắn trong lòng Hồng Diệp,thấy  không thú vị che miệng 



ngáp một cái, nhìn hắn lãnh cứng rắn khuôn mặt, tâm tư dần dần nghỉ vu vơ 
. 
Nàng thật sự không rõ bên cạnh  nam nhân này có ý nghỉ cái gì. Theo năm  
nàng năm tuổi bất hạnh bị hắn cường bắt  mang nhập cốc, g ñến nàng mười 
hai tuổi  vẫn duy trì hắn là chủ, nàng là hắn bên người nha hoàn, cho dù ban 
ñêm hai người ngủ cùng giường , hắn cũng không chuẩn cho  nàng ñụng 
chạm ñến thân thể hắn, hắn lại  cứng rắn buộc nàng cùng hắn cùng giường , 
thật sự là cái kỳ quái nam nhân! 
Nàng lại tự tiện trốn chảy ra  ðộc vương cốc, suýt nữa chết cho khói ñộc 
rừng rậm,  lại ñược hắn cứu trở về một mạng sống hắn mang nàng từ quỷ 
môn quan trở về . 
Từ ñó hắn ñối của nàng thái ñộ bắt ñầu trở nên thập phần quái dị, làm  
nàng như vậy cho rằng.  
Hắn không chỉ có không có xử phạt nàng, ngược lại bắt ñầu “ cho phép ” 
Nàng có thể ñụng chạm người thể hắn, cho dù ñó là  cưỡng bức nàng hắn 
mang  nàng ôm vào lòng nàng cũng không thể không khuất phục. 
Càng ñáng sợ là, hắn ñối nàng mặc dù không ñến mức hỏi han ân cần, nhưng 
nàng lại rõ ràng cảm nhận ñược hắn quan tâm ñầy ñủ, làm cho nàng không 
thể không hoài nghi, hắn  chắn là cũng trúng ñộc, mới có thể tâm tính thay 
ñổi lớn thế , không giống như là nàng chán ghét ñến cực ñiểm “Người xấu”. 
Hắn ñối của nàng thái ñộ chuyển biến, như  ñối với mọi người trong cốc thì 
vẫn như trước . Nàng thà rằng hắn ñãi nàng như xưa , cũng không cần giống 
như bây giờ, làm nàng như ñứng ñống lửa, như ngồi ñống than, bị bắt tựa 
vào hắn trong lòng, không biết nên như thế nào ñể phản kháng lại .. 
“Suy nghĩ cái gì? Nghĩ ñến như vậy xuất thần.”  
Hắn thăm dò  nhìn chăm chú nhìn vào nàng ñã lâu , ñôi mày rậm m không 
hờn giận kéo lại . Luôn như vậy, cho dù nàng người  ở hắn trong lòng như  
tâm không ở, nàng cũng thật có biện pháp chọc giận hắn. 
“A...... ðau.” Hồng Diệp kêu thảm thiết một tiếng, ôm chặt bên hông của 
hắn , tâm ñang dao ñộng nghỉ vu vơ nhanh chóng trở về vị trí cũ , ủy khuất 
hai tròng mắt chống lại hắn sự giận của hắn , nàng cảm thấy da ñầu run lên, 
một ñôi tay nhỏ bé khinh ñặt hắn trong ngực, sợ hãi thấp gọi:“Liệt...... Làm 
sao vậy?” 
Này nam nhân này  lại không hiểu ở chuyện gì phát hỏa? 
Cách gọi tên hắn thân thiết như thế cũng là một năm trước hắn quái dị bắt 
nàng phải gọi hắn như thế . 
“Ngươi vừa rồi suy nghĩ cái gì?”  Con ngươi ñen của hắn nguy hiểm nheo 
lại, giọng ñiệu pha chút bực mình hỏi . 
Căn cứ vào nhiều năm dưới sự khố khổ giáo huấn của hắn , Hồng Diệp cảnh 
giác tinh thần phút chốc rung lên, ñối hắn giơ lên một chút nụ cười . 



“Ta chỉ tưởng ñến  ngươi không thích ăn ñồ ngọt, lại chỉ thích ăn kẹo bông 
tuyết  của ta làm , chờ ta hết bệnh rồi, ta lại làm cho ngươi nếm thử.” (bông 
tuyết cao là món gì ta không biết như nghỉ chắc cũng là ñồ ngọt cho nên ta 
cho là kẹo …….(^_^)…… ) 
“Phải không?” Âu Dương Liệt dùng tay khẽ vuốt nàng cẩn thận hai gò má, 
con ngươi ñen nheo lại như  tự hỏi nàng trong lời nói thật giả. 
“ðương nhiên là thật, ta làm sao dám lừa ngươi ñâu!” 
Khuôn mặt nhỏ thanh lệ cẩn thậ, nở rộ nụ cười ngọt giống như nở rộ ñóa 
hoa.  
“Hồng Diệp.”  Trầm thấp tiếng nói mềm nhẹ gọi . 
“Chuyện gì?” 
“Ngươi thực ñem ta trở thành lão Triệu cùng trong cốc với  ñám kia ngu 
ngốc, có thể ñể cho ngươi xoay vòng vòng sao ?” Ác Liệt gương mặt trầm 
xuống, cắn răng gầm nhẹ. 
Nha ñầu kia thực nghĩ ñến có thể ý lường gạt hắn sao? Nếu thật sự là như 
vậy, kia nàng cũng thật là quá coi thường hắn.  
“Liệt...... ðừng kích ñộng, chuyện gì cũng từ từ.” 
Hồng Diệp trên mặt tươi cười lung lay sắp ñổ, thân thể mềm mại theo bản 
năng lui về phía sau, nhưng ñáng thương nàng lại như thế nào lui, vẫn là trốn 
không ra hắn trong lòng, chỉ có thể cố gắng trấn an hắn tức giận. 
Ô...... Này nam nhân thật là không khó  khăn  phải dùng biện pháp nào  ñể 
lấy lòng hắn ñây ? Nói thật ra cũng không ñược, nói láo thảm hại hơn, hắn 
rốt cuộc muốn thế nào thôi? 
“Câm miệng!” Tiếng hô chưa dứt, hắn tấn quặc trụ của nàng phấn môi, 
không hề làm cho nàng có chọc giận hắn cơ hội. 
Ở hắn  cuồn nhiệt tàn sát trên môi nàng , Hồng Diệp ở thần trí tan rã , trong 
ñầu xẹt qua ñến lời của  Dì Quế  .  
Hắn lại ñối nàng có ý ñồ xấu......  
Bầu trời trong xanh , mây bay du dương  tiêu diêu tự tại. 
“Hi`!” Một tiếng thở dài, tay cầm nhánh  hoa ñào, ủ rũ Hồng Diệp trong 
miệng. 
Cá chậu chim lồng, như hiện tại có thể hình dung ñó là cuộc sống của nàng  . 
Theo năm tháng nàng từ từ trưởng thành , nàng càng lúc càng cảm thấy 
chính mình giống như cá chậu chim lồng, bị nhốt tại ñây ðộc vương cốc, 
không thể nhúc nhích. 
Bốn năm trước ñào tẩu sau khi thất bại, Âu Dương Liệt bắt ñầu mỗi ngày 
ñều phái người thay phiên cố ñịnh ở chỗ xuất  cốc canh giữ , ñể ngừa nàng 
lại ñào tẩu. 
Ngửa ñầu lại than nhẹ. Chẳng lẽ nàng thật  cả ñời bị nhốt tại ñây ðộc vương 
trong cốc sao? 



Mạc Ngôn xa xa tức nhìn thấy  nàng ngồi ở rừng hoa ñào âm  thanh thở dài 
cước bộ không tiếng ñộng hướng nàng ñến gần. 
“Vì sao thở dài?”  
“Mạc ñại ca ngươi ñã về rồi!”  
Hồng Diệp nghe tiếng kinh hỉ quay ñầu, mỉm cười nhìn Mạc Ngôn ở nàng 
bên cạnh ngồi xuống. Hắn phụng Âu Dương Liệt mệnh lệnh xuất cốc một 
chuyến, nàng bảy ngày qua nàng  không có gặp qua hắn. 
“Ừm.” Hắn hừ nhẹ, theo trong lòng lấy ra một cái giấy túi, ñưa cho nàng. 
“Oa! Là củ ấu tô!” 
Hồng Diệp mở ra  tú giấy, hai mắt sáng lên, hưng phấn mà kêu to, quên ñi 
mới vừa rồi buồn bực tâm tình, nhanh chóng ăn .. 
Mạc Ngôn trong mắt thậtt ôn nhu, khóe môi mỉn cười ,  nhìn bộ dáng ăn 
ngon lành  của  nàng. Biết nàng thị ăn quà vật , nếu là xuất cốc lần nào cũng  
một quà vật  trở về cho nàng, này tựa hồ ñã thành thối quên vì vì trong cốc 
mọi người tuy không nói ra như ai cũng yêu thương nàng với phương thức 
khác nhau . 
“Này phiến hoa ñào là ngươi gieo trồng?” 
Nhìn chung quanh hai người phía sau chiếm không nhỏ rừng hoa ñào, cảm 
thấy  ñó hoa ñào nhan sắc quá mức kiều  diễm, không giống bình thường hoa 
ñào. 
“ðây là túy hoa ñào, nghe nếu hít vào lâu sẽ thấy tình huống phát sinh làm 
hoa mờ mắt , nếu là hơn nữa ta nuôi trồng mộng cúc mùi hoa khí, hai loại 
ñộc xen lẫn trong cùng nhau, sẽ biến thành mê loạn lòng người xuân dược.” 
Hồng Diệp thanh lệ khuôn mặt nhỏ nhắn  quỷ dị tươi cười, nàng buồn cười 
nhìn người  bên cạnh  dù chưa mở miệng, nhưng nháy mắt nhíu mày. 
“Mạc ñại ca, ngoài cốc chơi vui không ?” Cắn một ngụm củ ấu tô, giống như 
không chút ñể ý hỏi. 
Mạc Ngôn không có trả lời,  lo lắng nhìn nàng. 
ðã sớm ñoán trước ñến hắn trầm mặc, Hồng Diệp khuôn mặt nhỏ nhắn  tươi 
cười có  chua sót, nàng cúi ñầu nói nhỏ: “Mạc ñại ca, ngươi luôn luôn là 
hiểu biết  ta nhất , ta không thể hại ngươi, nhưng là ta thật sự tưởng rời ñi 
ðộc vương cốc, ta khát vọng cùng chính mình  cùng người nhà ñoàn tụ.” 
Có một lần Kim bà bà nói lưu miệng, nhắc tới bọn họ là ở hoài ninh thành 
xem âm miếu tiền gặp gỡ  nàng năm ấy năm tuổi , nàng còn muốn chạy một 
chuyến hoài ninh thành, ñi tìm của nàng thân nhân. 
“Thiếu chủ sẽ không tha ngươi ñi.” Từ trước hắn sẽ không, huống chi hiện 
tại thiếu chủ ñối Hồng Diệp giữ lấy  bên mình  như thế rõ ràng, ñời này thiếu 
chủ cũng không sẽ thả . 
Hồi tưởng khởi bốn năm trước, hắn phụng mệnh xuất cốc làm việc trở về, 
vừa bước vào trong cốc, tức nghe ñược Hồng Diệp chạy ra cốc bị cứu trở về 



, còn nhớ rõ lúc ấy hắn lòng nóng như lửa ñốt muốn ñi tìm thiếu chủ cầu xin, 
nào biết nhưng lại phá lệ nhìn ñến thiếu chủ tự mình  cho  Hồng Diệp uống 
dược, lúc ấy hắn chấn ngạc nghẹn họng nhìn trân trối, thật lâu không thể 
hoàn hồn, hoài nghi chính mình nhìn lầm người. 
“Ta biết.” Nàng cười khổ thở dài. 
Nhìn luôn luôn sáng sủa của  nàng, lại luôn bởi vì này sự kiện mà mặt co 
mày cáu như  ñối việc này hắn lại bất lực. Không chỉ có là hắn; Trong cốc 
mọi người có ai dám hỗ trợ nàng bỏ trốn , trừ phi người kia không muốn 
sống nữa. 
“Ngươi cần phải trở về.” 
Nàng tại ñây ñãi lâu lắm, ñể tránh thiếu chủ tự mình tìm người, nàng vẫn là 
nhanh chóng trở về. 
Mạc Ngôn dẫn ñầu ñứng dậy, hướng nàng vươn tay cùng ñợi nàng. Hồng 
Diệp do dự tuy rằng tưởng tại ñây ngồi một hồi , nhưng thực sợ như hắn lời 
nói, cái kia nam nhân thực tìm ñến nàng, ñành phải nhận mệnh thân thủ cầm 
tay hắn muốn ñứng lên, nhưng có lẽ là ngồi ñã  lâu lắm, cước bộ một cái lảo 
ñảo, ngã vào hắn trong lòng. 
“Các ngươi hai cái ñang làm cái gì?”  
Phía sau ñột nhiên truyền ñến một  âm thanh rống lên , chỉ phương ở Mạc 
Ngôn trong lòng ñứng không  vững chân Hồng Diệp sợ tới mức lại yếu ñuối 
ở Mạc Ngôn trong lòng, cũng may Mạc Ngôn ñúng lúc ôm trụ nàng. 
 Xem một màn  ở Âu Dương Liệt trong mắt, chỉ cảm thấy hai người luyến 
tiếc tách ra, ngực dâng  cuồng lòng ñố kị cơ hồ bao phủ hắn  . Thình lình, 
hắn phút chốc xuất chưởng  ñánh về phía  Mạc Ngôn làm  Mạc Ngôn  ngực 
bị thương nặng sau một chưởng của hắn . Cánh tay sắt duỗi ra, ñem Hồng 
Diệp ôm lại trong lòng .. 
“Mạc ñại ca!” Hồng Diệp khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch cả kinh kêu lên.  
Mạc Ngôn thủ vỗ về ngực, nôn ra một búng máu ñến, hai mắt thản nhiên 
nhìn thẳng Âu Dương Liệt, ñạm nói:“Ngươi hiểu lầm, ta xem nàng như  
chính là muội muội.” 
Âu Dương Liệt không nói một câu, con ngươi ñen thâm trầm nhìn chăm chú 
hắn hồi lâu, ôm Hồng Diệp rời ñi khi, thản nhiên bỏ xuống một câu cảnh cáo 
trong lời nói:“Về sau, cách xa nàng một chút.” 
 “Ngươi hơi quá ñáng, làm sao có thể như vậy không phân tốt xấu liền ra tay 
ñả thương người! Là ta té ngã, Mạc ñại ca hảo tâm ñở ta một phen, chúng ta 
trong lúc ñó lại không có gì!” 
Một hồi ñến phòng trong, Hồng Diệp rốt cuộc nhịn không ñược chửi ầm lên. 
Hắn hơi quá ñáng, làm sao có thể  ra tay ñánh người như thế , nghĩ ñến Mạc 
ñại ca nôn ra máu kia một màn, nàng liền cảm thấy này nam nhân rất ác Liệt. 
“Ngươi ñau lòng sao?” 



Âu Dương Liệt hai tay hoàn ngực, cao lớn thân mình dựa ở cửa sổ, con 
ngươi ñen như ñuốc xem kỹ nàng khuôn mặt nhỏ nhắn phẫn nộ. 
“Ngươi nói bậy bạ gì ñó!” 
Hồng Diệp cảnh giác ñến hắn lạnh nhạt trong giọng nói dấu diếm lệ, nàng 
dám thề, nếu là nàng trả lời là có , Mạc ñại ca khả năng tánh mạng khó giữ 
ñược.  
“Ngươi thích Mạc Ngôn sao?” 
Mạc Ngôn nói hắn hiểu lầm, chính là ñem nàng trở thành muội muội. Kia 
còn nàng ? 
Nàng ñối Mạc Ngôn lại là loại nào cảm tình? Hắn từng nhiều lần nhìn thấy 
hai người một mình cùng một chỗ, Mạc Ngôn lời tuy không nhiều lắm, 
nhưng ñối mặt nàng lại  nói nhiều lời , mà nàng mỗi khi gặp Mạc Ngôn lại  
tươi cười rạng rỡ có phải  nàng thích Mạc Ngôn  chỉ làm bạn.  
“ðương nhiên thích.” Thoáng nhìn hắn nhanh chóng âm trầm gương mặt, 
nàng vội vàng giải thích nói:“Liền giống như trong cốc mọi người giống 
nhau thích, hắn là của ta  Mạc ñại ca ca 
“Thế ta ñây ?” 
Mạc Ngôn trong lòng hắn ñịa vị liền giống như trong cốc mọi người giống 
nhau, kia hắn ñối nàng như thế nào ? Cũng là giống như bình thường hay lại 
càng kém hơn ? 
Không dự ñoán ñược hắn sẽ có hỏi như thế , Hồng Diệp nhất thời hoảng tay 
chân,  nàng  có  thể thật không ? Hai tròng mắt không dám chống lại hắn, 
nàng ấp a ấp úng nói:“Liền...... Như vậy......” 
“Như thế nào?” Cao lớn thân hình rời ñi cửa sổ, ñi nhanh ñi hướng nàng, ở 
nàng né tránh , mau từng bước ra tay ñem nàng vây ở trong lòng, con ngươi 
ñen không tha nàng trốn tránh nhìn gần nàng bối rối  ñôi mắt nàng . 
Mắt thấy trốn không ra, Hồng Diệp thở dài, hàm răng khẽ cắn môi dưới, hai 
tròng mắt dũng cảm nghênh thị hắn. 
“Ngươi hy vọng ta như thế nào trả lời? Ngươi biết rõ của ta trả lời ngươi sẽ 
không muốn nghe, như vậy ngươi còn muốn cứng rắn bức ta nói sao?” 
Hai người giằng co hồi lâu, tuấn khốc gương mặt buộc chặt, ngón cái khẽ 
vuốt của nàng ñôi môi, con ngươi ñen  thâm trầm khó dò. 
“Một ngày nào ñó, ta sẽ muốn ngươi chính miệng nói ra cho  ta  ñáp án” 
Hồng Diệp thông minh dương môi mỉm cười. Này ñề tài nàng tốt nhất không 
cần tiếp, miễn  ñừng chọc giận hắn, nàng cũng xong rồi. 
“Về sau không cho phép ngươi lại một mình gặp Mạc Ngôn, nếu ngươi còn 
muốn hắn tiếp tục làm của ngươi Mạc ñại ca trong lời nói, tốt nhất cách hắn 
xa một chút. Hôm nay chuyện lại phát sinh, ta không dám cam ñoan Mạc 
Ngôn hay không còn có mạng sống sót.” 



Lại có lần sau, hắn không dám cam ñoan Mạc Ngôn còn có thể trong tay hắn 
sống sót...... 
“Ngươi......” Hồng Diệp buồn bực trừng mắt hắn, không cam lòng chịu hắn 
uy hiếp, nhưng là không dám hoài nghi hắn trong lời nói chân thật , cùng 
lắm thì không cần một mình gặp Mạc ñại ca thì tốt rồi, nàng ñều có biện 
pháp. 
Âu Dương Liệt nhíu mày, chờ nàng kế tiếp trong lời nói. 
“ðã biết.” Hồng Diệp không tình nguyện ñáp. 
“Như vậy không tình nguyện, Mạc Ngôn ñối với ngươi thực sự như vậy rất 
quan trọng sao ?” 
 Vẻ mặt của nàng cùng ngữ khí giải thích của nàng không tình nguyện, làm 
hắn không thể không hoài nghi, Mạc Ngôn ñúng như nàng lời nói chính là 
của nàng Mạc ñại ca sao ? 
“Liệt,  như vậy còn nghi ngờ ngươi lại cũng giống như  Triệu gia gia, bệnh 
ña nghi giống nhau à .” 
Hồng Diệp dùng  một loại  ánh mắt không dám gật nhìn chăm chú vào hắn, 
còn một mặt lắc ñầu thở dài, làm như cực kỳ không thể chịu ñựng ñược. 
Nha ñầu kia! Âu Dương Liệt vừa tức giận vừa buồn cười,  tâm tình  hờn giận  
bị của nàng biểu tình làm vui vẻ làm tiêu tan  tuấn khốc gương mặt giơ lên 
một chút ý cười, tay khẽ vuốt cẩn thân mặt nàng , con ngươi ñen ñể quang 
trở nên ôn nhu . 
Nhận thấy ñược hắn muốn làm cái gì, Hồng Diệp hai tay vội vàng chống ñẩy 
hắn ngực,  cười nói:“Ta ñi phòng bếp , làm ngươi bông tuyết cao.”  
“Ta hiện tại không muốn ăn.” Hắn hiện tại có vẻ muốn ăn nàng. 
Hắn dễ dàng chế trụ của nàng hai tay, bờ  môi nhanh chóng quặc trụ của 
nàng môi. Hồng Diệp theo ngay từ ñầu giãy dụa, không muốn mở miệng, 
ñến cuối cùng bên hông ăn một lần ñau, mở miệng hô ñau ñồng thời, bị hắn 
tiến quân thần tốc, lại một lần nữa bị bắt cùng hắn môi kề môi . 
 

 

 

 

 

Chương 5 
 

ðôi mi thanh tú khép lại thỉnh thoảng chớp ñộng , làm cho người ta không 
thể nào dời ñi ánh mắt trên khuôn mặt thanh lệ ñang chiềm vào giấc mộng 



kia , một ñôi môi phấn hồng khuôn mặt nõn nà mịn màng tạo thành một 
dung nhan tuyệt mỹ . 
ðây là khuôn mặt nhỏ nhắn ñã cùng hắn bên cạnh mười một năm rồi , theo 
nàng từ nhỏ ñến trổ mã lớn dần càng them xinh ñẹp mê người  làm cho ánh 
mắt của hắn không thể rời ñi ñược trên người  mà nàng nào biết . 
Âu Dương Liệt một tay ôm vào lòng mỹ nhân xinh ñẹp ngủ say lòng người , 
ánh mắt dài xẹt qua nàng cẩn thận thân thể con ngươi ñen của hắn hiện lên 
mãnh liệt ánh lửa . 
 Làm như cảm nhận ñược có người nhân nhìn chăm chú mình   ñôi mi nàng 
nhẹ nhàng chớp ñộng  hai mắt mở ra to tròn  
“Liệt...... Ngươi ngủ không ñược sao?” 
Hồng Diệp  mắt mở  to ,  lập tức chống lại  con mắt  hâm trầm  của hắn . 
Hiện tại là canh  mấy rồi ? Liếc mắt ngoài cửa sổ, phỏng chừng nên vào lúc 
canh ba, mặc dù không biết hắn rốt cuộc xem nàng ñã bao lâu, nhưng do  bị 
cơn buồn ngủ vây quanh nàng sự  miệt mỏi theo ñuổi. 
“ðừng ñộng ta, ngươi tiếp tục ngủ.” Trầm thấp tiếng nói ở nàng bên tai , 
ñem nàng vén ñi   những  sợi tóc, làm cho hắn có thể nhìn kỹ khuôn mặt ngủ 
say kiều diễm của. 
Hồng Diệp khẽ hừ một tiếng, như lại không chống lại ñược buồn ngủ hai 
tròng mắt lại nhắm lại, ngay sau ñó tức lâm vào giấc  ngủ say. 
Âu Dương Liệt nhìn chăm chú vào nàng lại ngủ khuôn mặt nhỏ nhắn, trong 
ñầu bất kỳ nhiên hiện lên ban ngày hai người tranh chấp một màn. Lòng của 
nàng không có hắn ñiểm này hắn ñã mười phần khẳng ñịnh. Cho dù là như 
vậy hắn cũng tuyệt không cho phép nàng cùng với  nam nhân quá mức thân 
cận  thậm chí ñừng nghĩ rời ñi hắn. 
Con mắt ñen của hắn toát ra lửa giận, bạc môi theo nàng mảnh khảnh cổ một 
ñường hạ xuống hôn nàng , cẩn thận ñi vào nàng  xương quai xanh;  nhanh 
chóng dễ dàng rút ñi trên người nàng y phục , lộ ra hồng nhạt yếm nhỏ , ñem 
cái yếm hồng nhạt phiêu nhiên hạ xuống, hắn ôm nàng vào lòng và ñồng 
thời tay hắn vuốt ve bầu  ngực rất tròn của nàng .. 
“Liệt......” Hồng Diệp không ngừng bị hắn quấy nhiễu, cuối cùng bị ñánh 
thức, trợn mắt mở mắt, tức chống lại sự ham muốn của hắn ,ánh mắt này của 
hắn nhìn nàng cũng không xa lạ ñối với nàng .. 
Ba tháng trước, ñêm hôm ñó ở nàng sinh nhật mười sáu hắn cũng là dùng 
loại này ánh mắt nhìn nàng, cũng là ñối nàng những loại hành ñộng nàylàm 
nàng xấu hổ và  hắn chỉ cho hắn chỉ cho phép chính hắn ñoạt lấy nàng không 
ñược cự tuyệt.  
“Ta muốn ngươi.” Hắn cường hãn tuyên cáo và  nóng cháy lời lẽ nhanh 
chóng quặc trụ của nàng ñôi môi, cao lớn thân mình ñồng thời áp vào thân 



hình mềm mại của nàng , một hồi từ hắn chủ ñạo theo thế lôi kéo nàng ñang 
trầm luân không  ñể cho nàng ñược một mình thanh tỉnh. 
“Không cần.” Hồng Diệp ở hắn cao lớn thân mình dưới giãy dụa như lại làm 
cho hắn càng kích cuồng ñoạt hơn , thô suyễn âm thanh cùng với những 
tiếng khẻ rên ñến khi  ánh rạng ñông hiện ra mới dần dần ñình chỉ. 
“(^_^) thế là Tiểu Hồng ðiệp của ta bị ăn sạch sẽ rồi….hì hì !!   “ 
 Dì Quế hai tay vuốt ve ở bộ y phục ñang ñặt ở trên giường , thêu  thủ công 
tinh xảo ñược may bằng lọa gấm tốt nhất ngoài  phi sa mỏng trên còn thêu 
mấy con bướm , tay áo và  ñường viềm  váy dùng chỉ  kim tuyến thêu mấy 
ñóa hoa, cảm xúc mát lạnh làm nàng yêu thích không buông tay, tin tưởng 
bộ quần áo  này khi mặc ở Hồng Diệp trên người tuyệt ñối cực kỳ xinh ñẹp.  
“ Dì Quế người ở ñâu?” Không ñợi  người trong phòng trả lời, Hồng Diệp 
thẳng ñẩy cửa ñi vào. Nàng tự tay làm rất nhiều kẹo bông tuyết , dọc theo 
ñường ñi ñã phân cho không ít người, hiện cầm riêng một phần cấp cho Dì 
Quế .. 
“Hồng Diệp, ngươi tới vừa  ñúng lúc ,  người có thích bộ xiêm y này  ñẹp 
không ?” 
 Dì Quế  vừa thấy nàng, vui vẻ lôi kéo tay nàng ñi vào trước giường, chỉ vào 
trên giường kia bộ  váy cười hỏi. 
“Rất ñược.  Dì Quế , ngươi lần này xuất cốc lại giúp ta mua xiêm y?”  
Hồng Diệp thân thủ chạm ñến chất liệu, mềm nhẵn xúc cảm, ñây lại ñược 
nhất xuất giá trị từ một cửa hàng  xiêm y nổi tiếng. Những người này xuất 
cốc, mọi người ñều nhớ ñến nàng nọ không mang về những thức ăn nàng 
thích thì lại lo ñến việc ăn mặc cho nàng thật là làm nàng cảm ñộng . 
 “Không phải, này bộ xiêm y này là do thiếu chủ riêng sai người làm, ta lần 
này xuất cốc là phụng mệnh ñi lấy trở về. Thiếu chủ ñối với ngươi thật là có 
tâm a!” 
 Dì Quế cầm lấy xiêm y ở trên người nàng so với, càng xem càng vừa lòng, 
thiếu chủ ánh mắt quả thật là không sai. 
Nghe vậy, Hồng Diệp trên mặt tươi cười phút chốc biến mất, không  nhìn 
ñến bộ xiêm y liếc mắt một cái, thẳng ñi ñến bên cạnh bàn, hướng  dì Quế 
tiếp ñón,“Quế di, ñừng ñộng xiêm y, ñến nếm thử ta làm  kẹo bông tuyết  
ñi!”  
“Hồng Diệp, ngươi làm sao vậy?” 
 Dì Quế sâu sắc nhận thấy ñược nàng thái ñộ chuyển biến,  chẳng lẽ lại  cùng 
thiếu chủ lại phát sinh chuyện gì ? 
“Không có gì, Dì Quế i ngồi xuống nếm thử, mới vừa rồi Triệu gia gia cùng 
Kim, Ngân bà bà ñều ăn qua  Dì Quế nhanh lại ñây ngồi xuống ăn ñi.” Hồng 
Diệp lảng tránh của nàng ánh mắt, ñem  kẹo bông tuyết  ñưa ñến trước mặt 
nàng . 



 Dì Quế ở nàng bên cạnh ngồi xuống, ánh mắt ở trên mặt nàng  ñánh giá   
quan sát ñánh giá ,ánh  mắt sắc chú ý tới nàng cổ  ñã ñược quần áo che dấu 
bí mật --  nhừng dấu màu ñỏ ñạm ngân, ở nàng trắng noãn da thịt hiện lên rõ 
ràng. Xem ra nàng lo lắng nhất chuyện rốt cục ñã xảy ra. 
“Hồng Diệp, cùng thiếu chủ cùng một chỗ, thực làm ngươi cảm thấy như 
vậy thống khổ sao?” Dì  Quế không  khẽ vuốt nàng cẩn thận khuôn mặt nhỏ 
nhắn. Nàng thật sự là rất sơ ý, thế nhưng ñến bây giờ mới phát giác Hồng 
Diệp trên mặt tươi cười , chẳng bao lâu sau mày nhưng lại có chứa một chút 
sầu, trước kia  Hồng Diệp với khuôn mặt sáng sủa tinh quái  khôi hài vui vẻ 
ñi nơi nào? 
“Ta chỉ cảm thấy chính mình giống cá chậu chim lồng, mất ñi tự do, chỉ có 
thể  bil nhốt tại ñây ðộc vương cốc.” 
Nàng chua sót cười, biết Dì Quế không thể giúp nàng , không nghĩ lại tăng 
thêm của nàng phiền não rồi. 
“Hồng Diệp, ngươi thành thật nói cho Dì  Quế , ngươi cùng thiếu chủ có 
phải hay không sớm ñã  thật ñã có quan hệ như vợ chồng rồi  ?” Dì Quế  sắc 
mặt ngưng trọng nghiêm túc hỏi. 
Hồng Diệp xấu hổ gật nhẹ ñầu. Cho dù Dì Quế nàng xem như là mẹ ruột của 
nàng như nói ñến chuyện này  nàng cũng  rât xấu hổ khi  mở miệng nói . 
“Khi nào thì phát sinh chuyện?” 
Quế di nhịn không ñược dưới ñáy lòng thầm than, này thiếu chủ không khỏi 
cũng quá nóng vội ñi! Như thế rất tốt, biết rõ Hồng Diệp ñối hắn cảm giác, 
tuy rằng này mấy năm qua ñã từ chán ghét ñến bây giờ không hề chán ghét, 
nhưng là tuyệt sẽ không thích thiếu chủ bức bách ñoạt lấy, chỉ làm  cho trốn 
ý niệm muốn chạy trong ñầu Hồng Diệp sâu sắc mà thôi.  
 “ Vào ñem ta mười sáu tuổi hôm ñó.” 
Hồng Diệp cúi ñầu , hồi tưởng khởi lại chuyện  ñêm hôm ñó , ñồng thời làm 
cho nàng vẫn còn sợ hãi. Hắn ñiên cuồng ñoạt lấy, bức bách nàng chỉ có thể 
nhận, không cho phép nàng cự tuyệt trong quá trình ham muốn của hắn nàng 
cảm nhận ñược hắn ñối của nàng mãnh liệt giữ lấy, khi thì cường hãn, khi thì 
ôn nhu, cũng không có thể làm nàng tâm ñộng . 
Mà ngược lại làm nàng có cổ thâm trầm cảm giác vô lực ở nàng kích tình 
qua ñi . Nàng thật sự sắp chống ñỡ không nổi nữa, muốn chạy trốn ý niệm 
trong ñầu  từ ngày ñó  gia tăng mãnh liệt. 
“Trong lòng ngươi hẳn là hiểu ñược, thiếu chủ thích ngươi, mặc kệ ngươi có 
nguyện ý hay không, thiếu phu nhân vị trí này nhất ñịnh là của ngươi vị trí .” 
 Dì Quế thương tiếc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh ñẹp của nàng rõ ràng nét 
cự tuyệt . Nha ñầu kia nếu không thể nhận tình yêu của thiếu chủ chỉ sợ về 
sau lại càng thống khổ. 



“Vì sao các ngươi mọi người nhất trí nhận ñịnh ta nên thuộc loại hắn? Chỉ vì 
hắn là ðộc vương cốc thiếu chủ? Chưa từng có người hỏi qua ta có nguyện ý 
hay không ở cùng hắn, ta thật sự là chịu ñủ!” Hồng Diệp kích ñộng bỏ ra , 
trước những trấn an của Dì Quế cũng không quay ñầu lại ñẩy cửa rời ñi. 
Này một màn làm Quế di cả người ñứng ngẩn ra , nàng nhìn cánh cửa chằm 
chằm không chớp, sắc mặt không khỏi chuyển hơi xuống trầm trọng. 
Nàng chưa bao giờ gặp qua Hồng Diệp không khống chế ñược cảm xúc , 
xem ra chuyện này không ñơn giản , không lại  chỉ sợ chuyện bốn năm về 
trước tái diễn lại, nàng tìm mọi người  phải nghỉ ra cái biện pháp gì mới 
ñược.  
Rời ñi chỗ ở Dì Quế, Hồng Diệp thi triển khinh công, một ñường chạy gấp 
ñi ñến rừng hoa ñào chổ mà nàng  yên nhất khi tâm tình không tố thường lui 
ñến , lòng nàng phiền nàng nằm nằm  trong rừng hoa ñào,  thân hình mảnh  
mai nhanh chóng bị hoa ñào che lấy  
Nàng làm sao vậy? Nàng làm sao có thể  nghe ñược Dì Quế  nói hắn ñối với 
nàng yêu thương nàng lại  rống to ?  Khi quay về mình cùng Dì  Quế xin lỗi 
mới  ñược. Gần ñây tâm tình buồn bực tựa hồ ñã ñến cực ñiểm , hôm nay 
mới có như thế không khống chế ñược hành vi phát sinh, nếu là nàng lại 
nắm trong tay không ñược chính mình tính tình, chỉ sợ ở khôn khéo Âu 
Dương Liệt trước mặt nàng tuyệt ñối không thể toàn thân ñi ra cốc . 
Càng nghỉ ñến càng phiền lòng nàng ñơn giản không nghĩ, bực mình nhắm 
lại hai tròng mắt. không chịu quấy nhiễu tại ñây lẳng lặng nằm một hồi, 
nhưng ñêm qua kích tình mỏi mệt, lại vào lúc này bao phủ nàng toàn thân, 
làm nàng mí mắt càng thêm trầm trọng, cuối cùng không chống lại buồn 
ngủ, nặng nề ngủ. 
Lại tỉnh lại, khi thấy chính mình nằm ở một cái quen thuộc rắn chắc trong 
ngực, ñôi mắt nàng vừa mở ra  vừa vặn chống lại một ñôi thâm trầm con 
ngươi ñen, hai người tầm mắt ở lẫn nhau trong mắt dây dưa hồi lâu, hai 
tròng mắt nàng trốn tránh ñem nhìn ñến hắn cổ. Hắn sâu sắc cặp mắt nhìn có 
thể hiểu rỏ nàng và nàng không muốn ñối mặt hắn chất vấn.  
“Vì sao không trở về trong phòng ngủ? Tại ñây ngủ không cẩn thận lại bị 
cảm lạnh.” 
Âu Dương Liệt tay khẽ vuốt nàng mềm nhẵn tóc ñen, con người hắn trở nên 
ôn nhu ñối mặt nàng. Hắn biết nàng là ở trốn tránh hắn, hắn  không nghĩ  là 
ở hắn quản  nàng quá chặt. 
“Ta ñịnh ở tại ñây nằm một hồi, không nghĩ tới nhưng lại ngủ luôn .” Nàng 
rầu rĩ thấp giọng nói hai tròng mắt nhắm lại, che miệng ngáp một cái. Mới 
vừa rồi ngủ xíu vẫn chưa làm cho nàng ñủ giấc ngủ cơn  buồn ngủ làm nàng 
không thể tập trung tinh thần ñối mặt hắn câu hỏi. 
“Ngươi hẳn là nên ngủ thêm một hồi, không nên quá sớm xuống giường.” 



ðêm qua, hắn ñem nàng mệt muốn chết rồi, nàng thể lực ñã quá kém, ñối 
mặt hắn tận tình tác quái cần nên nghỉ ngơi một ngày mới có thể khôi phục, 
mà nàng cũng không khẳng an phận nghỉ ngơi; Khi hắn trở về phòng nhìn 
ñến trên bàn kẹo bông tuyết ñã ñể ñó khi nào , mới biết ñược nàng không có 
hảo hảo nghỉ ngơi. 
Nàng hừ nhẹ nhịn không ñược ở trong lòng nói thầm: Cũng không ngẫm lại 
là ai hại nàng mệt thành như vậy...... 
“Ta ôm ngươi trở về phòng ngủ ñi.” Thấy nàng bộ dáng mệt thành thế này 
của nàng , hắn tính ñứng dậy ôm nàng trở về phòng ñể nàng hảo hảo ngủ có 
thể ngủ ñc thoải mái hơn .  
“Không cần, ta nghĩ muốn ở lại một hồi.” Hồng Diệp hai tay ôm lấy hắn thắt 
lưng , khuôn mặt nhỏ nhắn ở hắn trước ngực cọ xát không chịu làm cho hắn 
ñừng ñứng dậy.  
Âu Dương Liệt gương mặt tuấn khốc giơ lên một chút cười. Khó ñược nàng 
hội chủ ñộng ở hắn trong lòng, không cần hắn cưỡng bức, hắn là không nên 
phá hư ỷ lại của nàng mà hắn có thế khó ñược . Cánh tay sắt ñem trong lòng 
tiểu mỹ nhân ôm càng nhanh nếu nàng thích nằm ở này ngủ hắn tất nhiên là 
vui phụng bồi. 
“Hồng Diệp, nếu ta muốn ngươi cả ñời ở lại này, ngươi có bằng lòng hay 
không?” ñôi môi ở nàng bên tai giống thấp giọng nói . 
Hồng Diệp cho dù ñang ngủ khi nghe  trong lòng kinh ngạc bởi câu hỏi của 
hắn , vẫn còn thông minh ñể lựa chọn câu trả lời , như cơn  buồn ngủ thổi 
quét mà ñến. Nàng vẫn là mau chóng ñi vào giấc ngủ hảo, như vậy sẽ không 
cùng ñối mặt hắn vấn ñề  khó này. Này nam nhân vì sao laị hỏi nàng một 
vấn ñề mà hắn biết rõ ñáp án vấn ñề? Biết rõ của nàng trả lời chắc chắn chọc 
giận hắn, vì sao lão yêu này hỏi lại hỏi  nàng ?. 
Ôm ấp giai nhân vào lòng hai người ñang ở rừng hoa ñào mà do nàng gieo 
trồng , hắn ở nàng trắng noãn giữa trán hạ xuống nụ hôn. 
“Xem ra, vần ñề hắn hỏi ñến lại nàng khó có thể trả lời. Vô phương ta nói 
rồi một ngày nào ñó, ta sẽ bắt ngươi phải cam tâm tình nguyện nói ra  ñáp án 
mà ta muốn nghe .”  
Biết rõ của nàng tính cách, hắn sẽ không ở nàng còn chưa hoàn toàn nhận 
hắn bức nàng thật chặt. Con ngươi ñen ñể có mạt thệ ở nhất ñịnh phải, hắn 
nhìn chăm chú vào nàng thanh lệ ngủ nhan. Vì ñược ñến nàng, hắn tuyệt ñối 
sẽ là một người thợ săn kiên nhẫn . Từng bước một bức con mồi nhảy vào 
hắn sở thiết kế cạm bẫy  ñến con mồi chủ ñộng ñầu hàng, quá trình  này có 
lẽ vất vả, nhưng kết quả tuyệt ñối sẽ là  tâm hắn muốn thế  . 
Một ngày nào ñó, hắn sẽ làm nàng hiểu ñược, hắn ôm ấp mới là nàng cuối 
cùng ñiểm xuất phát và nơi nàng ngụ. 
ðêm dài  thanh vắng , bên trong cận ngọn ñèn ..  



Trong phòng nhỏ hẹp hòi trong cốc mười mấy người ñứng quay chung 
quanh nhau .. 
“ðêm nay, triệu tập mọi người tới nơi này, là vì Hồng Diệp chuyện tình.” 
 Dì Quế lén Âu Dương Liệt triệu tập mọi người  ñến, ánh mắt của nàng  nhất 
nhất ñảo qua mọi người, vẻ mặt có chút ngưng trọng. 
“Hồng Diệp phát sinh chuyện gì sao?” Kim bà bà vui vẻ hỏi. 
“Buổi sáng còn làm kẹo bông tuyết cho mọi người ăn, người  không phải 
hảo hảo sao?” Ngân bà bà buồn bực hỏi. 
“ðúng vậy, nha ñầu xảy ra chuyện gì sao?” Lão Triệu lo lắng hỏi. 
“Quế Hương, rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi liền rõ ràng nói thẳng vấn ñề ñi.” 
Mọi người ngươi một lời, ta một câu, không một người có kiên nhẫn, nhưng 
nhìn ra ñược ai cũng ñều thực lòng quan tâm Hồng Diệp.  
“Chẳng lẽ các ngươi mọi người ñều không có phát hiện Hồng Diệp trên mặt 
tươi cười ít ñi sao? Có khi nàng căn bản chính là ở miễn cưỡng cười vui.” 
Quế di nhìn mọi người hai mặt nhìn nhau khẽ thở dài. Thôi thật sự không thể 
trách này ñó của những lão nhân gia  mấy người sơ ý, nàng cũng là hôm nay 
mới giựt mình thấy. 
“ Vừa nghe nói xong  ta mới nhớ tới nha ñầu có mấy lần ñến giờ cơm, ñều là 
một dáng mất hồn mất vía .” Lão Triệu nhớ tới gần nhất Hồng Diệp xác thực 
không giống từ trước  vui vẻ khi gặp hắn , thường thường mang  một bộ  
dáng rất nhiều tâm sự .  
“Nói như vậy, hình như là có vấn ñề quan trọng rồi .” Kim bà bà trầm ngâm 
nói. 
“Quế Hương, ngươi có biết nguyên nhân ra sao làm Hồng Diệp khác 
thường?” Ngân bà bà vội hỏi. 
Quế Hương nhìn nàng một cái, cũng không có trả lời của nàng vấn ñề, 
ngược lại nói từ từ nói ra sự kiện mọi người ñang chuyện tình mà mọi người 
ñang tập trung muốn biết . 
“Các ngươi biết Hồng Diệp cùng thiếu chủ ñã xảy ra quan hệ  như phu lê 
chưa ?” 
Quả nhiên, như nàng sở liệu, mọi người trên mặt cũng không có quá lớn 
kinh ngạc. Dù sao bọn họ hai người ñồng giường nhiều năm, hơn nữa này 
mấy năm qua thiếu chủ ñối Hồng Diệp thái ñộ chuyển biến, biểu hiện ra 
ngoài giữ lấy dục vọng như chỉ cần qua ánh mắt mọi người nhìn ra . 
“Có lẽ mọi người trong lòng ñều cho rằng  Hồng Diệp vốn nên thuộc về 
thiếu chủ, hai người cùng một chỗ cũng không có cái gì không ñúng, Hồng 
Diệp lại có thể ở lại ðộc vương trong cốc, chúng ta mọi người cũng sẽ  
không  tách ra nàng .” 
Mọi người gật ñầu như ñảo tỏi, này thật là mọi người sở nhạc gặp. Dù sao 
Hồng Diệp thâm mọi người yêu thích, mọi người xem nàng lớn lên, sớm 



ñem nàng trở thành là cháu gái, nữ nhi bàn yêu thương, ñương nhiên là 
luyến tiếc nàng ly khai.  
“Có thể thấy ñược, chúng ta mọi người ñều không có ñặt mình vào hoàn 
cảnh người khác vì Hồng Diệp nghĩ tới. Các ngươi mọi người nói Hồng 
Diệp thực ra  thích thiếu chủ sao?” Quế Hương hỏi lại lần này mọi người 
thực nhất trí lắc ñầu thấy thế nàng không khỏi cười khổ. ðây  không mọi 
người ích kỷ sao? Biết rõ Hồng Diệp thống khổ, mọi người lại còn luôn 
muốn lưu nàng lại vì mình . 
“Nếu mọi người ñều trong lòng biết rõ ràng Hồng Diệp không thích thiếu 
chủ, kia vì sao còn tổn hại của nàng ý nguyện, cứng rắn phải ghép nàng cùng 
thiếu chủ vào cùng nhau? Cho nên Hồng Diệp hôm nay thống khổ, chúng ta 
mọi người  ñều có lỗi .” 
Mọi người cúi ñầu một trận trầm mặc. 
“Các ngươi biết không? Hồng Diệp sáng nay ñưa  kẹo bông tuyết  ñến ta nơi 
này, vừa nghe ñến bộ ñồ thiếu chủ ñưa, trên mặt chẳng những không có vẻ 
tươi cười, ngược lại hờ hững, cuối cùng còn không khống chế ñược ñối với 
ta rống to, nói vì sao mọi người ñều nhận ñịnh nàng là thuộc về thiếu chủ, 
chưa từng có ngườihỏi qua của nàng ý nguyện.”  
Quế Hương trong lời nói, mọi người trên mặt khó nén kinh ngạc. Luôn luôn 
nhu thuận tuy rằng nàng  có tính cách tinh quái Hồng Diệp, ñối với mọi 
người luôn yêu thương kính trọng thủ lễ, xem ra sự tình xác thực nghiêm 
trọng. 
“Quế Hương, ngươi tối nay tìm chúng ta mọi người tiến ñến, chẳng lẽ là 
nghĩ ñến biện pháp gì sao?” Lão Triệu hỏi. 
“Ta quyết ñịnh thả  Hồng Diệp rời ñi ðộc vương cốc.” 
Quế Hương lời nàng nói ra làm  kinh người, tựa như sấm dậy ñất bằng, mọi 
người trên mặt huyết sắc mất hết. 
“Ngươi ñiên ư? Thiếu chủ sẽ giết ngươi.” 
Kim bà bà khiếp sợ qua ñi, phe phẩy ñầu thẳng ồn ào, nàng không thể tin 
ñược nàng thế nhưng có suy tính này , thôi bỏ qua ñi nếu còn  muốn sống 
nữa . 
“ðúng vậy, thiếu chủ sẽ làm ngươi ngay cả thi thể cũng không còn  lưu lại . 
Quế Hương, ngươi cần phải hiểu a!” Ngân bà bà cũng khuyên nhủ. Tuy rằng 
thương Hồng Diệp nhưng là không cần hy sinh chính mình mệnh. 
“Các ngươi sai lầm rồi, thiếu chủ sẽ không giết ta, hoặc là nên thiếu chủ sẽ 
không giết chúng ta.” 
Quế Hương cười nhìn mọi người, mọi người nghe hiểu ñược lời của nàng tất 
cả ñều sắc mặt ñại biến, nhắm thẳng cửa thối lui. 
“Ngươi ñiên ư! Ngươi muốn mọi người ñi theo ngươi phản bội thiếu chủ?” 
Lão Triệu dẫn ñầu nhảy ra rống to. 



“Này không phải phản bội, mà là giúp thiếu chủ. Các ngươi ngẫm lại xem, 
thiếu chủ hiện tại chính là ñược ñến Hồng Diệp , lại thủy chung không 
chiếm ñược lòng của nàng, và sẽ không buông tay ñâu? Chẳng những có thể 
cho Hồng Diệp hoàn thành  tâm nguyện cùng người nhà ñoàn tụ, hai người 
trong lúc ñó khoảng cách cũng có thể cho Hồng Diệp thể hội không có thiếu 
chủ tại bên trong lòng , nếu ñến lúc ñó Hồng Diệp vẫn như cũ sống ñược tự 
tại trong lời nói, như vậy thiếu chủ sẽ không nên cưỡng cầu nữa, cường ép 
không ñược hạnh phúct, ñạo lý này chúng ta mọi người ñều biết. ðương 
nhiên, cũng có khả năng Hồng Diệp hội như chúng ta mong muốn, có thể 
cùng thiếu chủ sống bên nhau cả ñời.”  
Quế Hương một hơi nói , ñây là nàng suy nghĩ một ngày của nàng mới liều 
chết quyết ñịnh chuyện tình . 
Của nàng ánh mắt ở mọi người trên mặt ñi tuần tra, hiện tại sẽ chờ mọi 
người quyết ñịnh. 
“Nếu Hồng Diệp ở xuất cốc sau, lại  càng thêm xác ñịnh chính mình không 
muốn cùng thiếu chủ cùng một chỗ,  hoặc là nàng yêu người khác nếu xảy ra 
sự tình thế thì  làm sao bây giờ?”  
Kim bà bà cẩn thận tự hỏi , cảm thấy  ñó là ñều nàng lo xa nhưng vẫn là quá 
mức mạo hiểm, có nhiều lắm biến ñổi vô lường ai cũng vô pháp ñoán trước 
ñược . 
“ðúng vậy, cho nên chúng ta phải ñánh cuộc một keo, trừ phi các ngươi mọi 
người nhẫn tâm làm cho Hồng Diệp ở trong này càng lúc càng không vui vẻ, 
ñến cuối cùng oán hận khởi chúng ta mọi người vô tình. Của ta ñề nghị có lẽ 
rất mạo hiểm, nhưng là nếu thắng, của  chúng ta yêu thương  trong sáng 
Hồng Diệp hội rồi trở về, mà thiếu chủ cũng sẽ ñược ñến một cái cam tâm 
tình nguyện ở lại hắn bên người thê tử.” 
Quế Hương tiếp tục thuyết phục mọi người. Bọn họ nhóm người này, có lẽ 
từng là  những nhân vật có tiếng trên giang hồ hô mây gọi gió  nhưng thoái 
ẩn tại ñây ðộc vương cốc này  , ngày tuy rằng quá bình tĩnh, ngẫu nhiên 
trong lòng vẫn hội cảm thấy tịch mịch. Mười một năm trước Hồng Diệp xuất 
hiện, làm cho mọi người tâm lại sống, mọi người tranh tướng sủng ái này trí 
tuệ ngoan hiền ñứa nhỏ, Hồng Diệp sớm là mọi người thích . 
“Nhớ ngày ñó mọi người quyết ñịnh thoái ẩn tại ñây ðộc vương cốc khi lúc 
ñó chẳng phải lo lắng thật lâu, sự thật cũng không chứng minh chúng ta  
thắng.” 
Kim bà bà nhớ lại năm ñó hạ quyết ñịnh khi tâm tình, nhưng lần này liên lụy 
tới Hồng Diệp cùng thiếu chủ hạnh phúc, rốt cuộc có nên hay không tán 
thành ñâu?  
“ðặt cược càng lớn , kết quả làm cho  ta chờ mong càng cao , chúng ta 
người nhiều như vậy, chẳng lẽ không có nắm chắc phần thắng sao ? chúng ta  



có thể thúc ñẩy Hồng Diệp cùng thiếu chủ  ñoạn nhân duyên này sao?” Lão 
Triệu xoa xoa càng dưới, vẻ mặt nóng lòng muốn thử. 
“Lớn như  lợi phẩm ?” Quế Hương liếc mọi người liếc mắt một cái  cùng ñợi 
dự kiến trung ñáp án. 
Ai kêu mọi người từ lúc mười một năm trước,  nhìn thấy ngọt ngào  ñáng 
yêu Hồng Diệp  thì tâm  ñã bị nàng kia mềm non nớt ñồng âm cấp bắt lấy. 
“Chúng ta mọi người ñồng ý quyết ñịnh của ngươi.” Mọi người cắn răng, 
thừa dịp chính mình còn không có ñổi ý phía trước, trăm miệng một lời nói. 
Quế Hương  ñối với kết quả này thập phần vừa lòng, nàng ñem ý ñịnh  sớm 
chuẩn bị tốt giấy và bút mực ñem ra, ở trên bàn mở ra giấy trắng, chậm rãi, ở 
trên tờ giấy trắng ñầu dẫn ñầu viết xuống chính mình tên, sau ñó ngẩng ñầu 
nghênh thị mọi người buồn bực ánh mắt, trên mặt tươi cười phá lệ sáng lạn. 
“ðể tránh có người lâm trận phản bội mọi người, phiền toái mọi người ở 
trong này lưu lại tự cái tên ñi.” 
Nghe vậy, mọi người trên mặt biểu tình khác nhau, trừng mắt kia tờ giấy, 
không khỏi ở trong lòng tưởng: Không hổ là năm ñó cái kia am hiểu mưu 
tính Mao Quế Hương.  
Mọi người hoài không yên bất an tâm tình, có loại lầm lên thuyền giặc cảm 
giác, ñều viết xuống tự cái tên sau, biểu tình tựa hồ so với vừa rồi hơn trầm 
trọng. 
Quế di cầm lấy trang giấy, xác nhận mọi người tên không có lầm, thế mới 
cao giọng cửa trước  hô:“Mạc Ngôn, ngươi còn tính bên ngoài ñầu nghe bao 
lâu? Còn không tiến vào!” 
Quế Hương la lên, mọi người sắc mặt phút chốc trắng xanh. Phải biết rằng 
Mạc Ngôn ñối thiếu chủ nhưng là trung thành và tận tâm, thề sống chết  cái 
này làm mọi người thảm. 
Mạc Ngôn vẫn là mặt không chút thay ñổi, bước vào phòng trong  ánh mắt 
nhìn quét mọi người rồi buông xuống mặt, cuối cùng dừng ở Quế Hương  
trên mặt, ñạm nói:“Ngươi quá lớn mật, thiếu chủ nhất ñịnh sẽ giết ngươi.” 
Quế Hương  trên mặt như trước duy trì nụ cười, nàng chỉ  ñem giấy  bút ñưa 
cho hắn, khẳng ñịnh nói:“Hắn sẽ không. Về phần ngươi, ta tin tưởng ngươi 
cũng sẽ tại ñây viết xuống ñại danh của ngươi ñi!” 
Mạc Ngôn nhìn chăm chú nàng hồi lâu ñang phân vân ñể tránh  hắn, tiếp 
theo  mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt sợ hắn ñi mật báo như  hắn cầm lấy 
bút  ở trang giấy phía cuối viết xuống chính mình tên. 
ðem cuối cùng một gốc cây túy hoa ñào  hái xuống ñầy giỏ trúc những bong 
hoa ñào, Hồng Diệp tính thừa dịp Âu Dương Liệt luyện công ñem ñộc hoa 
ma thành ñộc phấn. 
Hôm qua cái sau giữa trưa, nàng ở trong này gặp gỡ Âu Dương Liệt, theo 
ngay từ ñầu trốn tránh hắn vấn ñề giả bộ ngủ, ñến cuối cùng thật sự ñang 



ngủ, mà này ñã ngủ hết ngủ thẳng hôm nay cái sáng sớm, nhất ñịnh là hắn 
làm cho nàng hít vào trầm thương làm cho giấc ngủ của nàng ñược thoải mái 
hơn , nếu không nàng sẽ không ngủ như vậy . 
Khẽ thở dài. Gần ñây , hắn tựa hồ  là lão yêu hỏi một ít làm nàng khó có thể 
trả lời vấn ñề. 
Nàng biết hắn này vài năm ñãi nàng vô cùng tốt, nhưng nàng nhưng không 
cách nào cho hắn muốn. 
“Hồng Diệp!”  
Một âm thanh cấp gọi từ xa và gần gần truyền ñến, Hồng Diệp kinh ngạc 
cầm lấy cái giỏ hoa ñào  ñứng dậy, thấy tay cầm gánh nặng, một ñường thi 
triển khinh công hướng nàng mà ñến  dì Quế. 
“ Dì Quế , ngươi vừa muốn xuất cốc sao?” Hồng Diệp nhìn nàng trên tay cần 
tay nải  nặng, buồn bực nàng không phải tiền trễ mới trở lại trong cốc, như 
thế nào nhanh như vậy vừa muốn xuất cốc? 
“Không phải, thời gian không nhiều lắm, ngươi mau cùng ta . Này tay nải 
nặng của ngươi, bên trong có của ngươi xiêm y, còn có một ít ñộc dược giải 
hòa dược, cho ngươi có thể ở trên ñường phòng thân dùng.” 
 Dì Quế  ñem gánh nặng nhét vào nàng trong lòng, không tha nàng nhiều lời, 
lôi kéo tay nàng, lại thi triển khinh công, vài cái lên xuống, hai người liền ñi 
vào dì  Quế di phòng. 
“ Dì Quế , ngươi mới vừa nói cái gì cái tay nải này của ta à  như thế nào 
càng nghe càng hồ ñồ các ngươi...... ðây là chuyện gì xảy ra?” Hồng Diệp 
khó hiểu hỏi, không rõ rốt cuộc là ñã xảy ra chuyện gì, lại nhìn theo  hướng 
trong phòng mọi người ñang ñi ra trong tay ñều cầm một cái tay nải ,  ñộc  
nhất chỉ Mạc Ngôn không có, nàng càng thêm buồn bực.  
“Thừa dịp thiếu chủ ñang luyện công một canh giờ , chúng ta phải lập tức 
mang ngươi rời ñi ðộc vương cốc, hơn nữa ñi ra khói ñộc rừng rậm, nếu 
không sẽ bị thiếu chủ cấp ñuổi theo.” Quế Hương giải thích nói. 
“Cái gì? Các ngươi --” Hồng Diệp nghẹn họng nhìn trân trối, không dám tin 
nhìn mọi người, chỉ thấy mọi người trên mặt lộ vẻ tươi cười, ñồng loạt ñối 
với nàng gật ñầu. ðây là thật chăng? Bọn họ thật sự muốn thả nàng ñi? 
“Nha ñầu, chúng ta không ñành lòng nhìn ngươi càng lúc càng không vui vẻ, 
cho nên mọi người quyết ñịnh cùng nhau giúp ngươi chạy ra cốc.” Lão Triệu 
cười hớ hớ nói. 
“ðây là thật chăng? Nhưng là...... Vì sao các ngươi mỗi người trên tay cũng 
ñều cầm  tay nải ?” 
Sự tình phát sinh quá nhanh,nàng còn không kịp cảm thấy vui sướng  thì 
phát hiện mọi người trên tay nải , nàng buồn bực hỏi. 
“Biết ngươi chúng ta mọi người ñể cho ngươi chạy , ngươi cảm thấy thiếu 
chủ sẽ bỏ qua chúng ta sao? Ở thịnh nộ khác thường  hắn cùng có khả năng 



sẽ giết chúng ta, chúng ta cũng không phải ngu ngốc phải  xuất cốc tránh nạn 
không thì mạng sống  sao còn trụ lại ñược à , với lại một thời gian sau cũng 
trở về ” Quế Hương  theo Kim bà bà trong tay tiếp nhận chính mình tay nải , 
ngắn gọn thuyết minh. Mọi người quyết ñịnh phân công nhau trị  nạn, ñể qua 
thử thách này cùng nhau trở về ñây cứ xem là một chuyến xuất cốc chơi ñùa. 
“Cái gì? Rồi trở về?” Hồng Diệp kinh ngạc hỏi. Nàng còn không có cảm 
nhận ñược nổi vui sướng khi có thể rời ñi ðộc vương cốc hiện tại bọn họ lại 
cùng nàng nói còn muốn rồi trở về   nàng cũng chẳng có ñược ý kiến gì 
trong quyết ñịnh này. 
“Hồng Diệp, ngươi  không muốn xuất cốc ñi sao ? Chúng ta mọi người liều 
chết thả ngươi xuất cốc, là muốn cho ngươi với ngươi người nhà ñoàn tụ, 
cũng cho ngươi cẩn thận suy nghĩ cùng thiếu chủ trong lúc có tình cảm 
không nhưng là ngươi nhất ñịnh phải ñáp ứng chúng ta mọi người, nhất ñịnh 
phải rồi trở về, chúng ta mọi người liều mình giúp ngươi, ngươi sẽ không 
nhẫn tâm hại chúng ta mọi người có nhà về không ñược ?” 
 Dì Quế thật tình nói. Nàng cũng không tính thực làm cho Hồng Diệp vừa ñi 
không trở về, nếu không thiếu chủ xác ñịnh vững chắc sẽ giết nàng; Huống 
hồ ðộc vương cốc này ñối với  mọi người là nhà , nói cái gì cũng phải rồi 
trở về. 
“Ta ñáp ứng các ngươi.” Hồng Diệp nhìn chung quanh mọi người liếc mắt 
một cái. Mọi người vì nàng rời ñi ðộc vương cốc, của nàng xác thực không 
thể không có lương tâm. 
“Chúng ta ñi nhanh ñi, việc này không nên chậm trễ.” Kim bà bà thúc giục 
mọi người. 
“Mạc ñại ca, ngươi không theo chúng ta cùng nhau ñi sao?” Hồng Diệp thấy 
hắn trên tay cũng không có tay nải , hắn nên sẽ không tính một mình lưu lại 
ñi? 
“Không, tổng nên có nhân lưu lại ñối mặt thiếu chủ tức giận, cũng nhu cấp 
thiếu chủ một cái công ñạo mới ñược.” 
Cho dù tán thành mọi người quyết ñịnh, nhưng hắn sớm ñối tiền nhiệm cốc 
chủ phát thề , ñời này tuyệt ñối hội canh giữ ở thiếu chủ bên người, thề sống 
chết cùng thiếu chủ .  
“Hắn sẽ giết ngươi.” Hồng Diệp lo lắng lôi kéo tay hắn. Coi hắn ñối Âu 
Dương Liệt hiểu biết, hắn nếu biết của nàng rời ñi là bởi vì ñược mọi người 
giúp, cuồng nộ của  hắn, tuyệt ñối sẽ giết Mạc Ngôn. 
“ Kệ hắn ñi , thời gian không nhiều lắm.” Lão Triệu ñi tới lôi kéo tay nàng. 
Bọn họ này nhóm người ñã muốn thay nhau khuyên quá hắn không biết vài 
lần, tiểu tử này tính tình liền giống như hòn ñá cứng rắn, khuyên như thế nào 
cũng khuyên bất ñộng. 



“Không ñược, bằng không ta lưu phong thư cấp Liệt, có lẽ hắn hội thủ hạ 
lưu tình. 
Không ñể ý mọi người ngăn cản, Hồng Diệp vội vàng bôn nhập phòng trong, 
thoáng nhìn trên bàn chưa thu giấy và bút mực, nàng trực tiếp mở ra giấy 
trắng, nhanh chóng lưu lại mấy ñi thanh tú tự, bỏ vào phong bì lý, lại ñi ra 
khỏi phòng ngoại giao cấp Mạc Ngôn. 
“Nhất ñịnh phải ñem này phong thư giao cho hắn.” 
“Ta ñã biết, các ngươi ñi nhanh ñi!” Mạc Ngôn tiếp nhận thư sau, ñáy mắt 
có không tha, nhưng hắn biết không có thể lại thời gian qua như thế nên thúc 
giục mọi người rời ñi nhanh . 
“Tiểu tử, ngươi tự  mình  phải bảo trọng.” Lão Triệu lo lắng liên tiếp quay 
ñầu. Không thể trách bọn họ mọi người không nghĩa khí không ñể ý hắn , 
mà là tiểu tử này rất cố chấp không thể mọi người cùng hắn một khối chờ 
chết ñi, chỉ có thể mong hắn hết thảy cẩn thận . 
Nhìn theo mọi người rất nhanh rời ñi bóng dáng, Mạc Ngôn nắm chặt  thư 
trong tay, tính chờ Âu Dương Liệt vừa luyện công ra phải ñi thỉnh tội. 
 
 
 
 
 

Chương 6 
 

Nàng thật sự rời ñi ðộc vương cốc !  
Mười một năm qua hy vọng, lúc này khắc thực hiện, nàng lại có loại  cảm 
giác như ñang mộng. 
Hai canh giờ trước nàng còn tại ðộc vương trong cốc chưa có chuẩn bị tâm 
lý tình huống , bị mọi người gần hơn giống như chạy nạn mang ñi,  thông 
qua khói ñộc rừng rậm  mọi người liền phân ra hai ñường tự rời ñi. 
Giờ phút này  nàng ở quán  trà , nhìn theo bốn phương tám hướng  những 
người lữ khách ñến tại ñây ñể  trú nghỉ ngơi, giải khát rồi lại tiếp tục ñi, mỗi 
người ñều biết nói chính mình phương hướng ñể ñến  còn  nàng lại không 
biết chính mình muốn ñi về nơi ñâu.  
“Hồng Diệp, ngươi  làm gì mà  phát  ngốc thế ? Còn không mau ăn bánh 
bao.” 
 Dì Quế ở trước mắt nàng  vẫy tay, ñem bánh bao bỏ vào nàng trong tay. 
Nha ñầu kia như thế nào vừa ra cốc mà bắt ñầu hoảng tinh  thần,  không phải 
ra ñược cốc rất cao hứng sao ? 



Hồng Diệp bị nàng gọi, hồi  phục lại tinh thần, miệng cắn  bánh bao, lại xác 
nhận hỏi người  bên cạnh   “ Dì Quế thật sự quyết ñịnh ñều ñi theo ta trên 
ñường  ?”. 
“ðây là ñương nhiên. Ngươi mười một năm không xuất cốc, giang hồ hiểm 
ác, cho ngươi một cái cô nương  ñi ra giang hồ  ta làm sao có thể yên tâm.” 
Thực ra cho nha ñầu kia một mình ñi, không ra sự mới là lạ! Xem giờ phút 
này ngồi ở này ñơn sơ quán trà , còn có không ít song ánh mắt gian tà dừng 
lại ở Hồng Diệp trên người, nàng không trành nhanh một chút, vạn nhất ñã 
xảy ra chuyện, nàng này cả ñời ñừng mơ tưởng hồi  lại ðộc vương cốc, thiếu 
chủ xác ñịnh vững chắc hội ñem nàng chuyển xương nàng thành bụi. 
“Cám ơn  Dì Quế .” Thanh lệ xinh ñẹp khuôn mặt nhỏ nhắn giơ lên khởi một 
chút cười, nàng vui vẻ cầm  Quế Hương tay nếu thực Dì Quế cho nàng một 
mình ñi, nàng cũng sẽ rất sợ hãi, có dì Quế ở bên nàng, nàng xác thực yên 
tâm không ít. Nàng trước kia còn vọng tưởng muốn một người chạy ra cốc, 
hiện tại ngẫm lại thật là rất mạo hiểm. 
“Hồng Diệp, cầu xin ngươi dọc theo ñường ñi có thể không cười ñược 
không .” 
Quế Hương khẽ thở dài, liếc mắt chung quanh mấy bàn khách nhân, mọi 
người thấy Hồng Diệp xinh như hoa tất cả ánh mắt ñều ñặt lên người nàng 
không di dời ñi , ñiều này làm cho nàng thập phần lo lắng. Dọc theo ñường  
lực bạc này  nếu thực xảy ra chuyện ngoài  khả năng thì  làm thế nào mới 
tốt? 
“Vì sao?” Hồng Diệp buồn bực khó hiểu hỏi, không hiểu dì Quế vì sao ñột 
nhiên vẻ mặt lo lắng nàn lại thở dài.  Dì Quế  làm sao vậy? Không phải mới 
vừa rồi  rất tốt sao? 
“ðừng hỏi, ăn xong chúng ta cũng ñi thôi!” 
“ Dì Quế, chúng ta  phải ñi hướng nào a?” Ăn xong cuối cùng một ngụm 
bánh bao, uống ngụm trà  thông cổ  ngắm  nhìn bốn phía liếc mắt một cái 
phát hiện nơi này  trước không thôn sau không ñiếm vì thế nàng tò mò hỏi. 
“Trước hết ñi Hoài Ninh thành , năm ñó ngươi là ở nơi nào cùng người nhà 
thất lạc .” 
Nàng nghe qua Kim, Ngân bà bà nói qua Hồng Diệp chuyện, theo  hướng 
kia bắt ñầu tìm kiếm, hy vọng sẽ có manh mối, cũng hy vọng sớm ngày tìm 
ñược Hồng Diệp người nhà.  
“Các ngươi  này , rốt cuộc nhìn theo dõi ta tới khi nào?” Một trận âm thanh  
bỗng dưng khẽ kêu ở quán trà , hấp dẫn ánh mắt mọi người . Chỉ thấy một 
gã thân hoàng sam cầm trong tay trường kiếm cô nương bị năm tên nam tử 
cấp vây quanh trụ; Kia năm tên nam tử vừa thấy chỉ biết cũng không người 
lương thiện, làm cho người ta không khỏi thay tên kia cô nương một phen  
toát mồ hôi lạnh. 



“Thức thời liền giao ra  ngọc bội  trên người của ngươi !” Trong ñó một gã 
ñộc nhãn nam nhân, cầm trong tay ñại ñao ở nàng trước mặt còn thô thanh 
ñe dọa nói.  
“Các ngươi làm sao có thể biết ta trên người có ngọc bội?” Hoàng sam cô 
nương ñôi mi thanh tú . Những người này thế nào lại biết ngọc bội chuyện 
tình, xem ra chuyện này không ñơn giản. 
“Hãy bớt sàm ngôn ñi, không giao ra ngọc bội liền ñừng trách chúng ta ñộng 
thủ.” 
“Kia cũng gặp phải các ngươi hay không có bổn sự này!” 
Hoàng sam nữ tử rút ra trường kiếm, dẫn ñầu ra chiêu, hai hướng người 
ngựa ngay tại ngoài quán trà ñứng lên ñánh . 
 Trong quán trà mọi người tránh  một bên ñể không bị ñao kiếm gây hại cho 
thân và cũng nhau nhìn trò hay, không người nguyện ý ra tay giúp . 
“Hồng Diệp, trên giang hồ có nhiều chuyện , hành tẩu giang hồ nhớ lấy chớ 
xen vào việc của người khác, ñể tránh hại vào thân.”  Hương Quế  liếc mắt  
nhìn cảnh sáu người, nhân cơ hội này cảnh cáo Hồng ðiệp vì  nàng chưa 
từng giao thiệp với giang hồ. 
“Nhưng là bọn họ năm ñại nam nhân ñánh một cái cô nương  sự việc thế này 
cũng không tránh khỏi hơi quá ñáng !” 
Hồng Diệp vẫn chú ý vị kia cô nương an nguy, không biết vì sao nàng thấy 
khẩn trương, kia khuôn mặt...... cảm thấy ở nơi nào xem qua. 
“ðừng khẩn trương, vị kia cô nương võ công này không hẳn thua năm người 
kia , trừ phi ñối phương ra ám chiêu, nếu không vị kia cô nương ổn thắng.” 
Chỉ cần ngắm liếc mắt một cái,  Hương Quế ñã nhìn biết thắng bại. Huống 
hồ bọn họ ai thắng ai thua, cũng cùng các nàng không quan hệ, bớt lo 
chuyện người .  
Quả nhiên, liền giống như  Hương Quế lời nói, không cần một lát, vị kia cô 
nương ñã dễ dàng ñem năm người cấp ñánh bại, xoay người chuẩn bị rời ñi 
khi, vị kia ñộc nhãn nam nhân thế nhưng theo trong lòng bắn ra một quả ám 
khí. 
“Cẩn thận!” Hồng Diệp khẩn trương ra tiếng cảnh báo, nhưng vẫn là chậm 
một bước chỉ thấy  hoàng sam nữ tử kia vẻ mặt thống khổ ngã xuống ñất, mà 
kia năm tên bị thương nam nhân ñã ở giờ phút này một lần nữa vây quanh 
nàng. Tình thế biến ñổi , trong quán trà mọi người xem chuyện  nhìn vị cô 
nương kia không khỏi thay nàng ta ñó lo lắng .  
“Rất bỉ ỏi !” Hồng Diệp thật sự là nhìn không ñược, thấy không có người 
nguyện ý ra tay cứu giúp, mà chính mình lại vẫn không hiểu  vì sao  thay 
nàng ta lo lắng, nàng quyết ñịnh thuận theo chính mình tâm ý, hai tay vỗ nhẹ 
mặt bàn xoay người nhảy hướng năm người phía sau xuất chưởng. 



“Hồng Diệp!” Quế Hương bị hành ñộng của nàng ñến mức kêu sợ hãi ra 
tiếng, ngầm bực của nàng hành ñộng nhưng vội vàng tiến lên hỗ trợ. Bởi vì 
năm người sớm bị thương lại bị Hồng Diệp ñánh bất ngờ, hơn nữa  Quế  
Hương không lưu tình xuất chưởng, trong nháy mắt, năm người kêu rên 
không ngừng, chật vật hoành nằm xuống ñất chỉ còn lại có một hơi. 
“Cô nương, ngươi không sao chứ?” 
Hồng Diệp vội vàng ñi ñến trước vị cô nương kia , hai tay ôm nàng  giúp ñỡ  
hai người bốn mắt ñối nhau  ñều là chấn ñộng. 
“Hồng Diệp, ngươi thật sự là rất lỗ mãng, không phải gọi ngươi ñừng xen 
vào việc của người khác sao?” 
Quế Hương dễ dàng giải quyết hoàn năm người, nhịn không ñược mắng to, 
xoay người nhìn lại Hồng ðiệp chỉ thấy Hồng Diệp ngồi vẻ mặt khiếp sợ 
nhìn vị cô nương kia , nàng nghi hoặc ñi ñến hai người bên cạnh vừa thấy 
phút chốc hai mắt mở to.  
“Hồng Diệp...... Ngươi thật sự kêu Hồng Diệp? Ta rốt cục tìm ñược 
ngươi......” nữ tử nói ñến một nửa, toàn bộ thân mình ñổ hướng Hồng Diệp, 
vẻ mặt kinh ngạc Hồng Diệp  mới tỉnh táo lại, vội vã reo lên:“ dì Quế, mau 
cứu người a!” 
“ Quế Hương , không thể tưởng ñược ta nhanh như vậy tìm ñến gia nhân của 
Hồng ðiệp , cô nương kia  thật là người nha của Hồng ðiệp sao ?”  
Hồng Diệp nhìn chăm chú vào giường ñang có  hôn mê nữ tử nằm , trên 
người nàng trúng ñộc phiêu Hồng ðiệp ñã giúp nàng giải ñộc, miệng vết 
thương cũng xử lý tốt, hẳn là không  có việc gì xảy ra . Nàng ñến bây giờ 
vẫn là không dám tưởng hai người ñối mặt kia có những ñiểm giống nhau , ít 
nhất cũng  hoài nghi, hai người nhất ñịnh là có huyết thống quan hệ. 
“Ta nghĩ hẳn là ñúng vậy, các ngươi hai người tướng mạo tuy rằng không 
giống sinh ñôi , nhưng tương tự ñộ ñã có ñến tám phần giống nhau , muốn 
nói không phải  là tỷ muội thật ñúng là làm cho người ta hoài nghi.” 
ðúng vậy, trên giường người này hôn mê nữ tử, bất luận là ngũ quan hình 
dáng ñều cùng Hồng Diệp cực vì tương tự, cũng khó trách Hồng Diệp hội 
không nghe của nàng khuyên can, không hiểu lo lắng  cho xa lạ nữ tử an 
nguy, nguyên lai là huyết thống quan hệ .  
“Nói như vậy, ta thật sự tìm ñược chính mình người nhà, ñúng hay không,  
Dì Quế ?” 
Thẳng ñến giờ phút này, Hồng Diệp mới thiệt tình cười mở ra. Không nghĩ 
tới chính mình lại có thể may mắn thuận lợi chạy ra cốc sau  lại nhanh như 
vậy tìm ñến chính mình người nhà, nàng lần này xuất cốc quả thật  tốt . 
“Ngươi sao không tự mình cùng nàng ta  xác nhận?” 
Quế Hương  nhìn trên giường nữ tử hô mê dần chuyển tỉnh. Bởi vì hai người 
nói chuyện  có thanh âm, cũng khó trách hội ñem nàng  ñánh thức. 



“Ngươi tỉnh? Miệng vết thương còn ñau không?” Hồng Diệp nhanh chóng 
ngồi xuống cho giường , ñem nàng ñở ngồi dậy, xinh ñẹp khuôn mặt nhỏ 
nhắn lộ vẻ  tươi cười quan tâm hỏi.  
Mai Muội Viện tái nhợt trên mặt lộ ra cười, lẳng lặng nhìn trước mặt tiểu cô 
nương cùng nàng cực vì tương tự khuôn mặt nhỏ nhắn, cảm giác rất kỳ quái. 
Nhìn ñến của nàng ñầu tiên mắt, không cần hoài nghi, nàng  tiểu cô nương 
này cũng ñã nói  mười một năm trước bị mất tính nàng chính làm muội muội 
của ta . 
Trừ bỏ hai người tương tự dung mạo ngoại, còn có một loại trực giác liên 
thông . Từ nhỏ các nàng tỷ muội lưỡng liền cực có ăn ý, có khi một ánh mắt 
giao nhau, có thể biết ñối phương suy nghĩ cái gì, cho nên ở mất ñi tiểu muội 
kém hai tuổi, nàng mới có thể như vậy ñau lòng, căn bản không thể nhận. 
“ Dì Quế nói rất ñúng, ngươi sao không tự mình hỏi ta.” 
Tái nhợt tú lệ nét mặt biểu lộ một chút cười yếu ớt, tay mềm khẽ vuốt nàng 
cẩn thận khuôn mặt nhỏ nhắn. thương yêu , nàng  nay ñã tìm  ñược tiểu muội 
của mình ñã mất tich lâu .  
“Nguyên lai ngươi nghe ñược chúng ta nói chuyện. Thực thật có lỗi, chúng 
ta thanh âm quá lớn, ñánh thức ngươi.” Hồng Diệp xinh ñẹp phun thè lưỡi, 
thế này mới ý thức ñược mới vừa rồi nàng cùng Dì Quế  nói chuyện thanh 
quá lớn, cũng khó trách hội ñánh thức nàng.  
“Hồng Diệp, ngươi thật sự là của ta muội muội, ta là của ngươi tỷ tỷ Mai 
Muội Viện, ngươi còn có một ñại ca kêu Mai Tử Vân, cha kêu Mai Trường 
Thanh, nương kêu Lí Thúy Nga, nhà chúng ta là kinh doanh tiêu cục , Mai 
Phong tiêu cục ở hắc bạch lưỡng ñạo rất có thanh danh, cái chuyện tình khác 
ợi ta trên ñường về nhà nói cho ngươi sau .”  
Mai Muội Viện bằng giọng  suy yếu nói ra thân thế gia cảnh . Hiện tại nàng 
thầm nghĩ chạy nhanh mang Hồng Diệp về nhà, nếu cha mẹ cùng ñại ca thấy 
nàng, xác ñịnh vững chắc hội vui vẻ . 
“Tỷ, ngươi vừa bị thương, cần nghỉ ngơi nhiều vài ngày, chúng ta không vội 
nhất thời ñi.” 
Hồng Diệp không chút nghi ngờ của nàng cách nói, ở nàng mơ hồ trong ấn 
tượng, xác thực có  người nhà nàng bao nhiêu người ; Nói sau khi mười một 
năm không thấy mặt tỷ tỷ giờ gặp lại , một loại khó  cảm giác khó có thể lời 
nói diễn ñạt , một cảm giác  quen thuộc nhanh chóng ở nàng ngực trào dâng 
, nàng là thật tâm thích tỷ tỷ . 
“Của ta thương không có gì trở ngại , chẳng lẽ ngươi không nghĩ mau một 
chút nhìn thấy người nhà sao? Dọc theo ñường ñi ngươi mới hảo hảo nói cho 
ta biết năm ñó ngươi vì sao ở âm miếu tiền mất tích, là ai ñem ngươi mang 
ñi.” 



Mai Muội Viện trên mặt mặc dù mang theo một chút ôn nhu ý cười, nhưng 
nhìn về phía Quế Hương  mắt ñẹp lại rõ ràng có không thuận hòa . 
Quế Hương  ở một bên nghe hai người ñối thoại, không nhìn nàng ánh mắt  
kia tràn ngập ñịch ý . 
Thì ra là thế  Hồng Diệp là  tiểu nữ nhi  Mai Phong tiêu cục. Mai Phong tiêu 
cục ở trên giang hồ rất có danh vọng, hắc bạch lưỡng ñạo ñều nể mặt , lão 
cục chủ Mai Trường Thanh làm người hiệp nghĩa trọng tình, ñương nhiệm 
cục chủ Mai Tử Vân cũng là người quang minh lỗi lạc , về phần Mai Muội 
Viện, của nàng  dung mạo cho trí tuệ là làm cho không ít danh môn ñệ tử 
ngưỡng mộ , hiện tại hơn nữa một  Mai Hồng Diệp, nhà này nhân thật ñúng 
là chuyên ra tuấn nam mỹ nữ. 
Tuy rằng nàng ñã vài thập niên chưa giao thiệp với giang hồ, nhưng ngẫu 
nhiên xuất cốc lần này , vẫn là hội nghe ñược không ít giang hồ nghe ñồn, 
Hồng Diệp có như vậy thật là có gia thế tốt , nàng cũng thập phần thay nàng 
cao hứng. 
“Nhưng là...... Thương thế của ngươi thật sự không ý kiến sự sao?” 
Hồng Diệp liếc mắt nhìn tỷ tỷ nàng miệng vết thương, cái kia miệng vết 
thương ñã tốt ,như còn sắc mặt tỷ tỷ cũng rất kém cỏi, xem ra tỷ tỷ nàng tuy 
yếu như vẫn làm ra vẻ mạnh . 
“Ta nói không có việc gì sẽ không có việc gì , chúng ta vẫn là ñi nhanh ñi. 
Về phần ngươi vị này Dì Quế , cũng muốn theo chúng ta ñi sao?” 
Mai Muội Viện ñánh giá Quế  Hương , xem nàng ñối Hồng Diệp nhưng thật 
ra rất bảo hộ, hai người trong lúc ñó cũng thập phần thân mật, nàng cùng 
Hồng Diệp rốt cuộc là cái gì quan hệ? 
“ðây là ñương nhiên, Mai cô nương sẽ không là muốn qua cầu rút ván chứ 
?” 
 Quế  Hương hai tay hoàn ngực, cười nghễ nàng, vẻ mặt không có hảo ý.  
“Tỷ, Dì Quế ñương nhiên là theo chúng ta cùng nhau ñi.” Hồng Diệp rất sợ 
nàng hội cự tuyệt, toàn thân trấn an rõ ràng không hờn giận  Dì Quế , giành 
trước mở miệng. 
“Ta Mai Muội Viện không phải qua cầu rút ván, vậy hoan nghênh Dì Quế  
ñến Mai Phong tiêu cục ñến làm khách.” 
Mai Muội Viện qua lại nhìn hai người, này dọc theo ñường ñi nàng hội chờ 
nghe Hồng Diệp nói cho nàng  chuyện  mất tích mười một trước nàng rốt 
cuộc ñi nơi nào. Mặc dù nhìn ra ñược ñến nàng ñược chiếu cố rất  tốt khá, 
nhưng là ñem nàng mang ñi, làm cho nàng cùng người nhà phân tán nhân, 
vẫn là không thể tha thứ. 
 
Xa xa thỉnh thoảng truyền âm thanh hồ thét luyện võ , còn ở tiền viện truyền 
ñến tiếng cười của  một ñám tiêu sư dũng mãnh , lại liếc mắt thấy nhưng 



gian ngắn gọn lịch sự tao nhã tẩm phòng, Hồng Diệp cảm thấy nàng hích nơi 
này. 
“ Dì Quế , ngươi nói tỷ tỷ bị thương có nặng lắm không a?”  
Hồng Diệp cắn hạt dưa, ánh mắt thỉnh thoảng ngắm hướng ngoài cửa sổ. 
Nàng quyết ñịnh ñợi vẫn tỷ tỷ ñang ngủ và nhìn quanh một chút . 
Nghĩ ñến hôm qua sau giữa trưa, ba người chạy tới tiêu cục , tình huống thật 
sự là một  nhà ñoàn tụ. Tỷ tỷ ở  mọi người giới thiệu hoàn thân thể của nàng 
, ñột nhiên té xỉu ngay sau ñó bị một người tên là Phó Hoằng Nghiêu nam 
nhân cấp ôm trở về phòng ,  nàng thế mới biết  miệng vết thương của tỷ tỷ  
ñã sớm nhiễm trùng, sốt cao một buổi tối mới hạ. Nàng thật sự bị tỷ tỷ cấp 
hù chết, dọc theo ñường ñi ñều nói không có việc gì, còn không ngừng chạy 
ñi, sắc mặt lại càng lúc càng tái nhợt, nàng ñã sớm cảm thấy không thích 
hợp, không nghĩ tới nàng còn có thể chống ñỡ hồi tiêu cục.  
“Không chết ñược, ngươi cái kia tỷ tỷ, tính tình có thể sánh bằng ngươi còn 
quật cường hơn .” 
 Quế Hương vừa  cắn hạt dưa vừa cần ly  trà. Các nàng chạy ra cốc cũng có 
vài ngày, lấy thiếu chủ cá tính, hiện tại hẳn là ñã muốn chung quanh ñang 
tìm tìm các nàng. 
“ Dì Quế , ngươi suy nghĩ cái gì?” Hồng Diệp cũng ñáng ly trà lên miệng , 
phát hiện bên cạnh người  ñang trừng mắt vào chén trà, còn  nghỉ xuất thần.  
“Hồng Diệp, ñừng nói ta không nhắc nhở ngươi, thiếu chủ này hội chỉ sợ ñã 
ñang tìm chúng ta, ñể tránh nhanh như vậy bị tìm ñược, chúng ta tốt nhất 
ñừng ở một chỗ dừng lại lâu lắm.” 
Nghe vậy, Hồng Diệp khuôn mặt nhỏ nhắn nháy mắt suy sụp hạ. Mấy ngày 
nay nàng không phải không nghĩ tới chuyện này, chính là vẫn không dám 
nhắc tới, nghĩ ñến Mạc Ngôn ñơn ñộc ở lại trong cốc , nàng lo lắng 
nói:“Không biết Mạc ñại ca có mạnh khỏe không ?”  
“Yên tâm, người khởi xướng là ta, hắn nhiều lắm xem như ñồng lõa, huống 
hồ ngươi không phải lưu lại một phong cầu tình , thiếu chủ sẽ không giết 
hắn, nhiều nhất ñem hắn ñánh thành trọng thương thôi. Bất quá nói còn nói 
trở về, ngươi rốt cuộc viết cái gì cấp thiếu chủ?” Quế Hương tò mò hỏi. Rốt 
cuộc là nội dung thế nào , có thể cho thịnh nộ của  thiếu chủ hạ xuống thiếu 
chủ sẽ không giết Mạc Ngôn? 
Hồng Diệp liếc mắt vẻ mặt hứng thú nàng, tiếp tục cắn  hạt dưa, nhẹ nhàng 
bâng quơ nói:“Ta chỉ bất quá viết, ðộc vương cốc mỗi người ñối ta ñều rất 
quan trọng , nếu là có bất luận kẻ nào mà tử hoặc bị thương, như vậy ta cả 
ñời cũng không hội lại bước vào ðộc vương cốc từng bước. 
Quế Hương cảm ñộng tiến lên ôm lấy nàng. Mọi người quả thực không  sao , 
có Hồng Diệp như vậy hy vọng thiếu chủ có thể  nể mặt ở Hồng Diệp ñối 
mọi người thủ hạ lưu tình. 



“Hồng Diệp, mọi người cho ngươi mạo hiểm quả thật là ñáng giá.” 
“ Dì Quế , ñừng như vậy !” Hồng Diệp ñẩy nàng ra , hướng nàng xinh ñẹp 
cười,“Các ngươi mọi người liều mình giúp ta, ñây là ta phải làm. Nhưng ta 
lại sợ, vạn _ nhất...... Liệt  ñiên rồi, mặc kệ ta cầu tình  kia Mạc ñại ca  làm 
sao bây giờ?”  
Nghĩ vậy một chút, Hồng Diệp  nét tươi cười mất ñi. Hắn kia hỉ nộ vô 
thường dữ dằn tính tình, nàng luôn luôn khó có thể nắm trong tay, vạn nhất 
cuồng nộ trung hắn thực giết Mạc ñại ca, nếu xảy ra khả nâng thế thì làm sao 
cho tốt ? 
“ðừng nghĩ nhiều như vậy. Hồng Diệp, ngươi hiện tại có tính toán gì 
không?” 
“Ta vừa cùng người nhà mới nhận lại nhau , tưởng tại ñây nhiều dừng lại vài 
ngày, sau ñó chúng ta lại rời ñi. Nhiều như vậy năm không xuất cốc, ta nghĩ 
chung quanh ñi ñi dạo,  Dì Quế  ngươi ñi cùng ta nha ?” 
Rất ñúng, trước ñừng nghĩ nhiều như vậy, nếu không nghỉ nhiều như vậy 
nếu không  những ngày kế tiếp sẽ  không vui. 
“ðây là ñương nhiên.” Quế Hương  yêu thương nhẹ nắm trụ tay nàng, cười 
nhìn nàng nói:“Nhưng ñi chơi thì chơi  cũng ñừng quên nhưng gì ta nói 
trước khi xuất cốc, cẩn thận ngẫm lại chuyện ngươi cùng thiếu chủ ñi.” 
“Ta biết.” Hồng Diệp khẽ thở dài,  Dì Quế thật sự là thế nào  cũng không 
quên .” 
“Ngươi mấy ngày nay buổi tối, tựa hồ ngủ không  an ổn.”  dì Quế quan tâm 
nói. 
“Có...... Có sao?” Hồng Diệp vội vàng uống một ngụm trà, lảng tránh nàng 
thăm dò ánh mắt. 
“Còn muốn gạt ta? Xem ngươi ban ngày ngáp liên tục, một bộ tinh thần 
không ñủ bộ dáng, Hồng Diệp, ngươi nên sẽ không là thiếu chủ không ở bên 
cạnh, ngược lại ngủ không ñược ?” 
Quế Hương thử hỏi. Tuy rằng nàng trước mặt người khác che dấu rất khá, 
nhưng nha ñầu kia  là  do nàng từ nhỏ chăm sóc , một chút không thích hợp, 
nàng lập tức có thể phát hiện. 
Nghe vậy, Hồng Diệp ñôi má thoáng  nồng , ho khan vài tiếng , ñang muốn 
phản bác như  lại ở Dì Quế  cặp mắt có thể hiểu rõ lòng người  vội vàng 
quay ñầu ñi, phiết thanh nói:“Nào có, ngươi nhưng ñừng nói lung tung! 
Thiếu một cái người ñáng ghét ta , sẽ không lại ñối ta hạnh kiểm xấu, ta làm 
sao không ở cùng có thể ngủ không tốt ñâu.” 
“Thật vậy chăng?” Quế Hương không buông tha nàng, cười nàng. 
“Tiểu muội, ngươi ở trong phòng  không ?” 
Ngoài cửa một tiếng nói vang lên,  Mai Tử Vân từ ngoại ñi ñến, hợp thời 
giải cứu nàng. 



“ðại ca, ta ở trong này.” 
Nghe tiếng, Hồng Diệp vội vàng ba bước hướng hắn ñi ñến.  
“Tiểu muội, cha mẹ ở trong ñại sảnh chờ ngươi, muốn ñem ngươi chính thức 
giới thiệu cho mọi người “  
Mai Tử Vân cười nhìn tiểu muội, trong mắt có ôn nhu. Tìm mười một năm, 
nàng rốt cục trở về người nhà ôm ấp, mọi người ñối nàng tất nhiên là quý 
trọng. 
“Tốt lắm, ñại ca chúng ta ñi thôi.” Hồng Diệp chủ ñộng tiến lên ôm lấy cánh 
tay hắn, cử chỉ thập phần tự nhiên Này hành ñộng cũng làm cho Tử vân thập 
phi thường cao hứng, nàng cùng nhiều năm không thấy người nhà hoàn toàn 
không có gì ngăn cách. 
Quế Hương  nhìn hai người rời ñi thân ảnh. Cứ việc nha ñầu kia mạnh 
miệng, nhưng nàng vẫn là nhìn ra ñược ñến, Hồng Diệp ñối thiếu chủ có lẽ 
là thói quen, có lẽ chưa nhận thấy ñược chính tâm ý, nhưng có thể khẳng 
ñịnh là, nàng ñối thiếu chủ tuyệt ñối không thể  hông có một chút cảm tình. 
Thật sự là quá tốt, trận này mọi người dùng mệnh  làm tiền ñặt cược, xem ra 
có lẽ có thể như mọi người mong muốn. 
Hộ tống Mai Tử Vân ở trong ñại sảnh gặp qua trong tiêu cục sở hữu tiêu sư, 
ở mọi người hoan nghênh tiếng cười cùng nhiệt tình quan tâmạ, Hồng Diệp 
rất nhanh cùng mọi người hoà mình. Nàng là thật tâm thích nơi này, cũng 
thật cao hứng có này nhóm người làm bạn. 
Thủy chung không bỏ ñược Mai Muội Viện , ở mọi người cười ñùa thanh 
hạ, vụng trộm rời ñi, nàng ñi vào Mai Muội Viện sương phòng  nói:“Tỷ, ta 
có thể tiến vào sao?” 
“Tiến vào.” Trong phòng ñầu truyền ñến suy yếu vô lực tiếng nói. 
Hồng Diệp vừa ñi vào phòng nội, tùy tay ñem cửa phòng ñóng lại , tiến vào 
giường , nhìn ñang nằm ở giường  sắc mặt như tờ giấy, lo lắng hỏi:“Tỷ, 
thương thế của ngươi có hay không tốt lên  một chút?” 
“Ta không sao.” Mai Muội Viện nhẹ nắm trụ tay nàng, ñem nàng kéo ngồi ở 
giường , quan tâm hỏi:“Còn  quen  với nhà chưa sao?”  
Hồng Diệp mỉm cười gật ñầu.“Tuy rằng cách xa nhau mười một năm, có thể 
nói cũng kỳ quái, ở nhìn thấy cha mẹ cùng ñại ca , không thể không biết mới 
lạ, liền giống như ở quán trà nhìn thấy tỷ khi giống nhau, cái loại cảm giác 
này thực thân thiết.” 
“Có lẽ, ñây là cái gọi là huyết thống , dù sao mọi người ñều là người một 
nhà.” 
ðối với nàng có thể rất nhanh dung nhập này gia, Mai Muội Viện cảm thấy 
thập phần cao hứng. Nàng này muội muội thông minh trung có chứa vài 
phần ngoan ñiểm. Này dọc theo ñường ñi nàng quan sát quá nàng, nàng ñối 



gì này nọ ñều cảm giác sâu sắc hứng thú, kia nóng bỏng tò mò bộ dáng tựa 
hồ là không thường xuất môn. 
“Hồng Diệp, này dọc theo ñường ñi rất nhiều sự ta không có phương tiện hỏi 
ngươi, hiện tại cũng chỉ còn lại chúng ta tỷ muội hai người, có một số việc 
ngươi nên thành thật nói cho tỷ tỷ.” 
“Chuyện gì?” Hồng Diệp chột dạ lảng tránh của nàng ánh mắt, nhịn không 
ñược dưới ñáy lòng khổ thán: Vì sao bên người nàng mọi người như vậy 
khôn khéo? Âu Dương Liệt, Dì  Quế , hiện tại lại nhiều một cái tỷ tỷ, nàng 
giống như suốt ngày ñều gặp phải bị buộc hỏi tình trạng quẫn bách. 
“Ngươi nói ngươi năm ñó là bị ðộc vương cốc mang ñi, lần này xuất cốc là 
mọi người  ðộc vương cốc thiếu chủ Âu Dương Liệt liều chết giúp ngươi 
trốn tới, vì thành toàn ngươi muốn cùng người nhà ñoàn tụ tâm nguyện. 
Nhưng là ngươi vẫn cũng không nói gì rõ ràng, ngươi cùng Âu Dương Liệt 
lại là loại nào quan hệ?” 
Này dọc theo ñường ñi, nàng nói ðộc vương cốc hoàn cảnh, cũng nói ðộc 
vương cốc mọi người ñãi nàng vô cùng tốt, thậm chí nhắc tới nàng có thể hạ 
ñộc , nhưng là ñối nàng cùng Âu Dương Liệt trong lúc ñó quan hệ nàng lại 
chỉ tự chưa ñề. 
ðối với tỷ tỷ ñây là vần ñề nghiêm trọng , Hồng Diệp chỉ có thể ở trong lòng 
cười khổ, nàng thật ñúng là không biết nên như thế nào trả lời. Nếu nói nàng 
cùng Âu Dương Liệt sớm ñã  là vợ chồng , nàng dám cam ñoan, cha mẹ nhất 
ñịnh hội suất lĩnh tiêu cục mọi người ñi tìm Âu Dương Liệt liều mạng. 
“Vấn ñề này, thực làm ngươi như vậy khó có thể trả lời sao?” 
Mai Muội Viện thấy nàng hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn mặt nhăn lại , một bộ 
không biết như thế nào mở miệng bộ dáng, căn cứ vào trực giác, nàng dám 
cắt ñịnh Hồng Diệp cùng cái kia Âu Dương Liệt chi hỏi tuyệt không ñơn 
thuần. 
“Tỷ, vấn ñề này thật là rất khó trả lời, cũng không thể ñược chờ ta  thời ñiểm  
thích hợp nói sau Hồng Diệp khẽ thở dài, khó xử nói. 
“ðược rồi, ta không bức ngươi.” 
Không ñành lòng thấy nàng vẻ mặt ưu sầu, nàng vừa mới trở lại này gia, về 
sau có khi là thời gian có thể ép hỏi nàng. 
“Tỷ, có một việc, ta theo ngày hôm qua liền vẫn rất ngạc nhiên, ta có thể hỏi 
ngươi sao?” 
Hồng Diệp thấy nàng buông tha cho ép hỏi nàng, nhẹ nhàng thở ra rất nhiều, 
hai mắt sáng lên, xoay mình nhớ tới một sự kiện ñến.  
“Chuyện gì, ngươi cứ việc hỏi.” 
“Ngươi cùng cái kia Phó ñại ca là cái gì quan hệ a?” 
Nghĩ ñến ngày hôm qua vừa mới tiến tiêu cục, sắc mặt tái nhợt, lung lay sắp 
ñổ tỷ tỷ ở giới thiệu hoàn thân thể của nàng , chuyển hướng một bên Phó 



Hoằng Nghiêu, theo trong lòng xuất ra hại nàng thân trúng ñộc phiêu ngọc 
bội quăng cho hắn, sau ñó thân mình mềm nhũn, liền ngất ñi. Còn nhớ rõ lúc 
ấy Phó Hoằng Nghiêu vẻ mặt lo lắng, ở mọi người dưới ánh mắt, ôm lấy hôn 
mê tỷ tỷ, nhắm thẳng nàng khuê phòng phóng ñi, còn hướng tới mọi người 
gào thét chạy nhanh kêu ñại phu, thẳng ñến ñại phu chẩn ñoán qua ñi, ñoàn 
người thế này mới ñem tâm tư ñặt ở trên người nàng, kia một màn vừa vừa 
thật làm nàng ấn tượng khắc sâu ñâu. 
“Cái gì quan hệ cũng không có.” Mai Muội Viện kiều nhan trầm xuống, 
phiết quá ñi, cắn răng cả giận. 
“Ngươi xác ñịnh cái gì quan hệ cũng không có?” 
Bỗng dưng, cửa phòng thình lình bị ñẩy ra ñến, một chút thon dài thân ảnh 
bước vào trong phòng, nhưng thấy Phó Hoằng Nghiêu trong tay bưng một 
chén chén thuốc, luôn luôn tuấn nhã mỉm cười gương mặt, lúc này bao trùm 
một tầng tức giận, hướng tới giường ñi tới. 
“Phó ñại ca, ngươi giúp tỷ tỷ uống dược !” 
Hồng Diệp qua lại nhìn hai người. Tuy rằng ngày hôm qua lần ñầu nhìn thấy 
Phó Hoằng Nghiêu, ñối hắn làm người không lắm rõ ràng, nhưng nàng từng 
ngầm quan sát quá hắn; Hắn ñối bất luận kẻ nào ñều chuyện trò vui vẻ, ôn 
hòa có lễ, thậm chí cùng một ñám tiêu sư cũng có thể hào hùng tâm tình, duy 
ñộc ñối mặt tỷ tỷ khi, tựa hồ hơn một ít không tầm thường mùi thuốc súng, 
ñiểm này làm nàng cảm giác sâu sắc hứng thú. 
“Hồng Diệp, phiền toái ngươi trước ñi ra ngoài một chút, ta với ngươi tỷ tỷ 
có một chút nói muốn nói.” 
Hoằng Nghiêu hướng nàng ôn hòa cười, ñể tránh ñợi dọa ñến nàng, vẫn là 
thỉnh nàng lảng tránh tốt lắm. 
“Hảo, vậy ngươi nhóm từ từ nói chuyện. Tỷ, ta trễ một chút lại ñến nhìn 
ngươi.” 
Tuy rằng rất muốn lưu lại xem diễn, nhưng người ta ñều bỏ qua không cho 
xem, nàng ñành phải tiếc nuối ñi trước rời ñi, rời ñi khi còn không quên hảo 
tâm quan thượng cửa phòng. 
 

 

 

 

 



Chương 7 
 

Màn ñêm buông xuống, xa xa mơ hồ truyền ñến  âm thanh tiếng gõ mõ  báo 
canh . 
ðã là vào lúc canh ba trên  giường có một  người trên vẫn không hề buồn 
ngủ. 
 Dì Quế nói ñúng cho dù chính mình không muốn thừa nhận nhưng từ xuất 
cốc ñến giờ  mỗi ñến ñêm dài yên tĩnh nàng luôn trằn trọc nan miên. Mười 
một năm thời gian dài, nàng ñã có thói quen hắn nhiệt ñộ cơ thể thậm chí 
ñến sau này , nàng lại thói quen ở hắn trong lòng ñi vào giấc ngủ, thiếu hắn 
ấm áp ôm ấp, nàng nhưng lại trở nên khó có thể ngủ ..  
Nàng bất ñắc dĩ che mặt than nhẹ. Cùng người nhà ñoàn tụ là nàng mười 
một năm qua tâm nguyện, nhưng vì sao ở  hoàn cảnh vui vẻ rất này , nàng 
nhưng lại có cảm giác thản nhiên mất mát? Nàng thật sự là thực không muốn 
thừa nhận, chính mình còn muốn niệm khởi cái kia chán ghét nam nhân . 
Nàng không phải thực chán ghét hắn sao? Nàng không phải hận không thể 
rời ñi ðộc vương cốc sau, liền cùng hắn không còn có gì liên quan, kia vì 
sao tình thế  biến thành như bây giờ ? Nàng chẳng lẽ là ñã sớm thích hắn, 
chính là vẫn không muốn ñi thừa nhận mà thôi...... 
Này tỉnh ngộ, làm Hồng Diệp ñột nhiên xoay người ngồi dậy, nàng khổ hé ra 
khuôn mặt nhỏ nhắn, ôm ñầu thở dài. 
Nàng làm sao có thể thích hắn ? Nàng không phải luôn luôn ghét nhất hắn 
sao? 
Không không không, có lẽ là vừa xuất cốc, nàng còn không thói quen ngủ  
một mình , cho nên mới miên man suy nghĩ, nhất ñịnh là như vậy. 
Ngay khi nàng càng không ngừng thuyết phục chính mình , ngoài cửa phòng 
bỗng nhiên truyền ñến dồn dập tiếng bước chân, ngay sau ñó cửa phòng bị 
ñẩy mở ra,  Dì Quế vẻ mặt kinh hoảng xuất hiện ở nàng trong phòng, nhìn 
thấy nàng tỉnh giấc  ngồi ở giường, ñầu tiên là ngẩn người, lập tức vội la 
lên:“Hồng Diệp, ñã xảy ra chuyện, mau mặc vào xiêm y ñến bên ngoài .” 
“ Dì Quếi, ngươi nói cái gì, ra chuyện gì?” 
Hồng Diệp bị của nàng phản ứng cấp làm sợ, tiếp nhận xiêm y chạy nhanh 
mặc vào,Dì Quế di lập tức lôi kéo nàng ñi ra ngoài. 
“Vừa rồi ta ở kế bên  nhà xí, phát giác trong tiêu cục ñầu ñèn ñuốc sáng 
trưng, ta cảm thấy kỳ quái, liền tùy tiện kéo một người tới hỏi, thế mới biết 
có không ít người tất cả ñều không hiểu nôn mửa mắt hoa.” 
“Cái gì?” Hồng Diệp khuôn mặt nhỏ nhắn phút chốc trắng xanh, dừng lại 
cước bộ, phấn môi khẽ run, khó khăn khải khẩu nói:“Ý của ngươi là, bọn họ 
mới có thể trúng ñộc?” 



“ðúng vậy.” Quế Hương i vẻ mặt ngưng trọng nhìn nàng. Nếu thật sự là 
trúng ñộc, hạ ñộc người ó khả năng là thiếu chủ.  
“Chúng ta mau quay trở lại!” 
Hồng Diệp việc không ngừng chạy gấp ñến ñại sảnh, thấy mọi người cuồng 
nôn,  thậm chí ñã muốn  lấy ñi hết sức lực xụi lơ làm cho nàng kinh hoảng 
muốn tiến lên xem xét. 
“Hồng Diệp......” 
Hồng Diệp nhìn lại, chỉ thấy cha mẹ ñỡ lẫn nhau sắc mặt tái nhợt ôm bụng, 
chậm rãi hướng nàng ñi tới. 
“Cha, nương, các ngươi làm sao không thoải mái?” 
Hồng Diệp bước nhanh tiến lên, giúp ñỡ hai người ngồi xuống, một mặt cẩn 
thận giúp hai người khám bệnh. 
“Ngủ thẳng một nửa, ñột nhiên ñau bụng  tiếp theo liền vẫn nôn mửa trong 
bụng những gì có ñều ñã phun ra muốn không có cái gì ñể phun mới tạm 
thời ñình chỉ, ñến bây giờ bụng vẫn ẩn ẩn làm ñau.”  
Lí Thúy Nga hư nhuyễn than tựa vào ghế, hai tay vẫn ôm bụng ñau ñớn , hơi 
thở mong manh nói.  
“Như thế nào mọi người ñều giống nhau, rốt cuộc là làm sao xảy ra vấn ñề?” 
Mai Trường Thanh vô lực liếc mắt góc vài tên ñang ở cuồng nôn tiêu sư, 
trong không khí tràn ngập một cỗ  mùi khó nghe , chuyện này tuyệt ñối  
không tầm thường. 
“Cha, nương, các ngươi trước ăn vào này dược, bụng lập tức sẽ không ñau.”  
Hồng Diệp theo trong lòng lấy ra một lọ mặc màu xanh bình sứ, trước ñổ ra 
hai viên viên thuốc, phân biệt ñưa cho hai người, lại ñem dược bình giao cho 
một bên Dì Quế phụ nàng chia mọi người ăn vào. 
“ðây là chuyện gì xảy ra?” Mai Tử Vân từ bên ngoài trở về, một bước vào 
tiêu cục, tức nhìn thấy bên trong tình huống bi thảm, nhịn không ñược nhíu 
mày vội hỏi. 
Mai Trường Thanh nhìn từ bên ngoài trở về trưởng tử, nói ñơn giản nguyên 
do, càng thêm chứng thật hắn mới vừa rồi phỏng ñoán; Mọi người ñều là ở 
dùng quá bữa tối sau mới biến thành như vậy, xem ra là có người ở bữa tối 
hạ ñộc. 
“Tiểu muội, ngươi vì sao hội không có việc gì, nhưng lại có giải dược?” 
Mai Tử Vân ở bữa tối có việc ñi tranh nha môn, cho tới bây giờ mới trở về, 
bởi vậy cũng không có ở trong tiêu cục dùng bữa tối. Nhìn những người  ăn 
qua bữa tối không người nào  may mắn thoát khỏi, chỉ duy  nhất tiểu muội 
cùng người ở bên cạnh  nàng  Dì Quế  không có việc gì, càng làm người ta 
kinh ngạc là nàng thế nhưng có giải dược! 
“Ta......” ðối mặt cha mẹ cùng ñại ca hồ nghi ánh mắt cùng hỏi, Hồng Diệp 
nhất thời cũng không biết nên như thế nào giải thích. 



“Không tốt, nhị cô nương tình hình không tốt .” 
 Nha hoàn hầu hạ Mai Muội Viện lấy giải dược tính mang một viên trở về 
cho nàng như  Mai Muội Viện ăn vào thì té xỉu trên giường vội vàng chạy 
tới ñại sảnh cầu cứu.  
Nghe vậy, bốn người sắc mặt ñại biến, Hồng Diệp dẫn ñầu chạy ñến Mai 
Muội Viện phòng Mai Tử Vân tắc giúp ñỡ cha mẹ ñuổi theo sau .  
“Tỷ......” Hồng Diệp ñi vào trong phòng nhìn sắc mặt xanh trắng Mai Muội 
Viện , nàng vội vàng tiến lên nâng dậy nàng, cẩn thận xem xét tinh huống  
của nàng  ñôi mi thanh tú không khỏi câu lại . 
Không tốt, tỷ tỷ trúng ñộc tình huống so với mọi người nghiêm trọng hơn , 
có thể là bởi vì nàng có thương tích trong người, thân mình tương ñối suy 
yếu, ñộc xâm nhập khá nhanh . Nàng việc không ngừng theo trong lòng lấy 
ra dược bình, ñổ ra hai viên viên thuốc làm cho nàng ăn vào. 
“ðại muội.” 
“Muội viện.”  
Mai Tử  vân lúc này giúp ñỡ cha mẹ  bước vào trong phòng, Hồng Diệp thừa 
dịp ba người tiến lên xem xét tỷ tỷ tình huống khi, phân phó nha hoàn ñem 
trong phòng rửa sạch sạch sẽ, tiếp theo mới lặng lẽ rời khỏi phòng. 
“Hồng Diệp, tỷ tỷ ngươi tình huống thế nào?” 
Bên ngoài hậu viện  Quế Hương , thấy nàng xinh ñẹp khuôn mặt nhỏ nhắn 
che kín ưu sầu theo trong phòng ñi ra, quan tâm liền hỏi. 
“Không có việc gì.  Dì Quếi, mọi người trúng là thất diệp lan vĩ ñộc,  ñộc 
này  là do Liệt hạ.” 
Mọi người trúng ñộc coi như rất nhỏ, sẽ không lấy ñi  mạng, trong lòng nàng 
hiểu ñược ñây là Âu Dương Liệt cảnh cáo nàng .. 
Nhìn ñến mọi người tình huống, nàng không dám tưởng tượng, nếu là hắn 
ñộc xuống lần nữa  nặng thêm một chút, kết quả nàng hay không  thể tưởng 
tượng ..  
“Người này nói chuyện không tiện, chúng ta về trước ngươi trong phòng bàn 
lại.” 
Quế Hương lôi kéo tay nàng, thừa dịp mọi người không chú ý tới các nàng, 
bước nhanh trở về  Hồng Diệp phòng  nhìn thấy một thân ảnh thân quen tựa 
hồ ñã ñợi chờ các nàni lâu. 
“Mạc ñại ca!” Hồng Diệp vui vẻ kinh hô, vội vàng tiến lên nhìn kỹ. Thật là 
Mạc Ngôn, hắn hảo  
Tốt quá  ñứng ở nàng trước mắt, thật tốt quá, nàng tự xuất cốc sau bất an 
tâm, cuối cùng có thể buông xuống. 
“Mạc Ngôn, ngươi làm sao có thể ở trong này?” Quế Hương vẻ mặt ngưng 
trọng, nhìn thấy hắn cũng không giống Hồng Diệp như vậy vui vẻ. Người  ở 
trong này vậy  thiếu chủ cũng ñến ñây.  



“Thiếu chủ muốn ta tiện thể nhắn  tới Hồng Diệp.”  
Mạc Ngôn liếc mắt ñến  hai người một cái, như trước  mặt không chút thay 
ñổi bộ dáng, chút không có gì vui sướng loại tình cảm. 
“Mau nói cái gì...... ðợi chút, Mạc ñại ca, mặt của ngươi sắc không thích 
hợp, ngươi có phải hay không trúng ñộc?”  
Cho dù sớm có chuẩn bị tâm lý, Âu Dương Liệt ñã tìm ñược nàng, nhưng 
chính mắt nhìn thấy hắn ở Mạc dai ca truyền mệnh lệnh của hắn  nàng 
nhưng lại không có một tia muốn chạy trốn ý niệm trong ñầu, ngược lại chờ 
mong gặp lại  cái kia nam nhân. Còn không kịp miệt mài theo ñuổi chính 
mình phức tạp tâm tình, ñột nhiên phát hiện ánh mắt mơ hồ Mạc Ngôn, nàng 
vội vã hỏi. 
Mạc Ngôn xem nàng liếc mắt một cái, ñáy mắt có tia bội phục, nàng có thể 
liếc mắt một cái nhìn ra ñến, ñây cũng chứng mình Hồng Diệp sử ñộc bất 
phàm, không hổ là thiếu chủ một tay dạy dỗ ñi ra. 
“Cái gì! Mạc Ngôn trúng ñộc? Ta không thấy như vậy!”  
Quế Hương  khẩn trương ở trên mặt hắn ñi tuần tra, lại như thế nào cũng 
nhìn không  chỗ khác thường . 
“Không chỉ là ta, Kim, Ngân bà bà, lão Triệu, còn có những người khác, tất 
cả ñều bị thiếu chủ tìm ñược rồi. Thiếu chủ ñối chúng ta hạ tử ngọ phệ cốt.” 
Mạc Ngôn trên mặt vẫn không có một tia phập phồng, vẫn là một bộ mặt 
không chút thay ñổi nói, như người trúng kịch ñộc không phải hắn. 
Nghe vậy, hai người sắc mặt khẽ biến. Tử ngọ phệ cốt loại này ñộc, là mỗi 
ñến giờ tý cùng buổi trưa sẽ gặp phát tác kịch ñộc, này ñộc càng làm toàn 
thân giống như vạn nghĩ phệ cốt, cái loại này ñau ñớn cũng không người 
bình thường có thể chịu ñược, nếu khó giải dược phải chịu một cái canh giờ. 
Trúng ñộc này giả, phải  trong bảy ngày uống thuốc giải dược, nếu không 
ñộc tính ñem xâm nhập nội tạng, làm cho nội tạng bị cắn bị tiêu hủy hầu như 
không còn, ñến lúc ñó cho dù là có ñến giải dược cũng vô dụng. Nhưng 
thường thường có người chịu không nổi loại này chuy tâm ñến xương ñau 
nhức, hầm không ñến bảy ngày, liền tự sát cầu giải thoát. 
“Mạc ñại ca, ngươi trên người ñộc hiện tại này canh giờ không có phát tác, 
chắc là Liệt cho ngươi tạm thời giảm ñau dược phải không?” 
Hiện tại ñúng là giờ tý, cũng là ñộc tính phát tác thời ñiểm, nhưng hắn lại 
một bộ không có việc gì bộ dáng,  chắn là ăn xong Âu Dương Liệt cấp tạm 
thời giảm ñau dược, làm cho hắn có thể thuận lợi ñến truyền lời. 
“ðúng vậy.” Mạc Ngôn  vuốt cằm, Hồng Diệp xác thực hiểu biết thiếu chủ. 
“Không nghĩ tới những người khác nhanh như vậy ñã bị thiếu chủ tìm ñược 
rồi, nhưng lại bị thiếu chủ hạ nặng như vậy ñộc, xem ra thiếu chủ lúc này tức 
giận ñến không nhẹ.” 



Qu ếHương sắc mặt trầm trọng nói. Nàng này người khởi xướng kết cục, 
tuyệt ñối hội so với những người khác thảm hơn , thiếu chủ tuyệt không tha 
cho nàng.  
“Liệt, hắn muốn ngươi  nói cái tới ta?” 
“Thiếu chủ nói ñêm nay chính là  cảnh cáo, nếu là ngươi không muốn theo 
ta ñi ,thì hậu quả chính ngươi phụ trách. Còn có những người khác, tử ngọ 
phệ cốt ñộc hiện tại sớm phát tác, lúc này thiếu chủ không tính thay bọn họ 
tạm thời giảm ñau, trừ phi nhìn thấy ngươi, nếu không sẽ làm cho mọi người 
ñan dược sẽ ñể bọn họ chịu  ñau ñớn một cái canh giờ.”  
Mạc Ngôn khó ñược một lần nói dài và nhiều như thế trong lời nói, trong 
giọng nói có rõ ràng vội vàng, hắn  sợ những người khác không chịu nổi ñộc 
phát thống khổ. 
“Ta căn bản không hề có ñường ñể chọn lựa . Ta lưu trương tờ giấy cho mọi 
người , chúng ta ñi.” 
Hồng Diệp tươi cười có vị chua sót. Vì sao hắn cũng chỉ hội uy hiếp nàng, 
luôn không cho nàng phản kháng ? ðể lại tờ giấy giải thích hành tung sau, 
ba người sắc mặt trầm trọng cùng nhau biến mất ở màn ñêm trung. 
 
Con ngươi ñen như  ngọn ñuốc, nhìn xa ngoài cửa phòng âm trầm bóng ñêm. 
Tính tính thời gian, hắn chờ người  cũng gần ñến. 
Âu Dương Liệt thay chính mình châm chén rượu, không nhìn trong phòng 
mấy người kêu rên ñau ngâm thanh, lãnh khốc trên mặt lộ ra một chút âm 
trầm, nhếch bạc môi càng có vẻ vô tình. 
“Thiếu chủ tha mạng a!” Lão Triệu, Kim, Ngân bà bà, ñau ñến trên mặt ñất 
lăn lộn, tiếng kêu rên không ngừng, trăm miệng một lời cầu tình nói. Bọn họ 
toàn thân giống như vạn nghĩ phệ cốt bàn, loại này chuy tâm ñau nhức cho 
dù là con người sắt ñá cũng chịu không nổi, huống chi là bọn hắn ba người 
ñã già xương cốt ñâu còn như trước . Chỉ sợ không cần chờ một cái canh 
giờ, ba người sẽ chịu không nổi loại loại ñau ñớn này, tự sát cầu cái giải 
thoát rồi. 
Âu Dương Liệt thờ ơ, nâng chén uống rượu, con ngươi ñen xẹt qua một chút 
lửa giận. Hắn nâng mâu nhìn phía ngoài cửa, tam mạt thân ảnh ñồng thời 
phiêu nhiên dừng ở hành lang dài , trong ñó một chút tinh tế thân ảnh lại 
nhắm thẳng trong phòng vội vàng chạy tới. 
“Triệu gia gia, Kim, Ngân bà bà, các ngươi làm sao vậy?” 
Hồng Diệp ở ngoài cửa chợt nghe ñến ba người tiếng kêu thảm thiết, vội 
vàng nhảy vào trong phòng, chỉ thấy ba người cuộn lại thân thể trên mặt ñất 
lăn lộn, ba người sắc mặt trắng bệch, làm như cố nén thật lớn thống khổ. 
Thấy thế, Hồng Diệp khổ sở ñỏ hốc mắt. ðều là nàng làm phiền hà bọn họ! 
Rưng rưng hai tròng mắt nhấc lến  , chống lại một ñôi con ngươi ñen kia , 



nàng sốt ruột cầu nói:“Liệt, ta ñã  ñến ñây, mau cho bọn hắn giải dược ñi, 
bọn họ tuổi lớn như vậy, chịu không nổi loại này ñau nhức tra tấn.” 
Âu Dương Liệt lạnh lùng mắt  liếc nàng một cái, sắc bén con ngươi ñen 
thẳng nhìn chằm chằm Quế Hươngi, hắn thưởng thức bắt tay vào làm từ 
chén, bạc môi phun ra lạnh như băng vô tình trong lời nói ñến. 
“Mao Quế Hương, ngươi là muốn chính mình ñộng thủ, hay là muốn ta tự 
mình ra tay?” 
Quế Hương toàn thân chỉ không ñược phát run, sắc mặt trắng nhợt. Nàng 
biết của nàng kết cục tuyệt ñối hội thực thảm, thiếu chủ tuyệt không tha cho 
nàng, chẳng qua làm giờ khắc này chuyện xảy ra , nàng nhưng lại so với 
chính mình ñoán trước còn muốn sợ hã hơn i. 
“Không cần.” Hồng Diệp nhanh chóng che ở Quế Hương trước người, xinh 
ñẹp khuôn mặt nhỏ nhắn  khẩn cầu, chỉ sợ hắn ngay sau ñó sẽ ở không người 
phát hiện trúng ñối Quế Hương ñau hạ sát thủ.  
Âu Dương Liệt vẫn là không nói một câu, con ngươi ñen ñể có gạt bỏ ý, 
giống như khóa trụ con mồi , nhanh nhìn chằm chằm Quế Hương . Tuấn 
khốc gương mặt thượng, như bao trùm một tầng hàn sương, trong phòng 
buộc chặt bầu không khí, làm người nghỉ  ñến liền làm cho ngay cả ñau  trên 
mặt ñất lăn lộn ba người cũng phát giác khác thường, cố nén ñau ñớn, khẩn 
trương nhìn chăm chú vào Âu Dương Liệt. 
Xoay mình, ở mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, Hồng Diệp thừa dịp bên 
cạnh Mạc Ngôn chưa chuẩn bị, cướp ñi trong tay hắn trường kiếm, cũng ở 
mọi người tiếng kinh hô trung, ñem trường kiếm ñể ở chính mình cổ hạ, hai 
tròng mắt hàm quật nghênh thị Âu Dương Liệt lóe lửa giận con ngươi ñen. 
“Ta nói rồi, ðộc vương cốc mỗi người ñối ta ñều rất trọng yếu, nếu là ngươi 
thương tổn gì một người, ta này cả ñời cũng không hội bước vào ðộc vương 
cốc từng bước. Hiện tại ngươi không chỉ có ñối bọn họ hạ ñộc, còn tính ở ta 
trước mắt ta giết Dì Quế, bọn họ liều chết theo giúp ta xuất cốc, ta cũng 
không thể vô tình vô nghĩa, một khi ñã như vậy, ta ñây liền cùng bọn họ 
cùng chết.” 
Cùng hắn ñồng giường cộng chẩm nhiều năm, ñối hắn tính tình nàng cũng 
biết vài phần, luôn luôn hỉ nộ vô thường dữ dằn hắn  giờ phút này thấy chạy 
trốn nàng, thế nhưng không có giận tím mặt, cũng không phải hắn không tức 
giận, ngược lại là càng làm nàng sợ hãi ñến  cuồng nộ dưới sát  khí của hắn , 
hắn là thật sự tính giết Dì Quếi, nếu nàng không ra tay can thiệp trong lời 
nói, Dì Quế  tuyệt ñối sẽ ở trong chớp mắt ở giữa ñộc bất ngờ tử. 
“Ngươi ở uy hiếp ta?” Âu Dương Liệt trong tay cần chén rượi  thưởng thức 
bóp thành  bột phấn. 
“Ngươi cũng uy hiếp ta.” 



Hồng Diệp hít một hơi thật sâu, không ngại hắn bừng bừng tức giận, nhưng 
nàng biết tuyệt không có thể lại chọc giận hắn, nếu không khó bảo toàn mọi 
người bình an, vì thế ôn nhu thỉnh cầu nói:“Liệt, ta cầu ngươi, buông tha Dì  
Quế , ñem giải dược cấp mọi người ñược không? Ta với ngươi hồi ðộc 
vương cốc, mặc cho ngươi xử trí, yêu cầu duy nhất, chính là ñừng nữa 
thương tổn mọi người ñược không?”  
Âu Dương Liệt nén giận con ngươi ñen thật sâu nhìn chăm chú vào nàng hồi 
lâu, nhìn ra nàng ñáy mắt còn thật sự, nàng là thật mang tính mạng uy hiếp 
hắn. 
“ Buông thanh kiếm ra , nếu là ngươi dám bị thương chính mình, ta cam 
ñoan làm cho bọn họ bị chết thực thảm.” 
“Trừ phi ngươi ñáp ứng không giết Dì  Quế , hơn nữa cầm ngọ phệ cốt giải 
dược ñưa cho mọi người.” 
Hồng Diệp thế nào cũng phải ñến hắn cam ñoan. Nàng ngầm bực chính 
mình ñối hắn ñộc môn ñộc dược chỉ nghiên cứu ra vài loại giải dược mà 
thôi, tử ngọ phệ cốt nàng nghiên cứu hồi lâu, vẫn là tìm không ra gì giải ñộc 
phương pháp ñến, nếu không nàng là có thể thay mọi người giải ñộc, không 
cần tại ñây cầu xin hắn. 
Mọi người liều mình vì nàng hy sinh nhiều lắm, nàng vô luận như thế nào 
cũng phải bảo trụ mọi người mệnh, làm cho mọi người trở về ðộc vương 
cốc mới ñược. 
“ðem này  dược ăn vào, ta bỏ qua bọn họ.” 
Âu Dương Liệt trong nháy mắt ñem viên tung lên không trung  Hồng Diệp 
cánh tay hướng không trung nhất tiếp, hai tròng mắt nhìn chăm chú hắn một 
hồi, không nhiều lời ñã ñem dược cấp nuốt vào.  
“Ngươi sẽ không sợ này  dược có ñộc?”  
Nàng nhìn bộ dáng, làm hắn ngực tức giận nàng nghĩ ñến hắn sẽ không ñối 
nàng hạ ñộc sao?  
“Cho dù có ñộc, ta cũng không sợ, bởi vì cuối cùng ngươi nhất ñịnh sẽ vì ta 
giải ñộc, sẽ không nhẫn tâm xem ta thống khổ. Liệt, ta nói ñúng không ?” 
Hồng Diệp mâu nội tình tự phức tạp, nàng nhìn chăm chú vào hắn tức giận 
mà buộc chặt gương mặt, phát hiện hắn dường như gầy ñi, mà này phát hiện 
nhưng lại làm trong lòng nàng có một tia thương sót  . 
Tưởng rằng sau khi  rời ñi ðộc vương cốc, nàng sẽ không tưởng gặp lại  
hắn, nhưng  nhìn thấy Mạc Ngôn xuất hiện khi, nàng lại không có một tí ñào 
tẩu ý niệm trong ñầu, ngược lại có chút chờ mong cùng hắn gặp lại, cho dù 
biết rõ ñối mặt hắn tức giận. Xem ra thực làm cho  Dì Quế ñoán trúng, nàng 
ñối hắn là có cảm tình, chính là này phân cảm tình chính mình vẫn không 
muốn ñi thừa nhận. 



Lời của nàng làm con ngươi ñen hắn  híp lại, nhìn chăm chú của nàng ánh 
mắt có tia ôm nhu , ngực tức giận không hiểu sao ñã không còn , hắn hướng 
qua ba người quay cuồng  quăng ñi bình sứ  bạch ngọc, trầm giọng gầm 
lên:“tất cả ñều cút cho ta ñi ra ngoài!  Trước khi ở ta thay ñổi chủ ý”. 
Ba người như lấy ñược ñặc xá, vội vàng run run ñổ ra viên thuốc ăn vào,  
cùng nhau miễn cưỡng ñỡ  ñứng lên,  Quế Hương cùng Mạc Ngôn cũng rời 
ñi, thuận tay ñóng cửa phòng. Mọi người chỉ có thể dưới ñáy lòng cầu xin 
mong Hồng Diệp gặp vận may.  
“ ðã như ý ngươi mong muốn, còn không ñem kiếm buông, lại ñây.” 
Thẳng ñến trong phòng chỉ còn lại có hai người, ñối mặt hắn âm trầm gương 
mặt, nàng mới cảm thấy sợ hãi. Nàng nuốt nước miếng một cái, buông trong 
tay trường kiếm, nhịn xuống muốn  tông cửa xông ra ý niệm trong ñầu như 
lại  kiên trì hướng hắn ñi ñến.  
Bước ñi không ñược vài bước, thân thể của nàng ñột nhiên mềm nhũn té 
xuống  trên mặt ñất  một chút cao lớn thân ảnh mau từng bước lãm ôm lấy 
của nàng eo nhỏ, ñem nàng vô lực thân thể mềm mại cuối ôm lấy. 
“Kia viên thuốc là tô cân xương sụn ñan.” 
Hồng Diệp toàn thân mềm yếu vô lực ngã vào Âu Dương Liệt trong lòng, 
nàng hiện tại ñộng liên tục những ngón tay khí lực ñều không có. 
“ðúng vậy, ta muốn từ ñây về ðộc vương cốc trên ñường ngươi từng bước 
cũng không có thể rời ñi của ta ôm ấp.” 
Tuấn khốc gương mặt nén giận nhìn gần nàng xinh ñẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, 
bên tai nàng  cắn răng gầm nhẹ nói. 
     Hắn ñến giờ phút này, ôm lấy nàng mềm mại thân thể nghe trên người 
nàng quen thuộc mùi hương thoang thoảng với hành ñộng nàng chạy trốn 
ngực không ngừng tích lũy phẫn giận như bầy giờ  mới dần dần bình ổn, hắn 
tuyệt ñối sẽ không dễ dàng buông tha của nàng. 
“Có cần làm như vậy sao? Ta ñáp ứng rồi ngươi, sẽ tuân thủ lời hứa với 
ngươi hồi ðộc vương cốc,nàng toàn thân không một chút khí lực nói , vừa 
muốn như thế nào tắm rửa , nhà xí  thì sao ?” 
Nàng bất ñắc dĩ cười khổ nói. Hắn nếu thực tính dọc theo ñường ñi hầu hạ 
nàng, làm cho nàng không hề một chút riêng tư trong  sinh hoạt , nàng tuyệt 
ñối phải phản kháng.  
“ðừng quên, các ngươi mọi người cùng nhau phản bội ta, các ngươi trong 
lời nói, ta không bao giờ nữa hội tin. 
Dọc theo ñường ñi ngươi có gì cần, ta ñều ñã tự mình giúp ngươi , vô luận 
ngươi có thể thuận  hay không nhận, ta  khuyên ngươi vẫn là sớm tập làm 
thói quen ñi.” 
Lần này, nàng một lần nữa trở lại hắn ôm ấp, hắn sẽ không lại cho nàng gì 
cơ hội trốn tránh, hết thảy ñều  do hắn vì nàng suy nghỉ ra  . Hắn ñối nàng ñã 



muốn ñủ khoan dung, xem ở nàng thề sống chết bảo vệ những người kia , 
hắn mới không có giết ñám phản ñồ ñó , cho nên hắn tốt nhất ñừng ý ñồ 
chọc giận hắn. 
“Liệt, ta nói rồi ngươi như vậy ña nghii, ta sẽ không thích.” 
Hồng Diệp hiện trong tia mắt hiện lên  không ñồng ý, ý ñồ muốn  ngăn cản 
hắn ý niệm trong ñầu. Nàng cũng không tưởng tượng mình là một phế nhân 
cho hắn chăm sóc nàng sở hữu hết thảy, cho dù hai người ñã có vợ chồng chi 
thật, nàng vẫn không thể nhận. 
“Mặc kệ ngươi có thích hay không như ta vẫn vậy , ngươi chỉ có thể chấp 
nhận , cả ñời này  ñừng  mơ tưởng chạy ra khỏi lòng bàn tay của ta .” Lời 
của nàng khơi  lại sự tức giận của hắn , hắn ôm nàng ñi nhanh hướng giường 
. 
Xem ra hắn ñối nàng rất nhân từ, mọi người ñã bị trừng phạt, duy ñộc nàng 
không có hiện tại hắn sẽ làm cho nàng biết ñược sự trừng phạt của hắn , 
tuyệt ñối muốn cho nàng phải ghi tạc trong ñầu. 
“Ngươi muốn làm cái gì?” Vô lực thân mình bị hắn ñặt ở giường, tiếp theo 
hắn hai tay cùng sử dụng ñộng thủ thoát khởi của nàng quần áo, sợ tới mức 
nàng kinh hoảng vội hỏi nói. 
Âu Dương Liệt ñem lẫn nhau quần áo thoát  ra ,  thân hình trần trụi rắn chủa 
hắn ñang ñặt lên tấm thân mềm mại của nàng, con ngươi ñen hiện lên nóng 
cháy hỏa dục, thẳng tắp khóa trụ nàng, không nhanh không chậm  hôn lên 
mặt nàng ,nói ñến bên tai nàng . 
“Ta quyết ñịnh ở trên ñường trở về, hết sức giúp nàng cho nàngi trong bụng 
có ñứa nhỏ, ñến lúc ñó ta xem nàngi còn có thể chạy làm sao.”  
“Ta không cần.” Hồng Diệp kinh hoảng khuôn mặt nhỏ nhắn phút chốc 
trắng bệch, thực tại bị hắn trong lời nói  dọa ñến. 
Việc này quá nhanh chỉ cho nàng một chút thời gian, nàng không nghĩ ñến 
và nàng chưa xác ñịnh hoàn toàn biết rõ chính mình ñối hắn cảm tình, ñã bị 
bách  mang ñứa nhỏ của hắn . cẩu nói của  của nàng lại làm cho Âu Dương 
Liệt hiểu lầm. 
“Nàng nói cái gì? Nàng không nghĩ muốn ta ñứa nhỏ?” 
Con ngươi ñen nguy hiểm nheo lại, ở nàng bên tai rống lên . Cuồng nộ  mất 
ñi lý trí, thầm nghĩ hung hăng ñem tức giận phát tiết ở trên người nàng. Hắn 
thô bạo quặc trụ của nàng phấn môi, ñộng tác không còn  ôn nhu mà là 
cường tác của nàng ngọt, một hồi kích cuồng bí mật mang theo trả thù hỏa 
dục, hung hăng ñánh úp về phía vô lực chống cự nàng, ñem hai người kéo 
ñến sáng lạn tình triều lý...... ( khúc này ta cũng chém hơn nhiều ) 
Này hai người rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? 



Khách sạn ở một góc sáng sủa,  Âu Dương Liệt  bên cạnh bàn , trừ bỏ Mạc 
Ngôn, lão Triệu, Quế Hương, Kim, Ngân bà bà ở ngoài,  hắn ra lệnh hồi ðộc 
vương cốc. 
Lão Triệu cẩn thận ngắm mắt thiếu chủ tuấn khốc buộc chặt gương mặt, tầm 
mắt ñi xuống  dừng ở lại trong lòng ngực ñang ôm vào Hồng ðiệp  , hai mắt 
nhắm nghiền mỏi mệt khuôn mặt nhỏ nhắn. 
ðêm ñó Hồng Diệp vì cứu mọi người chui ñầu vô lưới, bọn họ hai người ở 
tại trong phòng suốt ba ngày, không có bước ra cửa phòng từng bước. Hôm 
nay trơi mới sáng sớm, thiếu chủ liền ôm Hồng Diệp xuất hiện ở mọi người 
trước mắt, hạ lệnh chạy về ðộc vương cốc.  
Lão mắt vừa chuyển, nhìn không gian khách sạn bao quanh tiếng người ồn 
ào,  như khi ở mấy người bọn họ bước vào khách sạn ,không ai dám lớn 
tiếng nói chuyện, ánh mắt thỉnh thoảng hướng bọn họ  , liền ngay cả tiểu nhị 
ñộng tác cũng thật cẩn thận. 
“Vài vị khách quan, ñây là nấm hương trúc cẩu và canh gà, thỉnh các vị 
chậm dùng.” 
Tiểu nhị  khi rời ñi , còn trộm ngắm vài lần Hồng Diệp trong lòng  Âu 
Dương Liệt như ánh mắt ñó  lại  lọt vào ánh mắt  Âu Dương Liệt , hắn  tàn 
nhẫn nhìn chằm chằm lại thế là tiểu nhị   sợ tới mức bước di  lảo ñảo, 
nghiêng ngả  rời ñi. 
Mọi người trong khách sạn ñều  nhìn thấy tiểu nhị chật vật bộ dáng, ñều 
không dám  lén nhìn .  
Lúc này, mọi người ngay cả thở lớn cũng không dám thở một chút, vội vàng 
cúi ñầu dùng bữa tạo nên không gian  khách sạn quỷ dị, thần kỳ im lặng.  
“Uống canh gà, nàng ba ngày  này cũng chưa ăn cái gì .” Âu Dương Liệt lấy 
thìa canh gà, thổi nguội một  chút sau, ñể sát vào miệng nàng , ý bảo nàng 
mở miệng uống. 
Hồng Diệp chậm rãi mở hai tròng mắt, nhìn thẳng hắn thâm thúy con ngươi 
ñen, ñiền  ñạm nói:“Ta không ñói bụng.” 
Con ngươi ñen nhíu lại, nhìn chăm chú vào nàng mỏi mệt khuôn mặt nhỏ 
nhắn, ôm nàng thân thể mềm mại cánh tay căng thẳng, cảnh cáo nói:“Ta 
khuyên ngươi tốt nhất ñừng chọc giận ta.” 
Ở một bên năm người nhìn xem kinh hồn , không tiếng ñộng cúi ñầu dùng 
bữa, nhưng thỉnh thoảng nâng lên lo lắng ánh mắt nhìn hai người. 
Hồng Diệp vô lực nhìn hắn nén giận . Ba ngày qua này, nàng bị hắn vây ở 
giường, toàn thân hư nhuyễn vô lực nàng chỉ có thể tùy ý hắn ở trên người 
nàng hết sức ñiên cuồng mà ñoạt lấy, hắn thật sự  như trong lời nói i -- muốn 
cho nàng có  ñứa nhỏ. 



Liên tục ba ngày ép buộc, nàng thân mình trừ bỏ vô lực ở ngoài, toàn thân 
mệt mỏi, mệt  ñến nàng ngay cả trợn mắt khí lực ñều không có, căn bản 
không có gì khẩu vị. 
“Liệt, ta thật sự mệt chết ñi,  ta không có khẩu vị  ñể ăn, ta hiện tại thầm 
nghĩ hảo hảo ngủ “ 
Trán vô lực ñổ hướng hắn gáy oa, nhắm lại hai tròng mắt, ghé vào lỗ tai hắn 
suy yếu thấp nói. 
Xem nàng mệt thành này phó bộ dáng, gương mặt lạnh lùng hơi chuyển biến 
, biết nàng  thể lực kém, huống chi là suốt hoan ái ba ngày, cũng khó trách 
nàng hội mệt ngay cả trợn mắt khí lực ñều không có. Trầm thấp tiếng nói  
mang theo một chút ôn nhu, ở nàng bên tai dỗ nói:“Lại như thế nào không 
khẩu vị, cũng phải uống bát canh gà, ñợi cho ñến thành trấn trước  , tìm 
khách sạn tốt , cho nàngi tắm rửa rồi  mới hảo hảo ngủ .” 
“ðúng vậy, Hồng Diệp, ngươi hảo hảo cũng uống bát canh gà, bổ sung lực.” 
Kim bà bà xem thiếu chủ sắc mặt dịu ñi không ít, ñể tránh Hồng Diệp lại 
làm hắn  tức giận , vội vàng ra tiếng khuyên nhủ. 
Xem Hồng Diệp mệt thành không thành người hình bộ dáng, tưởng cũng 
biết là bị thiếu chủ ** quá ñộ, suốt ba ngày tra tấn, ñúng là  ñáng thương nha 
ñầu! Mặc dù không biết hai người trong lúc ñó lại phát sinh chuyện gì, 
nhưng dọc theo ñường ñi thiếu chủ không ổn ñịnh mà nổi giận tính tình khả 
làm cho mọi người như  miếng băng mỏng, bởi vậy năm người ñạt thành 
hiệp nghị, vẫn là khuyên Hồng Diệp chiều theo thiếu chủ, ñể tránh mọi 
người  những ngày khổ sở.  
Hồng Diệp mệt mỏi trợn mắt, phát hiện mọi người khẩn cầu lo lắng ánh mắt, 
không khỏi ở trong lòng thầm than. 
Thôi, vì không cho mọi người lo lắng khổ sở, nàng vẫn là ñừng nữa chọc 
giận hắn, dù sao nàng tình cảnh hiện tại so với cá chậu chim lồng còn không 
bằng.  
Phấn môi khẽ mở, một muỗng canh gà nhanh chóng vào trong miệng nàng  
từ thìa từ thìa  ñến nàng uống xong hết  bát canh gà , Âu Dương Liệt thế này 
mới vừa lòng lấy ống tay áo lau ñi miệng nàng  tùy ý nàng một lần nữa 
nhắm lại hai tròng mắt. 
( haha sau hem lay khăn mà lấy ống tay aó lau miệng anh này ở dơ wa ___ 
chạy thôi ) 
Hồng Diệp chịu thuận theo ý  , làm cho Âu Dương Liệt tâm tình rõ ràng 
chuyển hảo, cũng làm cho mọi người rốt cục có thể yên tâm mà hảo hảo 
dùng bữa.  
ðột nhiên, vài tên dáng người khôi ngô ñại hán ñi vào khách ñiếm, ở bước 
vào ñồng thời liền nhận thấy ñược này gian khách sạn dị thường im lặng, 
không giống bình thường khách sạn có khách người nơi chuyện ồn ào , vài 



tên ñại hán theo bản năng ñi tuần tra người  khách ñiếm , cuối cùng ánh mắt 
dừng lại ở góc dài bàn Âu Dương Liệt ñám ngườ. 
“Lão ñại, chính là cái kia xú nha ñầu, còn có cái mụ kia , phá hỏng việc tốt 
vừa rồi của  chúng ta , ñem chúng ta vài tên huynh ñệ ñánh cho hấp hối, còn 
hại chúng ta lĩnh không ñược   ngân lượng.” 
Trong ñó một tên một mắt  nhìn thấy Âu Dương Liệt trong lòng Hồng Diệp, 
còn có ngồi ở dài ghế Quế Hương sau chỉ vào hai người, cho ngươi cầm ñầu, 
trên mặt  nam nhân ñó ñiều có sẹo, cắn răng oán hận nói.  
Nhóm người này ñúng là Thiết Huyết Bang, chỉ cần có tiền là có thể sai bọn 
họ làm việc, mặc kệ là giết người phóng hỏa,  chuyện làm không có lương 
tâm  chỉ cần có tiền bọn họ ñều làm . 
 Nam nhân trên mặt có ñiều ñao sẹo, ánh mắt chống lại Âu Dương Liệt sắc 
bén con ngươi ñen  trong lòng rùng mình. Hắn có thể dẫn dắt ñàn huynh ñệ 
này không chỉ bằng võ công, còn có vài phần thông minh , chỉ cần liếc mắt 
một cái, hắn chỉ biết này nam nhân khó ñối phó, ñể tránh  sinh ra nhiều 
không hay , hắn phân phó vài tên huynh ñệ di hướng khách sạn, mà nam 
nhân  một mắt cho dù lòng không cam, cũng không dám cãi lời mệnh lệnh, 
hắn rời ñi khi còn ngoan trừng Âu Dương Liệt trong lòng Hồng Diệp liếc 
mắt một cái. 
“ðây là chuyện gì xảy ra?” Âu Dương Liệt  mang chút ñồ ăn vào ñũa , con 
ngươi ñen chưa nâng, ñạm hỏi. 
Quế Hương  ñem sự tình ñơn giản nói một lần. Nàng hiện tại nhưng là thiếu 
chủ cái ñinh trong mắt, có thể không mở miệng nàng liền tận lực không mở 
miệng. 
“Các ngươi cũng thật lợi hại, xuất cốc không bao lâu, có thể xảy ta nhiều 
chuyện ñến  thế .” 
Âu Dương Liệt không hờn giận lãnh ñạm nói, con ngươi ñen ở nhìn chăm 
chú vào trong lòng ngủ thiên hạ ñè thấp tiếng nói ñối năm người thấp 
nói:“Chúng ta trước lên xe ngựa, các ngươi dùng  xong bữa thì  ñi ra.” 
Thấp giọng  nói xong , hắn ôm lấy ngủ say thiên hạ, ñi nhanh ñi ra ngoài. 
Trên ñường trải qua mấy bàn khách nhân, thế này mới có thể nhìn thấy hắn 
trong lòng thiên hạ dung mạo, vài tên khách nhân nhìn thấy  trong lòng 
không khỏi âm thầm tiếc hận: ðáng tiếc như vậy xinh ñẹp nhu nhược cô 
nương, lại rơi vào trong tay một nam nhân tàn nhẫn, nhất ñịnh là chịu không 
ñược ñến ñối ñãi, nếu không như thế nào sắc mặt tái nhợt tiều tụy thành như 
vậy.  
Ngay tại Âu Dương Liệt bước ra khách sạn, ôm Hồng Diệp ñang chuẩn bị ñi 
hướng ñỗ ở một bên xe ngựa khi, phía sau truyền ñến một  tiếng quát:“Mặc 
kệ ngươi là ai, lập tức buông ta tiểu muội!” 
 



 
 
 
 

Chương 8 
 

Âu Dương Liệt ôm Hồng Diệp toàn thân nhìn về phía người tới, người này 
thân hình cùng hắn tương ñương, ngũ quan tuấn lãng , ánh mắt ó cổ chính 
khí, ánh mắt sáng ngời hữu thần, người này  nhìn ñã thấy là  người quang 
minh lỗi lạc . 
“ðại ca.” Hồng Diệp bị hắn tiếng hét lớn bừng tỉnh, mở mắt trợn nhìn thấy 
Mai Tử Vân, mấy ngày nay chịu ủy khuất chua xót tất cả phiếm khai, nàng 
ủy khuất nhìn hắn. 
“Mặc kệ các hạ là ai, thỉnh lập tức buông tiểu muội.” Mai Tử Vân cao giọng 
nói lại lần nữa . 
ðêm ñó tiêu cục mọi người không hiểu lý do vì sau trúng ñộc , tiểu muội tức 
mất ñi bóng dáng, chỉ ñể lại tờ giấy ngắn gọn nói rõ mọi người hội trúng ñộc 
nguyên nhân là do nàng , nếu nguyên nhân tai họa  này là do nàng dựng lên, 
cũng chỉ có nàng mới có  thể giải quyết, nàng không có việc gì, mọi người 
không cần lo lắng an nguy của  nàng . 
Nhìn ñến bức thư , toàn tiêu cục mọi người rối loạn,  mọi nơi tìm kiếm của 
nàng tung tích, thật vất vả tại ñây làm cho hắn tìm ñược, tạm thời mặc kệ 
này nam nhân là ai, hắn vô luận như thế nào cũng phải ñem tiểu muội mang 
về mới ñược.  
“Kia nhìn ngươi hay không có bổn sự này.” 
Âu Dương Liệt liếc mắt trong lòng thiên hạ, phát hiện nàng một bộ nóng 
lòng ñầu hướng người tới ôm ấp bộ dáng, một phen lửa giận nhanh chóng 
phat hoả trong ngực hắn . 
“Vậy ñắc tội.” Mai Tử Vân trường kiếm ra khỏi vỏ, dẫn ñầu ra tay. Âu 
Dương Liệt ôm Hồng Diệp, cho dù trên người không có binh ñao,  ñối phó 
hắn vẫn dư dả, nhưng hai người ñể tránh thương ñến Hồng Diệp, bất luận là 
ra chiêu hoặc là phòng thủ, ñều ñã né qua gì mới có thể  không thương ñến 
trong lòng thiên hạ . 
“Dừng tay, các ngươi ñều ñừng ñánh !” Hồng Diệp kinh hô. Tuy rằng nhìn 
ra ñược ñến hai người ra tay ñều có sở giữ lại nhưng bất luận là gì nhất 
phương bị thương, nàng cũng không nguyện. 



Ở khách ñiếm nghe ñược tiếng ñánh nhau lao tới năm người, ở biết ñối 
phương là Hồng Diệp ñại ca , quyết ñịnh tạm không ra tay, chậm ñợi một 
bên quan khán. 
“Ngươi là sợ ta làm bị thương hắn mà ñau lòng sao?” 
Âu Dương Liệt nghiêng người né qua trường kiếm, trở bàn tay ñánh về phía 
hắn cầm kiếm cổ tay phải, Mai Tử Vân cổ tay phải tê rần, rút tay về ñồng 
thời, phát ra một ñạo kiếm khí bổ về phía Âu Dương Liệt, Âu Dương Liệt ở 
ôm Hồng Diệp xoay người rơi xuống ñất khi, căm tức hỏi trong lòng thiên 
hạ. 
“Liệt, hắn là ñại ca của ta, ta ñương nhiên không hy vọng hắn bị thương.” 
Hồng Diệp trong lòng biết hắn hướng ñến tay không tự mình ra tay, không 
phải hắn võ công kém, mà là hắn một thân xuất thần nhập hóa sử ñộc khả 
năng làm cho ñối phương ở trong chớp mắt ngã xuống ñất, lại không cần dơ 
tay hắn. 
Hắn ñến bây giờ còn chưa ñối ñại ca hạ ñộc, nói vậy bao nhiêu là xem ở của 
nàng mặt mũi . 
“Như vậy còn ta ? Nếu là ta bị thương, ngươi khả sẽ có  có bỏ qua cho hắn 
?”  
Con ngươi ñen thâm trầm khóa trụ nàng sốt ruột hai tròng mắt, của nàng trả 
lời ñem quyết ñịnh Mai Tử Vân sinh tử. 
Nàng cùng người nhà tướng nhận thức không lâu, nếu là bọn họ trong lòng 
hắn ñịa vị hơn với hắn này ñồng giường cộng chẩm nhiều năm nhân, như 
vậy Mai Tử Vân cũng không cần sống sót, bất luận kẻ nào trong lòng  nàng 
cũng không thế có ñịa vị vượt qua hắn, cho dù là người nhà của hắn cũng 
giống nhau.  
“Ta sẽ.” Hồng Diệp không chút do dự trả lời, hai tròng mắt thản nhiên nhìn 
thẳng hắn con ngươi ñen, nhìn ra hắn ñáy mắt bất an, ñáy lòng không khỏi 
nổi lên một cỗ không tha. Nàng lần này chạy ra cốc, trừ bỏ làm hắn giận tím 
mặt ngoại, càng làm cho hắn ñối nàng lo ñược lo mất, nếu không hắn sẽ 
không ñối nàng hành hạ thế , làm cho nàng không thể rời ñi hắn nửa bước.  
“Ngươi ñây là thiệt tình ý , vẫn là sợ ta làm ñại ca ngươi bị thương , cố ý gạt 
ta?” 
Con ngươi ñen ñể lệ khí hơi lui, hồ nghi nhìn thẳng nàng; ðối lời của nàng, 
hắn thật sự không thể tẫn tín, hắn vẫn biết hắn trong lòng  nàng hắn ñịa vị, 
hiện tại liền ngay cả người nhà của hắn ñã ở nàng trong lòng giữ lấy nhỏ 
nhoi, mà hắn là phủ vẫn như cũ vẫn là  ghế hạng bét ? Nghĩ như vậy có thể 
ñó  khả năng là vị trí của hắn , một cỗ hờn dỗi chiếm cứ ở hắn ngực. 
“Liệt.” Nàng than nhẹ, bất ñắc dĩ nói:“Ta nói rồi, ta không thích ña nghi 
ngươi.” 



“Cho nên ñây là thiệt tình ,  ta thật sự quan tâm ngươi thật sự chẳng muốn 
ngươi bị tổn thương ” 
Hắn lại xác nhận nói, thẳng ñến nàng khẳng ñịnh vuốt cằm, con ngươi ñen 
ñể hiện lên một chút vui sướng, nhếch bạc môi khẽ nhếch.  
Ở một bên cầm kiếm muốn ñánh Mai Tử Vân, ở bọn họ hai người bắt ñầu 
ñối thoại  sau liền dừng lại thế công. 
Hắn trong lòng biết Âu Dương Liệt vẫn chưa toàn lực ứng phó, lấy hắn ôm 
Hồng Diệp, tay không tấc sắt, vẫn ñang du ñao có thừa né tránh hắn chiêu 
thức, hắn chỉ biết này nam nhân võ công không kém, nếu là trở thành ñịch 
nhân, chỉ sợ sẽ là một ñối thủ ñáng sợ . 
Hắn mới vừa rồi  nghe ñược ñối thoại biết ñược  mối quan hệ hai người , nói 
vậy  nam nhân  này tại Hồng Diệp mất tích mười một năm có liên quan  và 
cùng nàng có quan hệ mật thiết; Lại liếc mắt ñứng ở khách sạn cửa năm 
người, xem ra hắn hôm nay nếu là muốn mạnh mẽ mang ñi tiểu muội, chỉ sợ 
không phải chuyện  dễ dàng . 
“Xin hỏi các hạ như thế nào xưng hô? Cùng ta gia tiểu muội lại là loại nào 
quan hệ?” 
“ðộc vương cốc cốc chủ Âu Dương Liệt, cũng là  nam nhâm của Hồng Diệp 
.” 
Âu Dương Liệt khiêu khích nhìn thẳng hắn, khóe môi gợi lên nhất hình cung 
tà. Hắn ñổ muốn nhìn một chút Mai Tử Vân nghe xong sau phản ứng như 
thế nào. 
Nghe vậy, Mai Tử Vân sắc mặt hơi trầm xuống. Hắn mặc dù sớm ñoán ñược 
hai người quan hệ ái muội, nhưng không nghĩ tới là loại quan hệ này, càng 
làm hắn kinh ngạc là người này thân phận; ðộc vương cốc chính là trên 
giang hồ cấm ñịa chi nhất, thiện sấm ðộc vương cốc , ñến nay không người 
sống sót, mà trước mắt người này ñúng là ðộc vương cốc cốc chủ! 
“Liệt...... Ngươi......” Âu Dương Liệt lớn giọng  tuyên cáo, làm Hồng Diệp 
xấu hổ cúi mặt, nàng căn bản không dám nhìn hướng huynh trưởng, ngầm 
bực cắn răng. Này nam nhân ý ñịnh làm cho nàng ở ñại ca trước mặt nan 
kham, cái này tử ñại ca hội như thế nào tưởng nàng ñâu?  “ ta hok hieu nam 
kham la gì nên de nguyên văn “ 
“Vô luận ngươi cùng muội  ta quan hệ như thế nào , ñều thỉnh các hạ cùng ta 
ñi một chuyến Mai Phong tiêu cục.” 
Mai Tử Vân nhìn hắn trong lòng khuôn mặt nhỏ nhắn khốn quẫn Hồng Diệp 
ánh mắt không dám  ñón lấy cái nhìn của hắn , xem ra này nam nhân lời nói 
có thể tự mình nói không có sự nguyện ý của muội muội , nếu hai người 
quan hệ không ñơn giản, như vậy hôm nay vô luận như thế nào ñều muốn 
hắn theo hồi tiêu cục một chuyến,hướng cha mẹ giải thích rõ ràng. 



“Ta không kiên nhẫn lại cùng ngươi tiêu hao lời , ñừng ép ta thực ñối với 
ngươi hạ ñộc thủ.” Âu Dương Liệt tính nhẫn nại mất hết  gót chân nhất 
tuyệt, ôm Hồng Diệp thẳng ñi hướng xe ngựa. 
ðứng lặng cho khách sạn tiền năm người  ở cùng thời gian có ñiều ñộng tác; 
Mạc Ngôn phụ trách bán trụ Mai Tử Vân, bốn người khác lên xe ngựa rời ñi. 
“Tiểu muội.” 
Mai Tử Vân ñang muốn ñuổi theo xe ngựa, lại bị Mạc Ngôn mau từng bước 
ngăn cản trụ, thưởng ở hắn mở miệng phía trước vô biểu tình nói:“Xin 
khuyên ngươi ñừng lại theo kịp, Hồng Diệp cùng thiếu chủ trong lúc ñó 
chuyện, không phải ngoại nhân có thể nhúng tay, nếu lại tới chọc giận thiếu 
chủ, ñối với ngươi tuyệt không có lợi. ðộc vương cốc sử ñộc có thể ngươi 
cũng ñã thấy  qua , trước ñó vài ngày các ngươi ñã  mở them kiến thức, nếu 
ngươi thật muốn tử thì liền cứ việc chạy theo ñi!” 
Mạc Ngôn nói vừa xong, không ñợi hắn phản ứng, thân mình nhảy lên thi 
triển khinh công, ñuổi theo  xe ngựa mới vừa rời ñi . 
Thì ra , mấy ngày hôm trước ban ñêm, tiêu cục mọi người vô cớ nôn mửa, 
ñau bụng là Âu Dương Liệt hạ ñộc. 
ðối mặt một người am hiểu sử ñộc, võ công lại không kém ,  xác thực không 
phải ñối thủ của hắn. Thật vất vả tìm ñược tiểu muội, chẳng lẽ cứ như vậy 
làm cho hắn mang ñi sao? 
Mai Tử Vân khuôn mặt tuấn tú trầm trọng nhìn  phương hướng xe ngựa rời 
ñi . Nhưng ít ra hắn biết Âu Dương Liệt sẽ không ñối tiểu muội bất lợi 
ngược lại hắn còn thập phần ñể ý nàng, ñiểm ấy nhưng trước mắt ñã làm cho 
hắn  thật có thể yên tâm. Xem ra, hắn về trước tiêu cục một chuyến, cùng 
người nhà thảo luận sau lại . 
Khí trời nhiệt khí như ñám sương bao vây quanh vây trụ hai người, hư 
nhuyễn vô lực thân thể mềm mại ngâm ở trong thùng gỗ lớn , một thân băng 
cơ ngọc bại lộ ở một con ngươi ñen tiền nòng bổng , cùng  với thân hình 
ngăm ñen rắn chắc ñang ôm nàng trong ngực hình thành mãnh liệt ñối lập. 
Của nàng trán tựa vào hắn gáy , vô lực thân thể mềm mại tựa vào hắn trước 
ngực, tùy ý hắn ôm ở nàng cẩn thận da thịt làm càn dao ñộng thăm dò. 
“Liệt, ta thật sự mệt chết ñi.” Hai tròng mắt nhắm chặt , nàng ở trong vòng 
tay ấm áp bao trùm trụ nàng  bất ñắc dĩ thở dài. 
Cho dù hắn thật muốn làm cho nàng có  ñứa nhỏ, làm ơn cũng ñừng như vậy 
tích cực, tốt xấu lưu một chút khí lực cấp nàng, nàng cũng không tưởng mỗi 
ngày ñều hấp hối xuất hiện ở mọi người trước mặt. 
Lửa nóng lời lẽ ở nàng cẩn thận hạ  hắn hạ xuống hôn cổ nàng , tà tứ hàm trụ 
nàng một  vành tai, ở nàng bên tai mỉm cười ách thanh nói nhỏ:“Yên tâm, ta 
nếu ñáp ứng cho nàng  tắm rửa sau hảo hảo nghỉ ngơi, liền nhất ñịnh làm 
ñược.”  



“Kia xin hỏi ngươi hiện tại hành vi,  phải làm giải thích thế nào thích?” Hắn 
trong lời nói cùng hắn hành vi căn bản chính là hai việc khác nhau ! 
“Ta sẽ lướt qua tức chỉ. Nàng nên biết ñối với nàng, ta vĩnh viễn cũng muốn 
không ñủ.” Lời lẽ âm ñiệu vừa nghe xong quặc trụ của nàng phấn môi, trằn 
trọc **,  ñến nàng không thở nổi, hắn mới buông ra nàng. Nóng rực lời lẽ 
vẫn không tha ở nàng xinh ñẹp khuôn mặt nhỏ nhắn càng không ngừng hôn, 
cuối cùng dừng lại ở nàng môi   dùng hai tay ôm chặt trụ trong lòng thiên hạ, 
thỏa mãn than thở. 
Ít nhất giờ phút này ở hắn trong lòng nàng, không hề chính là không xác. Từ 
tìm về nàng sau, hắn liền tuyệt không lại cho phép nàng nhân ở hắn trong 
lòng, tâm cũng không ở. 
“Liệt, ta không phải không nghĩ muốn hài tử của chúng ta , cũng ñừng phạt 
mọi người ñược không? Ít nhất lần này xuất cốc, làm cho ta xem chình mình 
xem lại tâm ý ñối với chàng và ta cũng không phải không có  tình cảm , 
chàng trong lòng ta ñịa vị tuyệt ñối là không người có thể thay thế ñược.” 
Trong suốt hai tròng mắt nhìn thẳng hắn ñáy mắt. Này dọc theo ñường ñi, 
hắn ñối nàng cuồng bạo ñoạt lấy, cùng dữ dằn không ổn ñịnh tính tình, toàn 
ñơn giản là ñối của nàng bất an.  Tái kiến hắn nàng ñột nhiên  thấy chính 
mình tâm ý, cũng không thể lại tra tấn hắn, thật sự nếu không ñem chính 
mình tâm ý nói ra, chỉ sợ chịu khổ nhân tuyệt không chỉ có nàng. 
 ðôi tay to lớn trụ  lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng con ngươi ñen tinh 
nhuệ nhìn chăm chú vào ánh mắt ấm áp của nàng ở trên mặt hắn.“Hôm nay, 
nàng khác thường nói rất nhiều làm cho ta cao hứng trong lời nói, này tất cả 
ñều là lời  thiệt tình của lòng nàng ,  hay cũng là một khác hạng mưu kế khác 
của nàng ?” 
Không thể trách hắn không tín nhiệm nàng, nàng nếu thật có lòng dùng kế, 
tuyệt ñối là trong ñó nhân tài kiệt xuất, thông minh có nàng, khả thường ñem 
trong cốc làm cho mọi người xoay quanh. 
Hồng Diệp lại bất ñắc dĩ than nhẹ, cảm thán chính mình không ñược tín 
nhiệm. Nàng hàm răng khẽ cắn trụ hắn môi dưới, giống như trừng phạt lại 
giống như khiêu tình, hai tròng mắt bằng phẳng nhìn thẳng hắn, phấn môi ñể 
ở hắn môi, cười khẽ:“Luôn luôn không coi ai ra gì như  Âu Dương Liệt, như 
thế nào ñối  lời ta  nói không có tự tin ? Tin tưởng ta bắt ñầu ñể ý chàng , 
nhận thức tình cảm của ta ñối với chàng là chuyện rất khó tin tưởng  sao?” 
“ Nàng nguyện ý cho ta sinh ñứa nhỏ sao?” Con ngươi ñen tiến ở chỗ sâu 
trong ñôi mắt nàng , không buông  từng cử chỉ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của 
nàng . 
Nàng ñêm ñó trong lời nói  khắc sâu vào hắn , hắn không tin mới ngắn ngủn 
vài ngày nàng sẽ chợt thay ñổi, hắn không thể không nghi ngờ này quỷ linh 
tinh hay không ở kế hoạch cái gì. 



“ðêm ñó trong lời nói, chàng quả nhiên nghỉ  sai ý.” Nàng mỉm cười thở 
dài,“Ta nói không cần, ñều không phải là không cần hài tử của chùng ta , mà 
là ta vừa nhận rõ chính mình ñối với chàng cảm tình, ta hy vọng chàng có 
thể cho ta một chút thời gian, mà không phải không nghĩ muốn hài tử của 
chúng ta .” 
Nàng lúc ấy nên giải thích rõ ràng, nhưng hắn cũng không có cho nàng cơ 
hội, cho tới bây giờ, cuối cùng có thể giáp mặt ñem hiểu lầm này nói  ra . 
Nhìn hắn tuyệt vọng thống khổ bộ dáng, trong lòng nàng cũng không chịu 
nổi a! 
“Lời này thật sao? Nếu là nàng dám ñùa bỡn cảm tình của ta, lần này ta tuyệt 
ñối lại thân thủ giết nàng.”  
Con ngươi ñen xẹt qua một chút phệ huyết ñiên cuồng. Hắn ñối nàng lần nữa 
trốn tránh ñã muốn không có kiên nhẫn, nếu ñến cuối cùng, hắn phát giác 
nàng dám can ñảm lừa gạt hắn cảm tình, kia hắn hội không tiếc tự tay bị hủy 
nàng.  
“Liệt, ta nói lại lần nữa xem, ta không thích  chàng ña nghi , lần này ta liền 
tha thứ chàng , bất quá không cho phép lại có lần sau. Lời nói của ta, chàng  
nếu là không tin,  chàng  thân tự ñi nghiệm chứng.” 
Hồng Diệp chẳng những không có bị hắn trong lời nói cấp dọa ñến, ngược 
lại chủ ñộng hôn trụ hắn, cái lưỡi dụ hoặc khinh xẹt qua hắn nhắm chặt bạc 
môi, giống như hắn mỗi ñêm ñối nàng làm. 
Con ngươi ñen thật sâu chăm chú nhìn nàng hồi lâu, gầm nhẹ một tiếng, 
cuồng mạnh quặc trụ của nàng mềm mại môi , một lần nữa cầm lại chủ 
quyền, cũng ở nàng bên tai nghiêm túc cảnh cáo:“Nhớ kỹ nàng  hiện tại  
theo như lời trong lời  nàng nói.” 
“Oa, nơi này nóng quá  náo nhiệt quá nha!” 
Hồng Diệp vui vẻ hoa chân múa tay vui sướng, ở mỗi một cái quầy hàng tiền 
ñều nhìn , ñối mỗi một cái bán hàng rong ñi bán gì ñó ñều thấy thực tân kỳ 
thú vị. ðây chính là nàng xuất cốc phía sau một lần hảo hảo mà dạo ñường 
cái, lần trước gặp gỡ tỷ tỷ, vội vã chạy ñi hồi tiêu cục, căn bản không có thời 
gian hảo hảo dạo. 
Từ khi hai người nói chuyện , Âu Dương Liệt lựa chọn tin tưởng lời của 
nàng, tự mình thay nàng giải tô cân xương sụn ñộc, làm cho nàng hảo hảo 
ngủ một ngày, sau khi  khôi phục thể lực nàng sáng sớm liền lôi kéo Âu 
Dương Liệt ñến dạo thị tiêu. 
“Liệt, chàng cảm thấy này hai chi trâm gài tóc này cây nào ñẹp mặt?” 
Hồng Diệp  dừng ở một cái bán trâm gài tóc bán hàng rong , cũng không 
quay ñầu lại hỏi  người phía sau một tấc cũng không rời nàng. 
Âu Dương Liệt ñi ñến nàng bên cạnh, nhìn nàng sở chỉ hai chi trâm gài tóc, 
trong ñó một chi ñiêu có hoa hồng, chạm trổ phi thường tinh tế, mỗi một ñóa 



hoa ñiêu trông rất sống ñộng, không khó nhìn ra khéo tượng lo lắng; Một 
khác chi trâm gài tóc tương ñối mộc mạc, nhưng là là một chi cả vật thể 
xanh biếc ngọc bích trâm. 
“Hai vị khách nhân thật có ánh mắt, này hai chi trâm gài tóc ta là hai món sở 
hữu cây trâm  tốt nhất lại và có giá trị, nếu là các ngươi thích, ta có thể tính 
các ngươi hữu nghi một chút. Vị cô nương này dung mạo không tầm thường, 
tin tưởng này hai chi trâm gài tóc tuyệt ñối có thể ñem cô nương phụ trợ ñẹp 
hơn .” Tiểu thương  liên tiếp nói  nước miếng tung bay , hắn xem chuẩn này 
hai người tuyệt ñối  sẽ mua. 
Âu Dương Liệt nhìn bên cạnh thiên hạ, chỉ thấy nàng hai tay các lấy một chi 
trâm gài tóc, thanh lệ xinh ñẹp khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nhíu, vẻ mặt khó có 
thể lựa chọn bộ dáng, con ngươi ñen ñể có mạt sủng ái . 
ðây chính là nàng lần ñầu tiên coi trọng thích món ñò , xưa nay nàng  ăn 
mặc ñều là trong cốc mọi người thay phiên mua cấp cho nàng, khó ñược có 
chính nàng coi trọng gì ñó, không có lý do gì không mua. 
“Này hai chi trâm gài tóc ta toàn mua .” 
Âu Dương Liệt bỏ lại một thỏi bạc, ñem nàng trên tay trong ñó một chi hoa 
hồng trâm gài tóc cắm ở nàng  , liền giống như tiểu thương lời nói, vì nàng 
nguyên bản liền xinh ñẹp dung nhan tăng thêm một chút diễm sắc. 
“ðẹp lắm sao?” Hồng Diệp khuôn mặt nhỏ phấn khởi một chút tươi cười 
như hoa , ngửa ñầu hỏi hắn.  Thấy ñược ñến hắn mỉm cười vuốt cằm hưởng 
ứng sau, ñem một khác chi ngọc bích trâm bỏ vào trong lòng, vui vẻ lôi kéo 
tay hắn, tiếp tục dạo kế tiếp bán hàng rong. 
Phía sau vài bước xa năm người nhìn thấy hai người ở chung hòa hợp bộ 
dáng, thực tại vì hai người cao hứng, cuối cùng là thiên tình. 
“ðây  là làm như thế nào có ñược ? Thế nhưng có thể làm cho thiếu chủ vì 
nàng giải ñộc, thả còn làm cho thiếu chủ dừng lại  tốc ñộ chạy về ðộc vương 
cốc, làm cho chúng ta có thể nhả ra khí, ở trong này dạo chợ.” 
Lão Triệu xoa xoa càm dưới, nhìn phương  hướng hai người. Thiếu chủ luôn 
nhắm mắt theo ñuôi theo ở Hồng Diệp phía sau, mà Hồng Diệp bất luận ñi 
ñến làm sao, tổng hội quay ñầu tìm kiếm hắn bóng dáng; Hồng Diệp nha ñầu 
ñối thiếu chủ thái ñộ không giống với trước, nàng nên sẽ không là thật tâm 
thích thiếu chủ chứ?  
“ðây là cái gọi là nhu tình  chỉ cần Hồng Diệp nhận ra ñược trong lòng có 
thiếu chủ ,  thiếu chủ hội sẽ hướng ñến nàng yêu cầu tất cả ñáp ừng .”  “câu 
này ta cũng chém “. 
Kim bà bà nhìn hướng ñáng yêu nha ñầu thấy chỉ vào kẹo hồ lô, dọc theo 
ñường ñi âm tình bất ñịnh thiếu chủ tuấn khốc gương mặt có tia ôn nhu ý 
cười, mềm hoá trên gương mặt lãnh cứng rắn ñường cong, hắn không nói hai 



lời lấy ra ngân lượng phó trả . Hôm nay thiếu chủ, tựa hồ biến thành Hồng 
Diệp trả tiền người hầu. 
“ðúng vậy, Hồng Diệp cuối cùng ở mọi người cũng không lo lắng.” 
Ngân bà bà cười nhìn thiếu chủ bị Hồng Diệp buộc ăn một viên kẹo hồ lô, 
cũng chỉ có Hồng Diệp mới có  năng lực này, có thể làm thiếu chủ khuất 
phục. 
“Xem các ngươi mọi người nói này cái gì lời vô vị, ñó là bởi vì chúng ta ñổ 
thắng. Hồng Diệp thay ñổi, là vì nàng phát giác chính mình ñối thiếu chủ 
hữu tình, hai người hảo hảo nói chuyện, thì sẽ không có việc gì, có cái gì 
phải quan tâm.” 
Quế Hương chịu không nổi phiên . Xem những người này nói cho cùng 
giống Hồng Diệp là tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục ở thiếu chủ bên 
người, cũng không xem phương  hương kia bộ dáng  nhảy nhót tinh tế thân 
ảnh, nào có một chút ủy khuất a! 
Hồng Diệp dọc theo ñường ñi lôi kéo Âu Dương Liệt tay, ñi dạo vài cái bán 
hàng rong sau, bỗng nhiên nhìn ñến một ñám người ñều ñi ở phía trước chạy 
ñi, nàng nhịn không ñược tò mò hỏi bên  người cạnh. 
“Liệt, kỳ quái, vì sao mọi người như ong vỡ tổ toàn ñi phía trước chạy  ñi, 
phía trước ñã xảy ra chuyện gì sao?” 
“Mau mau mau! Có mấy người  ở phía trước quảng trường làm xiếc biểu 
diễn, chúng ta mau quay trở lại!” 
Hồng Diệp vấn ñề rất nhanh có ñáp án; Từ nàng bên cạnh nghe qua người 
nói chuyện , nàng rốt cục hiểu ñược mọi người một bộ hưng trí cao nguyên 
nhân. Nàng ñang muốn quay ñầu hỏi bên  người cạnh có không ñang tiến 
ñến giúp vui, nhưng nhưng vào lúc này lại có một ñám người chen chúc mà 
ñến, dám ñánh lên chen ở  ñường ở hai người,  làm tách ra hai người nắm 
chặt  tay . 
Nắm chặt tay bị phá khai , Âu Dương Liệt nét tuấn khốc mặt trầm xuống,  
sau khi bị người ñám người chen qua tách hai ñi qua thì  thân ảnh Hồng 
Diệp  cũng nhìn không thấy . 
“Hồng Diệp!” Âu Dương Liệt kinh hoảng rống to, con ngươi ñen lo lắng 
nhìn  mọi nơi  tìm thân ảnh nàng , một cái ý tưởng bỗng nhiên nhảy vào hắn 
trong ñầu -- 
Hay là, nàng ñêm trước lới nói , tất cả ñều là lừa hắn ; chỉ vì muốn hắn giúp 
nàng giải  ñi tô cân xương sụn ñộc,  và cũng chỉ vì giờ khắc này ñào tẩu. 
Nàng ñêm ñó theo như lời trong lời nói còn lời nói còn văng vẳng bên tai, 
khả sự thật cũng là...... 
Vì vậy ngực hắn ñau hung hăng xé mở, ñau ñến hắn không thể thành ngôn, 
con ngươi ñen hiện lên một chút cuồng nộ, nắm chặt hai ñấm gân xanh . 



“Thiếu chủ, phát sinh chuyện gì?” Mạc Ngôn người thứ nhất phát hiện có 
chuyện không thích hợp, nhanh chóng ñuổi tới hắn bên người ñến. 
“Hồng Diệp người  ñâu?” 
Cái khác bốn người lục tục tới rồi,  bất giác không  Hồng Diệp và nhìn thấy 
sắc mặt của Âu Dương Liệt lãng khốc , bốn người trong lòng xẹt qua một 
chút rùng mình. 
“Lập tức phân công nhau hành ñộng, Hồng Diệp hẳn là chạy không xa, nếu 
là nàng dám phản kháng, không tiếc bị thương nàng, cũng phải ñem nàng 
mang về.” 
Âu Dương Liệt  khuôn mặt phát ra tuấn khốc , cắn răng mệnh lệnh nói. Hắn 
là bị nàng  lừa gạt hắn cảm tình . 
“Dạ.” Năm người  lo lắng , nhanh chóng phân công nhau hành ñộng, trong 
lòng không khỏi vì Hồng Diệp nghỉ ñến kết cục cảm thấy lo lắng. 
 “Tỷ, ngươi làm cái gì vậy?” 
Hồng Diệp còn không kịp tỏ vẻ cao hứng thấy nàng, tức bị nàng che khẩu, 
một ñường tha hướng ám hạng lý. 
“Hồng Diệp, muội không sao chứ?” Xác ñịnh không ai phát hiện các nàng, 
Mai Muội Viện thế này mới xoay người ñối mặt nàng.  
Tự nàng ñêm ñó lưu lại tờ giấy sau khi mất tích, làm hại mọi người lo lắng 
khẩn trương không thôi, nàng một ñường tìm kiếm của nàng hành tung, thật 
vất vả bị nàng tìm ñược , theo sát ở bọn họ phía sau nàng, mới vừa rồi rốt 
cục  chuyện  , thừa dịp loạn mang nàng ñi . 
“Tỷ, trên  người tỷ vết thương có tốt lắm không ?” Nàng còn nhớ rõ nàng rời 
ñi ñêm ñó, tỷ tỷ bị thương nặng lại trúng ñộc, làm cho nàng ñối nàng cảm 
giác sâu sắc áy náy. 
“Ta không sao. Nhưng thật ra muội cùng cái  nam nhân kia là chuyện gì xảy 
ra?” 
Biết ñược muội muôi  sau khi mất tích, không ñể ý mọi người ngăn cản, 
nàng chuồn êm ra tiêu cục. không nghĩ tới trải qua một gian khách sạn, nàng 
chỉ mở miệng nói muốn tìm một cô nương, ñều còn chưa nói tỉ mỉ, tiểu nhị 
cập một ít khách nhân vừa thấy nàng, liền kích ñộng vây quanh nàng hỏi 
nàng hay không muốn tìm một cái cùng nàng nương tướng mạo có tám phần  
rất giống cô nương,  và thực tâm chi cho nàng phương hướng . 
Lần này tìm kiếm Hồng Diệp, có thể sánh bằng mười một năm trước rất dễ 
dàng hơn, hai người rất giống tướng mạo ! . 
“Tỷ, ngươi còn nói dối, của tỷ khí sắc rất kém cỏi, trúng ñộc lại bị thương 
nặng chưa lành ngươi, hẳn là nghỉ ngơi nhiều mới là.” Hồng Diệp  xem của 
nàng sắc mặt, không khỏi  lắc ñầu. Nàng nhưng là hiểu qua tỷ tỷ  tính tình , 
thực làm cho người  thay tỷ  lo lắng. 



“Chuyện của ta không trọng yếu. muội còn chửa trả lời cho ta , cái kia nam 
nhân là ai? Muội  cùng hắn lại là loại nào quan hệ?”  
Này hai ngày theo sát ở bọn họ phía sau, nàng chính mắt thấy hai người 
quan hệ chặt chẽ, thậm chí còn cùng ở một gian ngủ phòng; Mà  nhân kia 
ñối với Dì Quế cả luôn bốn người khác , ñối cái kia nam nhân tựa hồ thập 
phần kính sợ, hôm nay nàng thế nào cũng phải ñể hỏi hiểu  rỏ. 
“Tỷ, nói vậy tỷ không có gặp qua ñại ca ñi?” Nếu không nàng sẽ không như 
vậy hỏi nàng. 
“ðại ca?  muội  nói ñại ca cũng từng tìm ñược muội?” 
“ðúng vậy.”  
“Vậy muội vì sao không muốn theo ñại ca trở về, hay là muội lúc ấy bị nam 
nhân kia quản chế ?”. 
Mai Muội Viện nhíu mày. Nàng biết rõ ñại ca tính tình, không ñạo lý ñại ca 
tìm ñược muội  sau lại tay không mà quay về, trừ phi lúc ấy ñã xảy ra 
chuyện gì, làm cho ñại ca không thể không dừng tay. 
“Tỷ, ngươi quả thực thông minh.” Hồng Diệp cười . Giống tỷ tỷ như vậy 
một cái trí tuệ lại cố chấp yếu cậy mạnh , không biết tương lai ai muốn vì 
nàng lo lắng ? Trong ñầu bất kỳ nhiên hiện ra Phó Hoằng Nghiêu thân ảnh 
ñến. 
“Nam nhân  kia rốt cuộc là ai?” Mai Muội Viện  nhẫn nại tính tình hỏi lại. 
“Tỷ, ngươi còn nhớ rõ từng hỏi qua ta có về ðộc vương cốc thiếu chủ 
chuyện tình?” 
“Ý của ngươi là, cái kia nam nhân là Âu Dương Liệt?” 
Mai Muội Viện vẻ mặt nghiêm túc. Có thể làm ðộc vương cốc thiếu chủ tự 
thân xuất cốc , Hồng Diệp cùng Âu Dương Liệt quan hệ quả thực không ñơn 
thuần. Cái nam nhân kia khó giải quyết, ngay cả ñại ca ñều không thể ñem 
Hồng Diệp  mang về, làm sao huống  chi là nàng ? 
“Muội cùng với hắn khúc mắc, trong khoảng thời gian ngắn rất khó nói rõ 
ràng, tóm lại, muội sẽ không theo  tỷ ñi, tỷ, vẫn là ñi nhanh ñi.” Nói vậy Âu 
Dương Liệt này hội ñã phát hiện nàng mất tích. Thật vất vả  mới ñược ñến 
hắn tín nhiệm, nàng không nghĩ hai người trong lúc ñó tái sinh hiểu lầm. 
“Tiểu muội, muội  cùng ta  mới nhận ñược nhau vài ngày thời gian muội lại  
muốn ñi, muội cũng biết cha mẹ ñối với muội  mất tích có bao nhiêu lo lắng 
sao?”  
Thật vất vả tìm về mất tích nhiều năm muội muội, nàng không nghĩ nhanh 
như vậy liền cùng nàng tách ra. Cha mẹ vui mừng mới ñược quá vài ngày, 
hiện tại nàng nói cũng không nói rõ ràng liền vừa muốn ly khai,  chuyện này 
làm sao mọi người như thế nào  tiếp nhận? 
“Tỷ, phiền toái thay muội chuyển cáo cha mẹ cùng ñại ca, muội  thật cao 
hứng lần này xuất cốc có thể thuận lợi cùng các ngươi  nhận lại nhau , cũng 



thật cao hứng  khi ñược người nhà như vậy quan tâm  muội , về sau nếu là 
có cơ hội,  , muội  nhất ñịnh  trở về gặp các ngươi.” 
Lần này xuất cốc so với nàng ñoán trước rất thuận lợi. Cùng người nhà nàng 
ñoàn tụ  sau  mười một năm chờ ñợi, hiện tại nàng như nguyện  ý của nàng , 
tuy rằng tiếc nuối không thể cùng người nhà có nhiều chút thời gian ở 
chung, nhưng nàng hiện tại càng ñể ý Âu Dương Liệt, nàng không nghĩ cùng 
hắn tách ra. 
“Tiểu muội, muội  là thiệt tình thích Âu Dương Liệt, không một ti miễn 
cưỡng hoặc là gì bức bách sao?” 
Mai Muội Viện tăng thêm ngữ khí, xác ñịnh hỏi, ở ñược ñến nàng  gật ñầu , 
nàng ñôi mi thanh tú  suy nghỉ .  
Cái này nàng nên làm thế nào cho phải? Nghĩ lại ñến  cho dù tiểu muội thật 
sự cùng Âu Dương Liệt yêu nhau, cũng nên hồi tiêu cục một chuyến, bẩm 
báo cha mẹ làm cho hai người thành thân mới ñúng , mà không phải như vậy 
Vô Danh Vô Danh phân theo Âu Dương Liệt hồi ðộc vương cốc a! 
“Vô luận như thế nào, muội vẫn là trước the tỷ hồi tiêu cục một chuyến, bẩm 
báo cha mẹ nói sau.” Mai Muội Viện tâm ý ñã quyết, lôi kéo nàng sẽ rời ñi. 
“Không ñược, tỷ, cẩn thận!” 
Hồng Diệp ñang muốn cự tuyệt, thoáng nhìn nàng phía sau một ñạo sắc bén 
chưởng phong tới gần, cảm thấy cả kinh, không chút do dự ñộng thân lấy 
thân mình bảo vệ nàng, dám thừa nhận chưởng. 
“Tiểu muội!” Sự tình phát sinh rất ñột nhiên, Mai Muội Viện sắc mặt ñại 
biến ñỡ lấy lung lay sắp ñổ Hồng Diệp,  thấy nàng chảy  ra một ngụm máu 
ñen, cùng với không biết khi nào xuất hiện, lấy Âu Dương Liệt cầm ñầu 
ngăn trở hạng khẩu sáu người, ánh mắt ở chạm ñến cặp kia lãnh  khốc con 
ngươi ñen, cảm thấy không khỏi rùng mình. 
“Các ngươi hai  người cũng ñừng ñừng mơ có thê rời ñi.” Âu Dương Liệt  
khuôn mặt âm trầm, nhìn chằm chằm chăm chú vào  khuôn mặt nhỏ nhắn 
trắng bệch Hồng Diệp,  ánh mắt  không một ti ñộ ấm. 
“Liệt, ngươi hiểu lầm, ta căn bản không tính cùng tỷ tỷ trở về.” Hồng Diệp 
biết hắn hiểu lầm, cuống quít giải thích. 
Hắn này chưởng ñánh  không nhẹ, chưởng  mang theo  kịch ñộc, nếu không 
phải nàng lấy thân bảo vệ tỷ tỷ, chỉ sợ thân mình chưa khỏi hẳn tỷ tỷ tuyệt 
không  chịu ñược một chưởng này . 
Cũng may nàng từ nhỏ ngay tại ðộc vương trong cốc lớn lên, từ nhỏ ñã bị 
hắn uy không ít ñộc, bao nhiêu có chút chống cự năng lực khả chống ñỡ nhất 
thời. Xem ra hắn thật sự khí ñiên rồi, còn muốn muốn giết tỷ tỷ. 
“Câm mồm! Nàng  cho là hiện tại ta còn tin tưởng của ngươi lời nói sao? Ta 
nói rồi ngươi nếu dám lừa gạt cảm tình của ta, ta sẽ tự tay giết ngươi.” Âu 
Dương Liệt phẫn giận rống to, cuồng nộ trung hắn mất ñi lý trí, chỉ cảm thấy 



của nàng phản bội như có ngọn lữa làm  ñau triệt tâm phế, làm cho hắn 
không thể nhận, hắn thầm nghĩ làm cho nàng nếm thử hắn hiện tại thống 
khổ. 
“Liệt, chàng  bình tĩnh một chút nhìn ta , ta không có muốn cùng tỷ tỷ rời ñi, 
càng không có lừa gạt của chàng cảm tình, ta sẽ không rời ñi chàng .” Hồng 
Diệp không bị hắn ñiên cuồng bộ dáng cấp làm sợ, ngược lại che ñau ñớn 
ngực, từng bước một hướng hắn ñi ñến. 
“Nàng nghĩ rằng ta và nàng còn có thể lại tin tưởng của nàng chuyện ma quỷ 
nàng mới làm sao? Nàng thật  nghĩ ñến  ta Âu Dương Liệt là có thể ñể  
ngươi ñùa bỡn sao nàng nghỉ ta  là người si ngu  sao?” Song chưởng cầm 
chặt của nàng vai , hận không thể ñem nàng bóp nát giống như, cuồng rầm rĩ 
con ngươi ñen khóa trụ nàng thống khổ con mắt sáng, cắn răng hận nói. 
Hồng Diệp hai tay  ôm gương mặt hắn , trong suốt con mắt sáng không ngại 
nhìn thẳng hắn ñáy mắt lửa giận, cường chống không khoẻ thân mình khẳng 
ñịnh nói:“Chàng sẽ tin , bởi vì  chàng cho tới bây giờ sẽ không là  người ngu 
dốt , cho nên chỉ cần chàng khẳng tỉnh táo lại, chàng  sẽ biết ta căn bản 
không có ñùa bỡn của  chàng  cảm tình,  tình cảm ở ñây hông phải chỉ có 
chàng . Liệt, tin tưởng ta ñược không?” Nói vừa chấm dứt lời , nàng chủ 
ñộng hôn trụ hắn bạc môi, thân thể mềm mại suy yếu  cũng ñã ở hắn trước 
ngực. 
Một ñôi cánh tay sắt nhanh chóng ñem nàng ngồi chỗ cuối ôm lấy, thâm 
trầm con ngươi ñen dừng ở nàng không có chút máu khuôn mặt nhỏ nhắn, 
ñáy mắt tức giận tẫn lui, sắc bén mâu quang bắn về phía một bên Mai Muội 
Viện, hướng phía sau năm người quát:“ðem nàng cùng nhau mang ñi!” 
 
 
 
 
 

Chương 9 
 

“Mai nhị cô nương, ngươi cũng thật dễ gây chuyện a!” 
Quế Hương hoàn  tay trước ngực, ngữ khí không tốt thêm vẻ mặt sốt ruột 
nhắm chặt hai phiến cửa gỗ nhìn Mai Muội Viện. .Thiếu chủ  mang Hồng 
Diệp  bị trọng thương về khách sạn trị liệu  bọn họ năm người liền phụ trách 
trông giữ Mai Muội Viện. Này Mai gia huynh muội thật ñúng là ñáng ghét, 
trước sau ñến làm rối, thật vất vả thiếu chủ cùng Hồng Diệp cảm tình chuyển 



hảo, hiện tại bị  phá hư trộn lẫn, chỉ sợ lại sinh biến, bọn họ năm người lại 
không qua những ngày tháng lành . 
“Ta ngh chuyện ta  mang về chính mình muội muội, có gì không ñúng?” 
Mai Muội Viện cũng không cam yếu thế hỏi lại năm người quay trụ nàng , 
cho dù bị này năm người vẻ mặt không tốt nhìn chằm chằm, nàng vẫn như 
cũ vẫn ngẩng cao, không một ti sợ hãi. 
“Ngươi chính là Hồng Diệp tỷ tỷ a, bộ dáng này thật giống chín phần giống 
tương tự.” Kim bà bà ñem nàng từ ñầu ñến chân cẩn thận ñánh giá sau nói ra 
kết luận.  
Bọn họ ban ñầu còn có chút lo lắng, Hồng Diệp nhanh như vậy tìm về nhà 
nhân, trong ñó không biết là có phải có  dối trá, nhưng ở thấy mai gia huynh 
muội , thế này mới chân chính yên tâm. Vì một cái mất tích mười một năm 
vừa tướng nhận thức muội muội, này ñối huynh muội thật ñúng là không là 
vất vả, ñồng dạng không ngại ñến thiếu chủ, thầm nghĩ ñem chính mình 
muội muội mang về, cũng khó trách Hồng Diệp hội xả thân cứu giúp. 
“Tính tình nhưng thật ra rất quật.” Ngân bà bà cười nhìn nàng một ñôi tinh 
xán hữu thần mắt ñẹp. Hồng Diệp tỷ tỷ, xem ra tính khí  quật cường không 
thua gì Hồng Diệp, quả thật là  người của Mai gia . 
“Nha ñầu, của ngươi khí sắc không tốt lắm, có phải hay không làm sao 
không thoải mái a?” 
Lão Triệu theo vừa rồi ngay tại quan sát của nàng khí sắc, có mang một tia 
bệnh nặng sau tái nhợt,  như lại xem nàng thẳng tắp không ngại ñứng ở bọn 
họ năm người trước mặt, làm cho hắn không thể không hoài nghi chính mình 
hay không mắt mờ, nhưng xem ở nàng kia trương cùng Hồng Diệp tương tự 
dung mạo, lại là Hồng Diệp tỷ tỷ , hắn tự nhiên xuất khẩu quan tâm nói. 
“Khí sắc hội hảo mới là lạ. Mai nhị cô nương, ngươi bị thương kiêm trúng 
ñộc, không tốt cũng may trong tiêu cục ñiều dưỡng, làm gì tới nơi này quấy 
rối.” 
Quế Hương  sớm nhìn ra nàng khí sắc khác thường, ñáy lòng mặc dù có ti 
cảm ñộng nàng vì Hồng Diệp không ñể ý thân thể của chính mình, nhưng 
càng  bực bởi vì của nàng duyên cớ, làm hại Hồng Diệp bản thân bị trọng 
thương, cùng thiếu chủ quan hệ lại hàng tới băng ñiểm. 
“Tiểu muội, nàng hội không có việc gì ?” Mai Muội Viện căn bản mặc kệ 
hội bốn người ngươi một lời, ta một câu, mặt nàng sắc trầm trọng, lo lắng 
ánh mắt thủy chung nhìn nhắm chặt cửa gỗ. Nghĩ ñến Hồng Diệp thay nàng 
cản kia một chưởng, trong miệng thốt ra máu ñen chứng minh kia một 
chưởng mang theo ñộc khí, này Âu Dương Liệt nguyên bản là muốn sát của 
nàng, là Hồng Diệp thay nàng chắn quá này một kiếp. 
“Yên tâm, có thiếu chủ ở ñây nàng không chết ñược.” Quế Hương  như 
trước miệng không buông tha nhân. 



“Cám ơn các ngươi mọi ngườ .Mười một năm qua ñối tiểu muội chiếu cố, ta 
lúc này ñại diện Mai Phong tiêu cục hướng ñến các ngươi chân thành nói 
cám ơn .” Mai Muội Viện mắt ñẹp tinh lượng ñảo qua năm người, hướng 
năm người chắp tay hành lễ, kia tự nhiên hào phóng cử chỉ, lập tức làm cho 
năm người tâm sinh ra tâm thoải mái . 
Quế Hương  nguyên bản không tốt sắc mặt cũng dần dần hòa hoãn. Này Mai 
Muội Viện không hổ là Mai Phong tiêu cục nhân, giang hồ ñồn ñãi quả thực 
không giả, tập trí tuệ cùng mỹ mạo cho một thân nàng, người ngoài chân 
thành, ân oán rõ ràng, cử chỉ hào phóng, không một ti dáng vẻ kệch cỡm, 
cũng khó trách hội làm không ít giang hồ hào kiệt  ngưỡng mộ  
“Không cần theo chúng ta nói lời cảm tạ, chúng ta mọi người yêu thương 
Hồng Diệp, là vì nha ñầu kia ñáng giá.” Quế Hương  cười nói. 
“ðúng vậy, ít nhiều Hồng Diệp, làm cho ðộc vương cốc náo nhiệt hơn.” 
Kim bà bà nghĩ ñến Hồng Diệp ñến ðộc vương cốc tình cảnh, nàng vì ðộc 
vương cốc mang ñến rất nhiều cười vui. 
“ðúng vậy, ðộc vương trong cốc mọi người ñều là thật tâm ở yêu thương 
Hồng Diệp, cho nên ngươi có thể yên tâm.” Ngân bà bà cười yếu ớt nói. 
Hồng Diệp ñã ñến, cải biến mọi người, trong ñó thiếu chủ thay ñổi lớn nhất, 
ñối này thay ñổi, mọi người nhưng là vui vẻ thật sự. 
“Nhị nha ñầu, ngươi cũng ñừng lại lo lắng, không ai hội khi dễ Hồng Diệp, 
nàng không cho chúng ta mọi người chọc phiền toái, chúng ta ñã có thể cám 
ơn trời ñất.” Lão Triệu cười hớ hớ nói, nghiễm nhiên ñã ñem Mai Muội Viện 
trở thành người một nhà . Không hổ là Hồng Diệp tỷ tỷ, giống nhau ñều làm 
cho  mọi người thích. 
“Cám ơn các ngươi mọi người.” Mai Muội Viện lại thiệt tình nói. 
Nhưng vào lúc này, nhắm chặt hai cánh cửa gỗ từ từ mở ra ñến. Âu Dương 
Liệt cao lớn cao ngất thân hình ñi ra,  con ngươi ñen nhìn thẳng Mai Muội 
Viện, thẳng tắp hướng nàng ñi tới. 
“Âu Dương Liệt, tiểu muội rốt cuộc có nặng lắm không?” Mai Muội Viện 
không ngại hắn âm trầm thần sắc, húc ñầu liền hỏi. 
“Nàng không có việc gì. Hồng Diệp nói trong lời nói nhưng là thật sự?” Cho 
dù trong lòng ñã tin tưởng nàng, nhưng hắn vẫn tưởng lại xác nhận.  
“ðúng vậy, nàng cũng không tưởng rời ñi ngươi, là ta cứng rắn lôi kéo nàng, 
muốn dẫn nàng hồi tiêu cục.” Mai Muội Viện không sợ chết nói thẳng. 
Âu Dương Liệt lệ mâu ngoan trừng nàng liếc mắt một cái sau, nhìn cùng 
Hồng Diệp tương tự dung nhan, lược hạ cảnh cáo trong lời nói:“Xem ở 
Hồng Diệp mặt mũi, lần này ta không thể giết ngươi, lập tức biến mất ở 
trước mặt ta.” 
“Âu Dương Liệt, ngươi nếu thật muốn làm Mai Phong tiêu cục con rể, hay 
không nên tự mình bái kiến cha nương ta , mà không phải bắt người ñi.” 



Nàng Mai Muội Viện nếu không mang ñược tiểu muội của mình về thì cũng 
phải nói một câu thế nào cũng phải muốn một câu hứa hẹn không thể. 
“Chuyện của ta còn không tới phiên ngươi tới thuyết giáo.” ðừng tưởng 
rằng hắn không giết nàng, nàng là có thể ở trước mặt hắn làm càn.  
“Nếu ngươi thật muốn thú Hồng Diệp, vậy ngươi chính là của ta muội phu, 
ta ñều có lý do can thiệp.” 
Người khác sợ hắn Âu Dương Liệt, nàng Mai Muội Viện cũng không sợ, ai 
kêu này nam nhân yêu thượng nàng tiểu muội, nàng liệu ñịnh hắn xem ở tiểu 
muội mặt mũi tuyệt không ñộng  ñến nàng. 
“Kia cũng phải xem ta hay không thừa nhận.”  
Âu Dương Liệt hừ lạnh một tiếng, không liếc nhìn nàng một cái, phất tay áo 
rời ñi.  
“Ngươi --” Mai Muội Viện khí giận nhìn hắn ñi vào trong phòng, cửa phòng 
lại ở nàng trước mắt  nàng ñóng lại . 
“Mai nhị cô nương, thiếu chủ làm việc  là không chấp nhận ñược  người 
khác can thiệp, trừ bỏ Hồng Diệp nói trong lời nói, bao nhiêu có thể tả hữu 
thiếu chủ quyết ñịnh, còn lại nhân, thiếu chủ là nghe không vào. Ta xem 
ngươi vẫn là ñi về trước ñi, ñừng nữa cùng thiếu chủ khởi xung ñột, miễn 
cho Hồng Diệp ở bên trong  nghỉ ngơi .” Quế Hương khổ tâm khuyên nhủ. 
Thiếu chủ lần này không giết nàng, là xem ở Hồng Diệp mặt mũi , nhưng cái 
khó bảo thế nào một ngày nàng lại chọc giận thiếu chủ, chỉ sợ lần sau ñã có 
thể không tốt như vậy vận. 
“ðúng vậy, ngươi trước hết hồi tiêu cục ñi!” Kim bà bà cũng gia nhập 
khuyên bảo. 
Mai Muội Viện nhìn mọi người liếc mắt một cái, liền ngay cả vẫn không ra 
tiếng Mạc Ngôn cũng vuốt cằm ñáp lại, nàng hiểu ñược mọi người hảo ý, 
ñành phải thỏa hiệp nói:“Chờ Hồng Diệp tỉnh lại, ta ñi.” 
ðầu thật sự là ñau! Hồng Diệp sắc mặt tái nhợt tọa nằm ở giường. Trên 
người nàng ñộc ñã giải, chỉ còn lại có nội thương chưa lành. Âu Dương Liệt 
kia một chưởng ñánh không lưu tình chút nào, nếu  nàng không võ công trụ 
cột, lại ñối ñộc có một chút chống cự năng lực, chỉ sợ ñã sớm mệnh tang ở 
hắn dưới chưởng. 
Nghĩ ñến tỷ tỷ  những  ý tứ trong lời nói, muốn nàng vô luận như thế nào 
cần phải mang Âu Dương Liệt hồi tiêu cục một chuyến, tự mình bái kiến cha 
mẹ, tuyệt không hứa Vô Danh vô phân theo hắn. 
Tuy rằng hiểu ñược tỷ tỷ nói ñúng, nhưng nàng biết Âu Dương Liệt không 
phải dễ dàng như vậy có thể tả hữu, tuy rằng hắn tuyệt không hội ủy khuất 
nàng, khả y hắn thực hiện, tuyệt ñối là ở ðộc vương trong cốc làm một hồi 
hôn lễ. Ban ñầu nàng cho rằng này cũng không trọng yếu, nhưng tỷ nói ñúng 



vậy, nàng cũng hy vọng ở người  nhà chúc phúc gả cho cho hắn, xem ra 
nàng tìm một cơ hội cùng hắn hảo hảo ñàm nói chuyện. 
ðắm chìm ở suy nghĩ nàng, chưa thấy có người ñi vào trong phòng, thẳng 
ñến người tới ñến gần giường, nàng thế này mới kinh  ngạc  nâng 
mâu.“Ngươi......” 
Một khối dính mê dược khăn khăn che của nàng miệng mũi, thân thể của 
nàng tử phút chốc vô lực yếu ñuối, dễ dàng bị người tới cấp mang ñi. 
Một khắc chung sau, Quế Hương bưng một chén chén thuốc mỉm cười bước 
vào trong phòng, ở nhìn thấy giường trên không không một người sau, sắc 
mặt ñại biến, tùy ý ñem chén thuốc ñặt lên bàn, lao ra phòng một ñường hô 
to:“Không tốt ! Thiếu chủ, Hồng Diệp không thấy !” 
Rất nhanh ñi vào không có một bóng người trong phòng, Âu Dương Liệt sắc 
mặt âm trầm, con ngươi ñen tinh nhuệ ñảo qua mỗi một cái góc.  
“Có thể hay không bị Mai nhị cô nương cấp mang ñi?” Kim bà bà sốt ruột 
hỏi. Bằng không một cái bị thương nặng nhân, làm sao có thể  tự mình ñi 
ñâu ? 
“Không có khả năng, Mai nhị cô nương rời ñi thời ñiểm mọi người ñều có 
thấy, nàng là một mình rời ñi.” 
Ngân bà bà trả lời. Mai Muội Viện ñi , là mọi người cùng nhau tiễn ñưa. 
“ðúng vậy, không có khả năng là Mai nhị cô nương, nàng cùng Hồng Diệp 
cáo biệt hoàn rời ñi khi, ta còn ở trong phòng, lúc ấy Hồng Diệp còn tại 
giường thượng nghỉ ngơi, ta bất quá phải ñi ñoan chén thuốc lại ñây, Hồng 
Diệp ñã không thấy tăm hơi.” 
Quế Hương bình tĩnh hồi tưởng, xác ñịnh Mai Muội Viện ñi rồi, Hồng Diệp 
vẫn hảo hảo  ở trong phòng, cho nên hẳn là nàng ñi lấy dược qua lại này 
trong khoảng thời gian ngắn bị nhân cấp mang ñi. 
“Kia làm sao có thể hảo hảo một người nói không thấy sẽ không thấy t?” 
Lão Triệu cũng vội vã ở trong phòng qua lại ñi tới. Hồng Diệp bản thân bị 
trọng thương, căn bản ngay cả xuống giường ñều thực  phải cố hết sức, 
không có khả năng tự mình rời ñi. 
Mạc Ngôn hướng ñến mặt không chút thay ñổi mặt, lúc này cũng toát ra lo 
lắng, hắn nhìn chăm chú vào nhắm mắt trầm ngâm Âu Dương Liệt. 
“Này trong phòng có lưu lại mê dược hương vị, có nhân dùng mê dược ñem 
Hồng Diệp cấp hôn mê mang ñi.” 
Con ngươi ñen hiện lên một chút thực lệ, Âu Dương Liệt từ nhỏ liền cùng 
ñộc làm bạn, chỉ cần  trong thời gian ngắn nhất , liền cũng biết trong phòng 
có mê dược hương vị. Mang ñi Hồng Diệp nhân, tuyệt ñối không thể  chỉ có 
Mai gia huynh muội, mà là có khác một  người khác , nhưng người này 
mang ñi Hồng Diệp mục ñích vì sao? Nếu thực tính ñối nàng bất lợi, coi  



nàng bị thương nặng, chẳng phải dễ cho người xâm phạm c? Nghĩ vậy cái 
khả năng, khủng hoảng cùng cuồng nộ ñồng thời ñánh úp về phía hắn. 
“Lập tức phân công nhau ñi tìm, tuyệt không có thể buông tha gì một cái khả 
năng.” Hướng tới mọi người rống to hoàn, cao lớn thân hình dẫn ñầu . Ra 
khỏi phòng, còn lại năm người sắc mặt trầm trọng theo sau ñuổi kịp, yêu cầu 
ở nhất thời gian  ngắn nhất phải ñem Hồng Diệp bình an mang về .. 
Lấy Âu Dương Liệt  , phía sau năm người cầm ñầu ñi theo , một hàng sáu 
người ñi vào Mai Phong tiêu cục cửa. 
Trải qua hơn nửa tháng tìm kiếm, vẫn như cũ không  tìm ra ñược  Hồng 
Diệp, ôm một tia hy vọng, bọn họ ñi vào Mai Phong tiêu cục. 
Sáu người một bước vào trong tiêu cục, lập tức khiến cho một trận xôn xao, 
có người  nhận ra Quế Hương nên  ñến lén lút ñi ñến nàng bên cạnh, hai mắt 
thỉnh thoảng ngắm hướng cầm ñầu Âu Dương Liệt, hắn trên người tản mát 
ra âm tà cuồng khí phách thế, thật sự là làm người ta khó có thể bỏ qua.  
“Mao cô nương, các ngươi...... ðây là chuyện gì xảy ra?”  
“Không có việc gì, làm phiền ngươi ñi thỉnh Mai công tử hoặc là nhị cô 
nương ñi ra một chút.” Quế Hương mỉm cười trấn an nói. 
Nàng biết mấy người bọn họ ñi vào khiến cho mọi người xôn xao, nhất là 
thiếu chủ kia dày ñặc ác liệt  trên gương mặt, làm cho người ta nhìn thấy mà 
sợ.“Thiếu ñương gia ñi áp tiêu chưa về, nhị cô nương ở trong phòng nghỉ 
ngơi, thỉnh chờ, ta ñi thỉnh nàng ñi ra.”  
Người nọ rời ñi sau, ước chừng một lát, Mai Muội Viện bước nhanh ñi vào 
phòng, tú lệ trên mặt có mạt kinh ngạc, liếc sáu người liếc mắt một cái, cuối 
cùng ánh mắt ñứng ở Âu Dương Liệt trên mặt. 
“Âu Dương Liệt, các ngươi làm sao có thể tới nơi này? Hồng Diệp ñâu?” 
Này nam nhân không phải cố ý phải Hồng Diệp mang về ðộc vương cốc 
sao? Như thế nào này hội  tất cả ñều ở trong này, ngược lại không thấy Hồng 
Diệp thân ảnh. 
“Hồng Diệp mất tích, nàng không có trở về sao?” Âu Dương Liệt con ngươi 
ñen như ñuốc nhìn thẳng nàng, không buông tha trên mặt hắn gì rất nhỏ biểu 
tình. 
“Cái gì? Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao Hồng Diệp  mất tích? 
Nàng không phải vẫn với ngươi cùng một chỗ sao?” 
Mai Muội Viện vẻ mặt khiếp sợ. Nàng rời ñi khi, Hồng Diệp còn nằm ở 
giường không thể xuống giường, như thế nào qua hơn nửa tháng, này nam 
nhân ñột nhiên xuất hiện, còn nói cho nàng Hồng Diệp mất tích ! 
“Xác ñịnh Hồng Diệp không có trở về quá tiêu cục sao?” 
“Không có. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì?” Mai Muội Viện sốt ruột hỏi. Âu 
Dương Liệt sắc mặt, làm cho nàng có loại dự cảm bất hảo, Hồng Diệp nên sẽ 
không thật sự ñã xảy ra chuyện ñi? 



Âu Dương Liệt con ngươi ñen tinh nhuệ nhìn chăm chú vào trên mặt hắn vẻ 
mặt, xác ñịnh nàng cũng không phải giả, mà là nói phản ứng chứng thật, 
càng làm cho hắn lòng nóng như lửa ñốt, không thể bình tĩnh. 
“Chúng ta ñi.” Biết ñược Hồng Diệp chưa trở về tiêu cục, Âu Dương Liệt 
sắc mặt trầm trọng, một khắc cũng không nguyện ở lâu, dẫn ñầu cất bước rời 
ñi. 
“ Dì Quế  , này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?” Mai Muội Viện vội vàng kéo 
Quế Hương. Nàng ñều gấp ñến ñộ muốn giơ chân, dù sao cũng phải có 
người nói cho nàng phát sinh chuyện gì ñi. 
“Nhị cô nương, khi ngươi ñi rồi không lâu, Hồng Diệp ñã bị nhân hạ mê 
dược mang ñi, chúng ta tìm hơn nửa tháng vẫn không chổ Hồng Diệp , thiếu 
chủ ñều nhanh cấp ñiên rồi. Không nói nhiều, chúng ta sau này còn gặp lại.” 
Quế Hương vẻ mặt ưu sầu thở dài, ngắn gọn công ñạo hoàn sau, liền vội 
vàng ñuổi kịp ñã ñi xa mọi người. 
Nghe vậy, Mai Muội Viện sắc mặt phút chốc trắng xanh, chạy nhanh hướng 
phía sau tiêu sư nhóm nói:“Phiền toái trước mắt ở trong tiêu cục các vị ñại 
ca, hỗ trợ tìm kiếm ta tiểu muội nơi ở......” 
 Trong mang ñêm yên tĩnh  trời không trăng . 
Âu Dương Liệt  tâm tình nhìn như  ñen như mực trầm ngâm nhìn bầu trời, 
cao lớn thân hình ẩn cho trong rừng cây. 
Tìm kiếm gần một tháng, vẫn như cũ không tìm ñược nơi ở Hồng Diệp , rốt 
cuộc là ai mang nàng ñi ? Nàng hiện tại  nàng có hay không bình an ? 
Nếu là làm cho hắn tìm ñược người mang ñi nàng , hắn tuyệt ñối sẽ làm 
người nọ muốn sống không ñược. 
Con ngươi ñen vi liễm, hắn dựa phía sau , hồi tưởng khởi mười một năm 
trước trong Ninh thành  lễ nguyên tiêu hội ñèn lồng , lần ñầu thấy của nàng 
tình cảnh. 
Lúc ấy, nàng năm tuổi, tuổi  còn nhỏ phấn ñiêu ngọc mài bộ dáng, mười 
phần ñáng yêu , chẳng những hấp dẫn Kim, Ngân bà bà ánh mắt, cũng khiến 
cho luôn luôn ít lời Mạc Ngôn chú ý, lúc ấy hắn chỉ cảm thấy hơn một cái 
thú vị xinh ñẹp ñồ chơi có thể cho hắn chơi ñùa trong dài thời gian. 
Kết quả không ñể ý ba người ngăn cản, hắn cố ý ñem nàng mang về ðộc 
vương cốc, từ nay về sau cải biến của nàng  cuộc sống . 
Nếu là hắn năm ñó không có mang ñi nàng,  nàng ở tiêu cục lớn lên , nên 
giống Mai Muội Viện như vậy áp tiêu hành tẩu giang hồ, hai người vị tất sẽ 
có cùng xuất hiện. 
ðem nàng mang về trong cốc, hắn cũng không có ñối xử tử tế quá nàng; Yêu 
cầu nàng cùng hắn cùng phòng, không quan hệ , chỉ vì tưởng chọc ghẹo khi 
dễ nàng, xem nàng rưng rưng lên án ủy khuất khuôn mặt nhỏ nhắn, hắn liền 
thâm thấy thú vị. 



Thẳng ñến nàng mười hai tuổi kia một năm, ý ñồ chạy ra ðộc vương cốc, 
suýt nữa  mất mệnh  trong khói ñộc rừng rậm. 
Kia một khắc, nhìn nàng mặt phiếm hắc khí gần chết khuôn mặt nhỏ nhắn, 
một loại tâm trangh như  chưa có nôn nóng ñánh sâu vào hắn ngực, hắn mới 
hiểu ñược chính mình tâm ý ñã ñặt lên nàng . 
Nguyên lai từ lúc bất tri bất giác , chính mình ñối của nàng cảm tình ñã theo 
ñơn thuần ñùa bắt nạt, biến chất diễn sinh vì càng sâu một cảm tình, hắn 
không cần nàng tử, không cần nàng rời ñi hắn. 
Cứu  ñược nàng trở về sau hắn bắt ñầu thử ñối nàng hảo, muốn nàng nhận 
hắn cảm tình, nhưng có lẽ nàng ñối hắn chán ghét sớm ñã ở trong lòng sâu , 
nàng không chỉ không muốn nhận, còn vẫn trốn tránh. 
Thẳng ñến nàng lại chạy ra ðộc vương cốc sau  ở hắn tróc nàng , nàng lại 
nói nàng phát hiện chính mình ñối hắn cảm tình; Mà ở hắn không tín nhiệm 
thương tổn nàng , nàng lại  mất tích , mặc cho hắn hao hết tâm lực vẫn như 
cũ tìm không thấy nàng.  
Con ngươi ñen thống khổ nhắm chặt, bên cạnh người hai ñấm nắm chặt, lần 
ñầu cảm thấy thâm trầm cảm giác vô lực, làm hắn thúc thủ vô sách. 
Hồng Diệp, ngươi rốt cuộc ở nơi nào......  
Bỗng dưng, xa xa truyền ñến  âm thanh nói chuyện, theo tiếng bước chân 
dần dần hướng rừng cây ở chỗ sâu trong ñi tới. 
“Thật tốt quá, ít nhiều cái kia xú nha ñầu, làm cho chúng ta ñại kiếm nhất 
bút.”-------ta hok hieu nen de luôn  
“Lão lục, nói thật, kia cô nương bộ dáng nhưng thật ra hiếm thấy, nhưng là 
lão ñại không phải ñã nói không cho phép ñánh nàng chủ ý sao?”  
“ði, lão Bát ngươi câm miệng cho ta, chuyện này ñương nhiên chỉ có chúng 
ta hai người biết, trăm ngàn không thể làm cho lão ñại biết.” 
“Nhưng là lão ñại ánh mắt luôn luôn tinh xảo , hắn nói qua  người ôm cô 
nương kia  nam nhân cũng không kẻ ñầu ñường xó chợ, bảo chúng ta ít gây 
chuyện.” 
Bị gọi lão Bát nam nhân, nghĩ ñến bọn họ Thiết Huyết Bang ñều là dựa vào 
lão ñại tỉnh táo mới có thể tránh thoát vài lần trên giang hồ cái gọi là danh 
môn chính phái bao vây diệt trừ, lần này  trốn lão ñại làm chuyện này, tổng 
cảm thấy trong lòng có chút bất an. 
Hai người ñối thoại, từ xa ñến gần, cước bộ dần dần tới gần rừng cây ở chỗ 
sâu trong. 
“Câm miệng! Cái kia xú nha ñầu, còn có ñồng mình  thối ñàn bà từng hung 
hăng ñánh chúng ta một chút, này  thù  không báo, ta có thể nào nuốt xuống 
này khẩu khí!” 
Ánh trăng chiếu rọi ñang nói chuyện nam nhân trên mặt, hắn một con mắt 
ñội mắt tráo, còn lại một con mắt lúc này toát ra một chút ngoan ý. 



Một người cao lớn thân ảnh vô thanh vô tức che ở hai người ñằng trước, bởi 
vì người tới ẩn cho chỗ tối, chỉ có thể y theo thân hình phỏng ñoán là nam 
nhân, ñang có lẽ nghe ñược cuộc nói chuyện giữa hai người ñánh cái rùng 
mình. 
“Người nào?” ðộc nhãn nam nhân bình tỉnh lá gan hô. Xem giờ phút này 
nửa ñêm, hai người trên ñường ñi qua chỗ rừng cây này , lại gặp gỡ này 
không biết là nhân vẫn là quỷ cũng không biết khi nào ñột nhiên xuất hiện 
ngăn trở bọn họ  ñường , có lẽ là sự việc xấu tại ñấy cái thời khắc hai người 
nhưng lại nhịn không ñược cảm thấy sợ hãi. 
“ðem nói rõ ràng, các ngươi trong miệng cô nương, nhưng là ở hỉ lai khách 
sạn bị các ngươi dùng mê dược hôn mê cấp mang ñi cô nương?” Lãnh Liệt 
không một ti ñộ ấm tiếng nói, quanh quẩn ở trong rừng cây, tinh tường 
truyền vào hai người trong tai. 
“Ngươi là ai? Ngươi làm sao có thể biết chuyện này?” 
Lão Bát cái này tử lại sợ tới mức cả người phát run cái không ngừng. Người 
này rốt cuộc là nhân vẫn là quỷ a? Làm sao có thể biết bọn họ  chuyện ñã 
làm ? 
“Vậy ngươi nên tử.” Nói vĩ vừa, cao lớn thân ảnh như quỷ mỵ bàn ñánh về 
phía hai người, phân biệt kháp trụ hai người cổ, ánh mắt tàn nhẫn bắn về 
phía hai người. 
Hai người này hội cuối cùng thấy rõ nam nhân diện mạo, hơn nữa vô báo 
ñộng trước bị kháp trụ cổ, sợ tới mức hồn phi phách tán, một câu cũng cũng 
không nói ra ñược. 
“Còn không mau nói! Bị các ngươi dùng mê dược cấp mang ñi cô nương, 
hiện tại nàng ở nơi nào?” 
Song chưởng nhất dùng sức, hai người gương mặt nháy mắt trướng hồng, 
sanh ñại hai mắt lý có hoảng sợ. 
“Ta nói......” ðộc nhãn nam nhân thống khổ ra tiếng, giờ phút này hắn vạn 
phần hối hận không có nghe lão ñại cảnh cáo, cố ý muốn báo này chưởng. 
Này nam nhân ñáng sợ, hắn thật sự là không nên trêu chọc thượng hắn. 
“Còn không mau nói!” Âu Dương Liệt song chưởng lược tùng, nhưng vẫn 
kháp hai người cổ, tùy thời có thể ở nháy mắt bẻ gẫy bọn họ cổ. Hai người 
có thể thở dốc nhìn nhau ánh mắt có mạt hoảng sợ, chỉ sợ này vừa nói ra, hai 
người mạng nhỏ chỉ sợ...... 
ðộc nhãn nam nhân nuốt nước miếng một cái, sợ hãi liếc mắt Âu Dương 
Liệt âm trầm gương mặt, kiên trì, ấp a ấp úng nói:“...... Ở...... Quận huyện 
thiên...... Thiên hương lâu lý.” 
“Ngươi nói cái gì? Ngươi ñem nàng bán ñược Thiên hương lâu ñi?” Con 
ngươi ñen nguy hiểm nheo lại, tuấn khốc gương mặt che kín xơ xác tiêu 
ñiều. Hắn dám làm như vậy! 



“Tha mạng a! ðại gia, không liên quan chuyện của ta, tất cả ñều là hắn một 
người làm, ngươi muốn tìm người tính toán sổ sách, tìm hắn là tốt rồi, thật 
sự không liên quan chuyện của ta, cầu ñại gia dù tiểu nhân một mạng a!” 
Lão Bát sợ tới mức tè ra quần, toàn thân ñẩu cái không ngừng, ñem  mọi 
chuyện giao cho ñộc nhãn nam nhân, chỉ cầu có thể tránh ñược kiếp nạn này. 
“Ta sẽ không cho các ngươi bị chết rất thoải mái.” Bẻ gẫy bọn họ cổ, làm 
cho bọn họ ở nháy mắt bị mất mạng, này thật sự là rất tiện nghi bọn họ ; Con 
ngươi ñen xẹt qua một chút âm ngoan, nghĩ ñến Hồng Diệp bị này hai người 
bán ñược Thiên hương lâu,  khi nàng không có năng lực tự bảo vệ mình? 
Không muốn suy nghĩ không chịu nổi tình cảnh, sợ chính mình không thể 
thừa nhận, này hai người ñộng người của hắn, liền tuyệt ñối không thể có thể 
có mạng sống cơ hội. 
Xuất hồ ý liêu, Âu Dương Liệt buông ra ñối hai người kiềm chế, hai người 
như lấy ñược ñặc xá, không thể tin ñược chính mình vận tốt , cuống quít 
chạy ñi chạy như ñiên, chạy không vài bước, thê lương tiếng kêu thảm thiết 
ở trong rừng cây vang lên; Hai người trố mắt kinh hãi nhìn chính mình hai 
chân thế nhưng chậm rãi hòa tan, từ hạ mà lên nhanh chóng lan tràn tới toàn 
thân, cuối cùng ở làm người ta không ñành lòng nghe nói tru lên thanh hạ, 
hóa thành hai quán máu loãng không còn xương cốt . 
Âu Dương Liệt âm trầm gương mặt che kín hàn sương, cũng không quay 
ñầu lại ñi ra rừng cây. 
Rừng cây lại khôi phục yên tĩnh, gió lạnh xuyên qua ở trong rừng, phát ra 
sàn sạt tiếng vang, giống như vì hai người chết thảm tấu ra nhất thủ thủ thê 
lương bài ca phúng ñiếu.  
Quần áo màu  xanh lam sam váy, phiêu bạc như cánh ve áo choàng, lộ ra 
hơn phân nửa tuyết trắng người, lại lược  son phấn, làm cho nguyên liền xuất 
sắc dung mạo càng thêm diễm lệ ñộng lòng người. 
Vừa lòng ở lăng hoa gương ñồng tiền lần nữa xem kỹ, phấn môi gợi lên một 
chút xán cười.“Oánh Oánh tỷ, ngươi xem ta này thân giả dạng ñược không 
?” 
“ðương nhiên, của ngươi dung mạo vốn là xuất sắc, lại trải qua tỉ mỉ cho 
rằng, tất nhiên là thanh lệ tuyệt luân, xem ra ta này hoa khôi vị, cần phải 
chắp tay nhường chổ .” Phía sau xinh ñẹp nữ tử, giúp nàng làmg một ñầu 
mềm nhẵn tóc ñen, thiệt tình khen. 
“Không phải ñâu, Oánh Oánh tỷ mới sắc song toàn, tuyệt không bại bởi ta, 
nếu không lại có thể nào hôm nay hương lâu ngồi trên vị trí hoa khôi ?” 
“Hồng Diệp, ngươi chơi ñùa là tốt rồi, ngươi cho rằng ñừng bước ra cửa 
phòng. Còn có, chờ một chút phải thay cho này thân giả dạng, biết không?” 
Oánh Oánh ánh mắt cùng lăng hoa gương ñồng nội một ñôi ngoan ñiểm ñôi 



mắt chống lại, xinh ñẹp trên mặt mang cười cảnh cáo nói.----” Hi` chổ này 
không hiểu nên ñể vậy luôn “ 
Nếu không phải nhịn không quá của nàng tiền công, nàng nói cái gì cũng sẽ 
không ñáp ứng làm cho nàng giả dạng thành hiện tại này bộ dáng. Hồng 
Diệp vốn là thanh lệ thoát tục,  của nàng xinh ñẹp bất ñồng phong tình, trải 
qua tỉ mỉ cho rằng sau, diễm lệ tản mát ra một cỗ mê người hồn nhiên; Mà 
phân hồn nhiên này  khả năng làm nam nhân ñiên cuồng, nếu nàng thực ở lại 
Thiên hương lâu, của nàng hoa khôi vị tuyệt ñối khó giữ ñược. 
“ðã biết !” Hồng Diệp không tình nguyện nói. Lần ñầu mặc như vậy xiêm y, 
làm cho nàng cảm thấy thú vị cực kỳ, vốn ñịnh nhiều mặc chút thời ñiểm, 
bất quá nếu Oánh Oánh tỷ ñều cảnh cáo nàng, nàng hay là nghe nói một chút 
tốt lắm, miễn cho ñợi bên tai tử lại không rõ. 
Xoay mình, ngoài cửa phòng truyền ñến một ñạo tiếng kinh hô, ñánh gãy hai 
người nói chuyện. 
“Của ta cô nãi nãi a, ai chuẩn ngươi giả dạng thành nàybộ dáng !” 
Một chút diễm lệ thân ảnh hổn hển ñi vào Hồng Diệp bên cạnh, trừng liếc 
mắt một cái âm thầm cười trộm Oánh Oánh, khẩn trương nói. 
“Ngươi không biết là ta mặc như vậy tốt lắm xem sao?” Hồng Diệp hướng 
nàng vô tội nháy mắt mấy cái, thanh lệ trên mặt cười ñến sáng lạn khả ái, 
cùng nàng kia nổi giận ñùng ñùng bộ dáng hình thành mãnh liệt ñối lập. 
“Của ta tiểu tổ tông, ngươi cũng ñừng sẽ tìm ta phiền toái, ai ñều có thể phẫn 
thành như vậy, duy ñộc ngươi không ñược. Ngươi này thân giả dạng nếu 
làm cho thiếu chủ nhìn ñến, ta còn có thể sống mệnh sao?” 
Diễm nương xoa phiếm ñau giữa trán nói. Từ gặp gỡ nha ñầu kia sau, nàng 
lâu chưa phát tác ñau ñầu lại bắt ñầu, mà hết thảy này toàn nguyên cho một 
tháng trước...... 
 “Diễm nương, nhìn xem ta lần này mang cái hàng hảo ñến cho người , 
người tới vội nói .” 
ðộc nhãn nam nhân khiêng trên vai thượng túi phóng ra , ñem miệng túi mở 
ra, lập tức lộ ra hé ra thanh lệ xinh ñẹp khuôn mặt nhỏ nhắn ñến. 
“Ngươi ñi ñâu  tìm ñược như vậy  cô nương? Nên sẽ không là cường bắt 
người trong sạch ñi?” 
Diễm nương tinh tế ñánh giá kia trương hôn mê khuôn mặt nhỏ nhắn, bộ 
dáng thật là hiếm thấy xinh ñẹp thoát nên nét cơ trí , nhưng Thiết Huyết 
Bang bên ngoài ñầu có thể nói là thanh danh sói, huống chi lại lấy phương 
thức này ñem nhân mang ñến, tuyệt ñối rất có vấn ñề. 
“Này ngươi yên tâm, này cô nương cha chước không ra ñổ trái, ñem nàng 
bán cho chúng ta, chúng ta lão ñại là ngại này cô nương khóc nháo không 
ngớt, cho nên mới hội ñem nàng cấp hôn mê, muốn ta ñưa tới nơi này bán 
cho ngươi, tuyệt ñối không có vấn ñề.” ðộc nhãn nam nhân nhìn ra nàng ñáy 



mắt nồng hậu hứng thú, vội vàng lần nữa cam ñoan, xem ra lần này tuyệt ñối 
có thể bán tốt giá. 
“Một trăm lượng thành giao.” Diễm nương do dự hội, nói ra một vài mục, 
tuy rằng ñáy lòng vẫn hoài nghi, nhưng này cô nương thật là ngày thường 
thập phần xinh ñẹp , nếu lại tỉ mỉ cho rằng một phen, tuyệt ñối có thể vì nàng 
kiếm  lớn bạc. 
“Cái gì? Một trăm lượng? Diễm nương, này giá quá ít ñi? Ngươi lại cẩn thận 
nhìn một cái này cô nương, tuyệt ñối không chỉ này giá.” ðộc nhãn nam 
nhân kích ñộng cò kè mặc cả, ít nhất cũng phải lại thêm cái một trăm lượng 
mới ñược.  
“Lí lão lục, ngươi mới vừa rồi cũng không nói sao? Này cô nương là cứng 
rắn bị các ngươi bán ñến ta nơi này, ta còn phải phí công phu dạy, vạn nhất 
nàng ñến cái vừa khóc nhị nháo thắt cổ, chẳng phải tăng thêm của ta phiền 
toái sao? Cho nên một trăm lượng ñã ñủ rồi .” 
Diễm nương song chưởng hoàn ngực. Tưởng hố nàng Diễm nương ngân 
lượng, cũng không ñi hỏi thăm hỏi thăm, nàng Diễm nương có thể khởi ñộng 
hôm nay hương lâu, khá vậy không phải người ñơn giản , ñể hắn dung túng 
làm trời  ra giá sao . 
“ðược rồi, xem như ngươi lợi hại, nhân liền giao cho ngươi.” 
ðộc nhãn nam nhân lại như thế nào bất mãn, cũng phải nhận, ai kêu hắn 
nóng lòng ñem nha ñầu kia rời tay. Vì thế hắn không cam lòng nguyện tiếp 
nhận một trăm lượng, sờ sờ cái mũi chạy lấy người.  
Một lúc lâu sau, Diễm nương cuối cùng ñợi cho hôn mê thiên hạ trên giương 
thanh tỉnh  
“Cô nương, ngươi cuối cùng tỉnh.”  
“Nơi này là chỗ nào ?” Này xa lạ thanh âm, còn có xa lạ phòng, làm nàng 
phòng bị phút chốc ngồi dậy, lắc lắc vẫn có chút mắt hoa ñầu, hai tròng mắt 
khó chịu bế khởi, suy yếu hỏi. 
“Nơi này là Thiên hương lâu, ta tìm một trăm lượng ñem ngươi cấp mua 
ngươi , khuyên ngươi tốt nhất hợp tác một chút, không cho  khóc nháo, nếu 
không tránh không ñược một chút da thịt ñau.” 
Diễm nương nói xấu trước tiên là nói về ở phía trước. Trắng bóng bạc nếu 
cho ñi ra ngoài, nàng cũng không muốn làm bồi tiền sinh ý, lại như thế nào 
trinh liệt nữ tử, rơi xuống nàng trên tay, cũng phải cấp nàng ngoan ngoãn 
nghe lời. 
Thiên hương lâu? 
Nàng nghĩ tới, nàng bị nhân cấp hôn mê, cái kia ñộc nhãn nam nhân nàng 
từng gặp qua, chính là nàng nhúng tay cứu tỷ tỷ khi, cùng  Dì Quế  hợp lực 
ñả thương người . 



ðáng giận, không nghĩ tới hắn nhưng lại hội ñem nàng bán ñược kỹ viện 
ñến! 
“Ngươi là Diễm nương?” 
Diễm nương vi nhạ nhíu mày, chậm rãi bước ñi vào giường, trên cao nhìn 
xuống nhìn nàng. 
“Xem như ngươi có một chút hiểu biết , nhưng ngươi vì sao hội nhận ñược 
ta?” 
“Xem ra này một trăm lượng, ngươi nhất ñịnh làm bồi tiền sinh ý.” 
Hồng Diệp nhíu mày vỗ về phiếm ñau ngực cập vẫn có chút mắt hoa ñầu, 
ngữ mang huyền cơ nói. 
“Ngươi lời này là cái gì ý tứ?” 
“Ngươi nếu dám ñụng ñến ta một cây lông tơ, ta cam ñoan Âu Dương Liệt 
cùng vớiðộc vương cốc mọi người sẽ không bỏ qua ngươi.” 
Hồng Diệp trong suốt hai tròng mắt nhìn thẳng nàng. Nàng có lẽ chưa bao 
giờ gặp qua nàng, nhưng về chuyện của nàng, nàng nhưng là biết ñược 
không ít. 
Nghe vậy, Diễm nương thở hốc vì kinh ngạc, ngón trỏ run run chỉ vào nàng, 
vội hỏi:“Ngươi rốt cuộc là ai?” Có thể nói ra ðộc vương cốc còn có thiếu 
chủ tục danh, này cô nương rốt cuộc ra sao ñến ñây? 
“Ta gọi là Hồng Diệp,  Quế Hương  hẳn là có với ngươi ñề cập qua chuyện 
của ta ñi?” 
Hồng Diệp cười ñến thập phần vui vẻ, nhìn ñến nàng sợ tới mức nghẹn họng 
nhìn trân trối, sắc mặt phút chốc ñừng bạch hoảng sợ bộ dáng, trong ñầu một 
trận thống khoái. 
Nàng từng nghe Quế Hương  ñề cập qua, Diễm nương là Âu Dương Liệt 
một tay ñào tạo  ra, lại tay nàng khăn chi giao. 
“Cái gì? Ngươi nói ngươi kêu Hồng Diệp?” 
Trời ạ! Nếu thiếu chủ biết nàng thế nhưng mua hạ nàng, thả còn tính kêu 
nàng tiếp khách, nàng xác ñịnh vững chắc sẽ bị thiếu chủ cấp giết. 
Nàng từng nghe Mao Quế Hương nhắc tới ðộc vương trong cốc mọi người, 
trong ñó trước mắt này tự xưng là Hồng Diệp cô nương lại nói không ít, mỗi 
lần nhắc tới Hồng Diệp, nàng luôn mặt mày hớn hở, nói thẳng ñem Hồng 
Diệp trở thành chính mình nữ nhi ở yêu thương. Hồng Diệp không chỉ có 
ñược ñến ðộc vương cốc mọi người sủng ái, lại thiếu chủ bên gối người , 
ñối thiếu chủ mà nói, Hồng Diệp thân phận thập phần ñặc biệt, sớm hay 
muộn sẽ là ðộc vương cốc thiếu phu nhân. 
Nàng lần này thật sự xong rồi! 
“Diễm nương, ngươi ñừng lo lắng, chỉ cần ngươi ñáp ứng ta một sự kiện, ta 
cam ñoan sẽ không nói cho Liệt ngươi vừa rồi uy hiếp của ta nói.” Hồng 
Diệp cười ñến thập phần thân thiết khả nhân, uy hiếp không chút nào cố sức. 



“Chuyện gì?” 
“Không cho phép cùng Liệt nói ta ở trong này.” 
“Vì sao?” 
“Dù sao ta còn không nghĩ thấy hắn là ñược, ngươi nếu là nói cho hắn của ta 
ở, ta lập tức rời ñi nơi này.” 
“Này...... ðược rồi.” Diễm nương cũng chỉ có thể khổ hé ra mặt ñáp ứng rồi. 
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“Diễm nương, ngươi làm gì mở miệng ngậm miệng ñều nhắc ñến hắn, thật 
sự là mất hứng.” 
Hồng Diệp không hờn giận ngồi trở lại nghỉ ñến Âu Dương Liệt xa cuối 
chân trời, Diễm nương này cũng không tránh khỏi ñối hắn quá mức trung 
thành ! 
“ Mệnh ta nay còn là năm ñó ñược thiếu chủ cứu, Thiên hương lâu  này cũng 
là hắn giao cho ta , thiếu chủ ñối ta có ân ñồng tái tạo, ta tất nhiên là  luôn 
trung thành và cảm ơn trong lòng.” 
Diễm nương nhớ lại năm ñó, nàng tân hôn lại phùng tang phu chi ñau, bị nhà 
chồng coi là ñiềm xấu bị ñuổi ra  khỏi nhà , cơ khổ vô cùng ,  nàng một thân 
ñau lưu lạc ñầu ñường, vừa vặn gặp gỡ lúc ấy  gặp ñược thiếu chủ lúc ấy 
thiếu chủ chỉ có mười lăm tuổi , thiếu chủ thấy nàng rất có tư sắc, nói năng 
bất phàm, trực tiếp hỏi nàng hay không nguyện quản lý  Thiên Hương lâu  
lúc ấy nàng không có lối ñi , liền không chút nào lo lắng một ngụm ñáp ứng. 
Năm tháng qua ñi , nàng làm cho Thiên hương lâu thanh danh lan xa, cuối 
cùng không phụ thiếu chủ năm ñó nhờ vả. 
“Thật sự là kỳ quái, Liệt vì sao mở Thiên hương lâu?  Chẳng lẽ mỗi lần xuất 
cốc hắn  bộ  ñi tới nơi này ?” Hồng Diệp nhớ tới hắn có khi xuất cốc làm 
việc không  phải là ñều ở trong này tìm hoan mua vui ? 
Nghe ra nàng nói lý ghen tuông, Diễm nương che miệng cười trộm. Nha ñầu 
kia còn vẫn mạnh miệng nói không nghĩ gặp thiếu chủ, rõ ràng trong lòng 
liền nhớ thương thiếu chủ.  
“Này ngươi có thể yên tâm, thiếu chủ mỗi lần tới nơi này, ñều chính là ñến 
xem vận chuyển buôn bán , sự tình xong tuyệt không lưu lại nhiều. Bất quá, 
thiếu chủ mỗi lần ñến,  ñều kêu ta chuẩn bị nhất phẩm phòng và  ñiểm tâm, 



ta còn rất kỳ quái khó hiểu , thiếu chủ  không thích ăn ngọt làm sao có thể 
muốn chuẩn bị ñiểm tâm, bất quá nhìn thấy ngươi sau này ta cuối cùng hiểu 
ñược.”  
Diễm nương giễu cợt nhìn trên bàn mấy ñiệp dùng bạch ngọc từ bàn trang 
ñiểm tâm, nguyên lai là này nha ñầu thích ăn a! “ ta  ñể nguyên convert “. 
“Ngươi là người của hắn, ñương nhiên giúp hắn nói chuyện, ai biết ngươi 
nói là thật sự là giả.” Hồng Diệp trong lòng tuy rằng tin, nhưng miệng vẫn 
cố ý nói . 
“Của ta tiểu tổ tông, ngươi cũng dừng tính tình lại , ñã muốn một tháng thiếu 
chủ nói vậy ñều nhanh cấp ñiên rồi, chúng ta vẫn là mau cùng thiếu chủ liên 
lạc ñi!” 
Diễm nương nếu không phải sợ nha ñầu kia uy hiếp lời của nàng trở thành 
sự thật, ñã sớm vụng trộm thông tri thiếu chủ tử, chỉ sợ cảm kích không báo, 
tội thêm nhất ñẳng, làm hại nàng này một tháng qua, mỗi ngày ñều quá lo 
lắng ñề phòng.  
“Không cần. Diễm nương, ngươi cũng ñừng quên ta cảnh cáo trong lời nói, 
nếu là ta ở Thiên hương lâu chuyện tình bị Liệt ñã biết, ñến lúc ñó ngươi 
cũng ñừng trách ta.” Hồng Diệp cắn hạt ñào tô, thanh lệ khuôn mặt nhỏ nhắn 
giơ lên khởi một chút xán cười, thản nhiên uy hiếp nói. 
Nghe vậy, Diễm nương chỉ có thể ôm vai co rút ñau ñớn ñầu, ngửa mặt lên 
trời thở dài. Nàng cuối cùng là hội ra  Quế Hương tại sao ñối với nha ñầu kia 
sủng nịnh  nha ñầu kia  miệng lưỡi thông minh quỷ quái linh tinh, nhưng 
không làm người ta chán ghét. Này nha ñầu khó chơi thật sự, Diễm nương  
nàng có thể ñem Thiên hương lâu ñể  quản lý phát triển như hôm này như lại 
không làm gì ñược nha ñầu này! 
“Mẹ, thời ñiểm không còn sớm, ta cũng nên ñi chuẩn bị.” 
Oánh Oánh gặp thời ñiểm không còn sớm, diễn cũng xem ñủ -- luôn luôn  vì 
tiền mạnh bạo mẹ lại một lần bại trận ñến, nàng cũng nên trở về phòng ñi 
trang ñiểm , ñợi lát nữa Vương công tử chỉ ñịnh muốn nàng tiếp  . 
“Cũng tốt, ngươi về trước về  phòng  chuẩn bị. Hồng Diệp, ngươi ngoan 
ngoãn  ở trong phòng trăm ngàn chớ ñi ra khỏi phòng.” Diễm nương lo lắng  
nói  xong mới cùng Oánh Oánh cùng nhau rời ñi. 
Hai người ñi rồi, trong phòng lại khôi phục yên tĩnh, Hồng Diệp có một 
ngụm không một ngụm ăn hạch ñào tô. khẽ thở dài. 
Nàng rất nhớ mọi người nha, càng muốn  lại nhớ ñến cái kia làm nàng tức 
giận nam nhân. 
Nàng nhớ tới Diễm nương mới vừa rồi theo như trong lời nói, nàng mất tích 
một tháng, nói vậy hắn nhất ñịnh là lòng nóng như lửa ñốt, tuy rằng tức hắn 
không tín nhiệm nàng, muốn giết tỷ tỷ, nhưng nghĩ lại luôn nhớ ñến hắn , 
hắn không tín nhiệm cũng là có thể xem là ñúng .. 



Nếu ñổi thành là nàng, xác thực cũng rất khó tin tưởng khi thì lại chạy trốn 
lần thứ hai, luôn luôn trốn tránh tình cảm của  hắn , ñột nhiên  lại ñáp ứng lại 
tình cảm của  hắn , cũng khó trách trời sanh tính ña nghi hắn không thể tín 
nhiệm; Về phần tỷ tỷ  chuyện công ñạo, nàng mới hảo hảo theo hắn nói  có 
lẽ hắn sẽ  nghe  theo lời nói của nàng. 
Nghĩ ñến ñây, nàng rốt cuộc kiềm chế không ñược, quyết ñịnh lập tức kêu 
Diễm nương ñi thông báo cho Âu Dương Liệt nàng  bình an ở trong này. 
ðèn rực rỡ  lên, là Thiên hương lâu ñến giờ mở cửa vừa vặn thời ñiểm. 
ðây chính là nàng lần ñầu ñi ra hậu viện sương phòng. Nàng ở trong này 
dưỡng thương một tháng, vẫn bị Diễm nương cấm ñi ñến bên ngoài , chỉ sợ 
sẽ bị tới nơi này tìm hoa thấy nàng nghỉ nàng là cô nương ở ñây nên keo ñi 
tiếp khách . 
Dọc theo ñường ñi, nàng cúi ñầu cẩn thận né qua một ñôi ñối diện cho vô 
cùng thân thiết nam nữ, nghe truyền vào trong tai tiếng rên nàng không biết 
nên hướng phương hướng nào mà ñi , bỗng nhiên nghe ñược ñằng trước 
cách ñó không xa truyền ñến Diễm nương cùng Oánh Oánh tiếng kêu sợ hãi. 
Hồng Diệp chạy nhanh hướng thanh âm nơi phát ra chạy gấp mà ñi, gần nhất 
ñến ñại sảnh dưới ñất  ñống hỗn ñộn -- 
Bàn  chén bị ñập vỡ vụn  nhìn ñến dọa người , mà ñặt mình trong ñống hỗn 
loạn  Oánh Oánh cùng Diễm nương bị người cấp kèm hai bên . 
Một gã bộ dáng lưu manh công tử  ra sức  mạnh mẽ liều mạng ôm Oánh 
Oánh ñã giãy dụa , một ñôi móng vuốt sói ở trên người nàng càng không 
ngừng sỗ sàng. 
“Diễm nương, hôm nay mặc kệ ngươi có ñáp ứng hay không, ta ñều phải 
ñem Oánh Oánh mang về khi ta ngủ .”  
Người này tên là Quách Ung, là quận huyện nổi danh ác bá, ỷ vào trong nhà 
có tiền, ngày thường làm xằng làm bậy, háo sắc nếu là thích cô nương nào , 
bất kể nàng là con gài nha ñàng hoàng hoặc là trông lâu xanh giống nhau 
mạnh mẽ mang ñi.  
“Quách ñại gia, ngươi ñã không nghe khuyên bảo, Vậy ñừng trách ta không 
khách khí. Người tới a, còn không mau ñi ra!”  
Diễm nương tiếng hô chưa dứt, vài tên hộ viện phút chốc xuất hiện, cùng 
Quách Ung theo hầu thành một ñoàn, nhưng  người của Quách Ung mang 
theo rất nhanh chế phục  ngươi của Thiên hương lâu . 
Diễm nương mắt thấy thất thế ñ, sắc mặt trắng bệch. Chẳng lẽ hôm nay nàng 
thật sự trơ mắt nhìn Oánh Oánh bị người ta mang ñi ? 
“Ha ha ha! Diễm nương, xem ra  Oánh Oánh nhất ñịnh ta sẽ mang ñi.” 
Quách Ung ñắc ý cười to, cúi ñầu mạnh mẽ ở Oánh Oánh trên mặt trộm 
hương, cười ñến rất càn rỡ. 



“Mẹ cứu ta!” Oánh Oánh kinh hoảng khóc kêu, nhưng vô luận nàng như thế 
nào giãy dụa, ñều trốn không ra Quách Ung kiềm chế. Chỉ có thể bị hắn 
chiếm hết tiện nghi. 
Quách Ung thanh danh, phá hư ñến liền ngay cả con nít ba tuổi nghe ñược 
tên của hắn ñều ñã khóc, nếu muốn nàng ñi theo am nhân này , nàng thà rằng 
ở Thiên hương lâu nghỉ ngơi cả ñời. 
“Buông ra nàng.” Hồng Diệp cũng nhìn không ñược nữa, nàng theo góc sáng 
sủa ñi ra. Hôm nay Hương lâu hộ viện cũng quá không ñông ñảo, có cơ hội 
cùng Âu Dương Liệt nói một câu mới ñược. 
“Dục! Vị này tiểu mỹ nhân là không nên ñánh ? Diễm nương, ngươi Thiên 
hương lâu khi nào cất giấu một vị  quốc sắc mỹ nhân?” 
Quách Ung vừa thấy nàng, hai mắt ñăm ñăm, ánh mắt rốt cuộc rời không 
ñược trên người nàng. Hảo một vị mỹ nhân thanh lệ ! 
“Hồng Diệp, ai kêu ngươi ñi ra, còn không mau ñi vào!” 
Diễm nương thấy nàng xuất hiện, sắc mặt trở nên càng trắng. Nha ñầu kia lại 
là ñêm nay  thấy nàng không gặp ñủ ñã kích sao ? Nàng nếu là xảy ra 
chuyện gì, nàng thật sự muốn ñề ñầu ñi gặp thiếu chủ.  
“Còn không buông ra Oánh Oánh tỷ.” Hồng Diệp không ñể ý tới Diễm 
nương cấp gọi, ñi ñến Quách Ung trước mặt, không nhìn ñến ánh mắt của  
hắn lưu luyến ở trên người nàng kia tràn ngập dâm dục .  
“Hồng Diệp......” Oánh Oánh do mang nước mắt trên mặt cảm kích, nhưng 
có nhiều hơn bất an. 
Hồng Diệp thân phận bất ñồng, nàng cũng không thể xảy ra một chút sai 
lầm. 
“Tiểu mỹ nhân, muốn ta thả người cũng biết, chỉ cần bắt ngươi ñến trao ñổi, 
ta lập tức thả người.” 
ðẹp, thật ñẹp ! Này tiểu cô nương thế nhưng so với hoa khôi Oánh Oánh còn 
ñẹp hơn  tối nay vô luận như thế nào, hắn nhất ñịnh phải mang ñi nàng. 
“Kia cũng phải nhìn ngươi hay có hay có bản lĩnh  ” Hồng Diệp cười lạnh 
nhìn hắn . 
Quách Ung sử dụng ánh mắt; tùy tùng hắn mang theo tiến ñến quay trụ 
nàng, Hồng Diệp mau từng bước hướng Quách Ung cùng thủ hạ của hắn 
ngón trỏ bắn ra, bắn ra màu vàng bột phấn, cũng ở cùng thời gian xuất 
chưởng ñánh về phía Quách Ung ngực, ñem Oánh Oánh cấp mang rời ñi. 
Mọi người kêu sợ hãi liên tục, không biết phát sinh chuyện gì, chỉ cảm thấy 
thân mình kì ngứa vô cùng, càng gãy  càng ngứa, thẳng ñếnmiệng vết 
thương vẫn là ngứa tới cực ñiểm. 
“Ngươi...... Ngươi rốt cuộc ñối chúng ta dùng cái gì?” Quách Ung quát, hai 
tay càng không ngừng ở toàn thân cao thấp  lưu lại vết  gãy nói  Hắn thật sự 



là rất khinh ñịch, không nghĩ tới nàng ñẹp thì ñẹp thật, thế nhưng còn có 
chiêu thức ấy.  
“Các ngươi trúng  trung là kì ngứa phấn, kì ngứa phấn hiệu quả, các ngươi 
hiện tại ñã muốn tự thể nghiệm ñi , ta sẽ không nhiều lời. Thế nào, hiện tại ta  
muốn nhìn ngươi như thế nào kiêu ngạo.” 
Cái này ñến phiên Hồng Diệp ñắc ý. Dám tìm Thiên hương lâu  gây phiền 
toái, chính là cùng bọn họ ðộc vương cốc là ñịch, khiến cho những người 
này kiến thức mở rộng một chút biết ñược sự  lợi hại ðộc Vương Cốc . 
“Xú nha ñầu, còn không mau ñem giải dược giao ra ñây!” Quách Ung ñánh 
về phía nàng, lại bị nàng dễ dàng phát ra ñến, hắn ñành phải càng không 
ngừng cầm lấy ngứa, phẫn hận hướng nàng rống to. 
“ ðây giải dược muốn giải dược, nhìn ngươi có bản lĩnh hay không tới bắt.”  
Hồng Diệp bướng bỉnh hướng hắn thè lưỡi, nhìn mọi người nhịn xuống kì 
ngứa dần dần hướng nàng tới gần, nàng bướng bỉnh một mặt lui về phía sau, 
một mặt hướng mọi người nói, thẳng ñến lui về phía sau thân mình ñụng ñến 
lồng ngực cứng cấp .  
“ðây là chuyện gì xảy ra?”  
Một cái quen thuộc nén giận tiếng nói ở nàng trên ñầu vang lên, làm cho 
nàng nháy mắt da ñầu run lên. Không thể nào? 
Nàng sợ hãi quay ñầu vừa thấy, kinh hoảng ñón nhận một ñôi  mắt con 
ngươi ñen, còn không kịp chạy trốn, tức bị một ñôi cánh tay sắt chặt chẽ vây 
nàng ôm vào lòng.  
Âu Dương Liệt vừa bước vào Thiên hương lâu ñại sảnh, liền nhìn thấy mãn 
thất hỗn loạn, còn không kịp ra tiếng, tức bị một gã chạy theo bắt một cô gái 
thanh lâu ñánh tới , ñang chuẩn bị ñẩy ra người  bị ñạnh chạy ñến hắn lại 
phát hiện người con gái này ñúng là hắn người trong lòng hắn nóng như lửa 
ñốt tìm một tháng ! 
“Ai chuẩn ngươi mặc thành như vậy? Diễm nương, ngươi ñối nàng làm cái 
gì?” 
Xem nàng lộ ra hơn phân nửa tuyết trắng da thịt, vật liệu may mặc ñơn bạc, 
nghiễm nhiên là loại  trang phục của các cô gái thanh lâu hay là  chuyện hắn 
lo lắng thật sự ñã xảy ra? Một cỗ lửa giận thốt nhiên dựng lên, hắn hướng tới 
Diễm nương rít gào nói.  
“...... Thiếu...... Thiếu chủ, ngươi hiểu lầm, không phải ngài nhìn thấy như 
vậy.” 
Diễm nương sợ tới mức chân nhuyễn. ðêm nay rốt cuộc là cái gì ngày a? 
Như thế nào không hay ho chuyện tình tất cả ñều ñánh lên. 
“Diễm nương ngươi bán ñứng ta.” Hồng Diệp phẫn nộ quay ñầu mắng. Nếu 
không phải Diễm nương bán ñứng nàng, Âu Dương Liệt lại như thế nào biết 
nàng nhân ở trong này? Tuy rằng nàng ñã muốn tính cho hắn biết của nàng 



nơi ở  nhưng là Diễm nương bán ñứng nàng, chính là phản bội nàng ñối của 
nàng tín nhiệm. 
“Hồng Diệp, ñem nói rõ ràng, Diễm nương hay không có bức bách cho 
ngươi? Ngươi...... Có thể có ñã bị bắt nạt?”  
Âu Dương Liệt vội hỏi trong lòng thiên hạ. Hắn ñem trên người áo khoác 
cởi, bao trùm trụ nàng lõa lồ cho ngoại da thịt, không cho người khác nhìn 
thấy . 
Hồng Diệp khí oán trừng mắt nhìn Diễm nương liếc mắt một cái. Nếu nàng 
ñối nàng bất nhân, vậy ñừng trách nàng ñối nàng bất nghĩa. 
“Liệt, Diễm nương nàng...... Nàng thừa dịp ta bị thương nặng, cưỡng bức ta, 
nếu là ta không chịu nghe lời của nàng tiếp khách, nàng sẽ hung hăng giáo 
huấn ta một chút, ô..ô..” 
Nàng ñem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào Âu Dương Liệt trước ngực, kia liên 
tiếp ủy khuất khóc nức nở , nghe ñược Âu Dương Liệt tuấn khốc gương mặt 
che kín âm trầm, cũng với hắn phía sau năm người sắc mặt trầm xuống, nhìn 
phía Diễm nương ánh mắt, như là hận không thể giết nàng. 
“Không phải, thiếu chủ......”  
Nghe vậy, Diễm nương sắc mặt trắng bệch thở hốc vì kinh ngạc. Nha ñầu 
kia là ý ñịnh yếu hại nàng chết sao? 
“Diễm nương, cho dù ngươi là ta một tay ñào tạo ra , nhưng là ñộng ñến 
người của ta , thì phải chết.” 
Âu Dương Liệt không tha khẽ vuốt trong lòng khóc nức nở thiên hạ, ngực 
hắn ñau lòng cùng mãnh liệt ñau lòng cùng với cuồng thiêu phẫn giận sắp 
mất ñi lý trí. Con ngươi ñen dấy lên một chút sát ý, ôm trụ trong lòng thiên 
hạ, cao lớn thân ảnh nhanh chóng ñánh về phía Diễm nương, ñại chưởng  
ñánh về phía trán của nàng  -- 
“Dừng tay! Liệt, ngươi muốn làm gì?” Hồng Diệp tại ñây nguy cấp trong 
nháy mắt, vội vàng cầm lại tay của hắn . Nàng chính là chỉ ñùa một chút, 
hắn nên sẽ không thật sự muốn giết Diễm nương ? 
“Nàng bức ngươi tiếp khách, thì phải chết.” Âu Dương Liệt lộc lãnh ánh mắt 
không rời Diễm nương trên mặt, lãnh liệt tiếng nói ra  không một ti ñộ ấm. 
“Hồng Diệp, của ta tiểu tổ tông, ta thật sự không có thông báo thiếu chủ, là 
thiếu chủ chính mình tìm ñến, ngươi mau cùng thiếu chủ giải thích rõ ràng 
a!” 
Diễm nương sợ tới mức hồn phi phách tán. Nàng tuy rằng biết thiếu chủ hỉ 
giận khó dò, nhưng không nghĩ tới lần ñầu thấy hắn phát hỏa, và cũng sắp 
tiêu mệnh trong tay hắn, Hồng Diệp nha ñầu kia quả thật là của nàng khắc 
tinh. 



“Diễm nương không có bức ta tiếp khách, ta vừa rồi là nói giỡn.” Hồng Diệp 
cuống quít giải thích nói. Nguyên lai là nàng hiểu lầm, cái này Diễm nương 
chết trong lòng khả oán  chết nàng . 
Âu Dương Liệt con ngươi ñen híp lại nhìn trong lòng sốt khuôn mặt nhỏ 
nhắn, còn có yếu ñuối trên mặt ñất liều mạng gật ñầu Diễm nương, hồi 
tưởng khởi mới vừa rồi bước vào Thiên hương lâu khi hai người ñối thoại. 
“ðem nói rõ ràng.” 
“Ngay từ ñầu, Diễm nương không biết ta là ai, thật là tính làm như vậy, 
nhưng ở biết thân phận của ta sau, nàng ngay cả  tưởng cũng không dám suy 
nghĩ. Này một tháng nay , nàng ñối ta dốc lòng chăm sóc, của ta thương mới 
có thể nhanh hồi phục  như vậy.” Ở hắn tinh nhuệ ánh mắt , Hồng Diệp hai 
tròng mắt hạ xuống , chột dạ không dám nghênh nhìn ánh mắt hắn , tay nhỏ 
bé thưởng thức hắn vạt áo giải thích. 
“Thật sự?” Âu Dương Liệt hỏi ,Diễm nương, nhìn ñến nàng gật ñầu, ngực 
tức giận thế này mới biến mất, nhưng ở thoáng nhìn trong lòng thiên hạ quần 
áo  mày rậm lại nhíu chặt. 
“Vậy ngươi sau lại dùng quần áo như thế này ,  ñây là giải thích thế nào?” 
Hồng Diệp cố gắng giữa lại ñược mạng của Diễm nương nhẹ nhàng thở ra, 
không dự ñoán ñược hắn sẽ hỏi như thế này , chỉ phải kiên trì trả lời:“Ta...... 
Mặc...... Hảo ngoạn.” 
Trên ñầu truyền ñến không hờn giận hừ lạnh, cảnh cáo ñem eo nhỏ ôm càng 
mạnh càng nhanh, Hồng Diệp thức thời không dám hừ một tiếng. 
“Những người này lại là chuyện gì xảy ra?” Sắc bén con ngươi ñen ñảo qua 
một ñám liều mạng trảo ngứa nhân, có người trên người mình gãy ñến xuất 
hiện to nho nhỏ miệng vết thương; Có lại ngứa trên mặt ñất lăn lộn, ai kêu 
liên tục. 
Diễm nương biết ñã tránh ñược một kiếp, thế này mới miễn cưỡng ñi lên, 
ngắn gọn ñem sự tình trải qua nói một lần. 
“Những người này, liền giao cho các ngươi  .” Âu Dương Liệt cũng không 
quay ñầu lại phía sau năm người, tiếp theo cúi ñầu hướng trong lòng thiên hạ 
thấp nói:“Về phần ngươi, chúng ta còn có nhất bút trướng có thể coi là” 
Hoan ái qua ñi, Hồng Diệp ñổ mồ hôi ñầm ñìa, thở gấp vụt vụt ghé vào hắn 
trước ngực, một ñôi tay ôm nhu khẽ vuốt nàng một thân ngọc . Thẳng ñến 
giờ phút này, chân thật ôm quá nàng  tự nàng mất tích một tháng tới nay 
những cảm giác bất an tâm làm hắn phát cuồng cuối cùng có thể hồi phục 
bình thường. Trong lòng thiên hạ nhiều lần làm cho hắn thường ñến khủng 
hoảng bất an , trong thiên hạ cũng chỉ có nàng có này năng lực. 
“Vì sao không nghĩ gặp ta? Ngươi cũng biết ta tìm ngươi tìm ñến phát 
cuồng.” 



Nàng  bình an ở Thiên hương lâu, Diễm nương nhưng không có chủ ñộng 
báo cho biết hắn, hơn nữa lúc trước hiểu lầm, tưởng cũng biết là nàng không 
nghĩ nhìn thấy hắn mà uy hiếp Diễm nương. 
Nhằm vào ñiểm này, hắn phải nên tức giận, nhưng ít ra giờ phút này nàng 
bình an ở hắn trong lòng, hắn có thể tạm thời muốn nghe một chút nàng nói 
như thế nào. 
Hồng Diệp khẽ thở dài, nâng ánh mắt nhìn chăm chú hắn thâm trầm con 
ngươi ñen, ngón trỏ khinh xẹt qua trên mặt hắn kiên cường ñường cong.“Kỳ 
thật ta chính là ñịnh  kêu Diễm nương thông báo ñến chàng  bình an ở trong 
này.  
Nhưng không nghĩ là gặp ñược chàng  là ta còn tại giận chàng , khi chàng  
muốn giết tỷ tỷ, chàng ñối với ta không tín nhiệm.” 
“Hiện tại sao ?” ðại chưởng ñem nàng bướng bỉnh ngón trỏ bao vây trụ, một 
tay kia ñem nàng hãn ẩm ướt dính ở trên mặt sợi tóc nói sau tai làm cho hắn 
có thể thấy rõ nàng gì rất nhỏ biểu tình. 
“Liệt.” Nàng thở dài,“ðối với chàng cảm tình, cho tới nay là thực phức tạp, 
theo lúc ban ñầu sợ hãi chán ghét, ñến trốn tránh không nghĩ ñối mặt, mãi 
cho ñến cuối cùng yêu thương , tin tưởng ta ñược không? Ta là thật sự yêu 
chàng , chính  tình cảm này bị cảm xúc bao trùm trụ, làm cho ta nhất thời 
không thể thấy rõ.” 
Nàng hiểu ñược hắn không tín nhiệm, nhưng vẫn hy vọng hắn có thể tin 
tưởng nàng, như vậy hai người mới có cùng  vủi vẻ sống cả ñời. 
“Nàng xác ñịnh ngươi hiện tại thật sự thấy rõ sao? Nàng nên biết của nàng 
mỗi một câu, ñối với ta mà nói ñều là quan trọng ” 
Chăm chú nhìn của nàng con ngươi ñen có áp lực mừng như ñiên, cho dù 
ñáy lòng ñã tin tưởng lời của nàng, nhưng vẫn tưởng lại xác nhận. ðối nàng, 
hắn trả giá nhiều lắm, ñược ñến quá ít, hắn ñã muốn không có tính nhẫn nại. 
“Âu Dương Liệt, ta thật sự yêu chàng .” Hồng Diệp kiều mỵ nét mặt biểu lộ 
một chút xán cười, chủ ñộng hôn trụ hắn bạc môi, biết hắn rốt cục tin tưởng 
nàng. 
“Lòng ta cũng thế.” Hắn hồi hôn nàng, xoay người lại ñem nàng ñặt ở dưới 
thân, một hồi kích tình lại triển khai. 
Hồng Diệp hai tay chủ ñộng ôm lấy hắn cổ, kiều nhuyễn thân mình nghênh 
hướng hắn, tùy ý hắn ở trên người nàng, thẳng ñến hai người tình trạng kiệt 
sức mới thôi. 
“Vẫn ñã quên hỏi chàng , chàng là làm sao mà biết ta ở Thiên hương lâu?” 
Hồng Diệp ngáp một cái, rúc vào hắn trong lòng. Nếu không phải Diễm 
nương nói, kia hắn vì sao sẽ biết nàng nhân ở trong này? 
“Ta gặp ñược người làm nàng hô mê mang ñi.” Hắn ñạm nói. 



Hồng Diệp căn bản là không nên hỏi người kia kết cục, tưởng cũng biết 
người kia tuyệt ñối không thể có thể còn mạng .  
“Liệt,  hôn lễ  của chúng ta , ta muốn  ở Mai Phong trong tiêu cục cử hành.” 
Hồng Diệp trán ôi ở hắn cổ gian, mí mắt vô lực cúi hạ, ở hắn bên thấp bên 
tai .  
“Hảo, theo ý nàng .” ðem nàng thân mình gắt gao ôm vào trong ngực, ở 
nàng mệt mỏi khuôn mặt nhỏ nhắn  hạ xuống  hôn. Chỉ cần là của nàng yêu 
cầu, hắn nhất ñịnh hội làm ñược. 
“Ta nghĩ ngủ......” Nàng mơ hồ không rõ lẩm bẩm. 
“Hảo, mau ngủ ñi!” Hắn ở nàng bên tai ôn nhu dỗ, hai người giống như uyên 
ương ôm nhau nhập mộng . 
Một tháng qua, chưa từng hảo hảo ngủ luôn cảm giác bất an và lo lắng cho 
nàng giờ ñây hắn nhanh ôm trong lòng thiên hạ, cuối cùng có thể an tâm ñi 
vào giấc ngủ.  
Diễm nương oán hận trừng mắt trước mắt năm người, nhất là nhìn về phía 
Quế Hương  ánh mắt lửa giận càng cao  
“Mao Quế Hương, ngươi cũng thật bạn chí cốt, cũng sẽ không mở miệng 
thay ta cùng thiếu chủ cầu tình!” 
Quế Hương ñịnh thần nhàn hạp hạt dưa, không nhìn bạn tốt trên mặt tức 
giận, ñạm nói:“Gặp gỡ Hồng Diệp chuyện tình, thiếu chủ là không có khả 
năng nghe khuyên. Huống chi chúng ta mấy người lập tức thực nghĩ ñến 
ngươi cứng rắn bức Hồng Diệp người tiếp khách, nếu thật sự là như thế, 
ñừng nói là thiếu chủ, chúng ta năm người cũng sẽ không buông tha của 
ngươi.”  
Quế Hương hai mắt toát ra hàn quang. Vô luận ai ñộng Hồng Diệp, chính là 
cùng toàn bộ ðộc vương cốc là ñịch.  
“ðúng vậy, Quế Hương nói rất ñúng.” Kim, Ngân bà bà cùng lão Triệu trăm 
miệng một lời nói, liền ngay cả trầm mặc Mạc Ngôn, trong mắt cũng có 
cảnh cáo ý tứ hàm xúc. 
“Uy! Các ngươi năm ngươi nên vậy làm ta sợ ñi? Huống chi ta cũng không 
khó xử quá Hồng Diệp, ngược lại còn nhỏ tâm hầu hạ nàng, kết quả còn bị 
nha ñầu kia chơi xiêm.” Nói ñến chuyện này Diễm nương liền nhất bụng 
khí. Nàng ñây là chiêu ai chọc ai a! 
Quế Hương thấy nàng khí giận bộ dáng, ngược lại cười ñến thập phần thoải 
mái. Nàng biết rõ bạn tốt buồn bực tâm sự, cười ra tiếng trấn an,“Tốt lắm, 
ngươi cũng ñừng bốc hỏa , chúng ta mọi người tìm Hồng Diệp một tháng, 
cấp ñều vội muốn chết, cám ơn ngươi tận tâm chiếu cố Hồng Diệp.”  
“Không cần nói, nha ñầu kia khó chơi thật sự, gặp gỡ nàng, ta cũng nhận  
thức thêm “. 



Diễm nương bất ñắc dĩ thở dài. Cũng may hiện tại người  ñã bình an giao 
cho thiếu chủ trong tay, nàng cũng có thể nhả ra khí.  
Nàng uể oải trong lời nói, làm cho năm người không khỏi ñều cười ra tiếng . 
“Quế Hương, ta cuối cùng tính hiểu ñược ngươi vì sao sẽ nói nha ñầu kia 
cho ngươi lại yêu vừa tức, nhưng không thể chán ghét, thầm nghĩ ñối nàng 
rất tốt.” Diễm nương lắc ñầu thở dài, ñột nhiên có cảm  thấy cũng theo mọi 
người cười ra tiếng.  
Hồng Diệp nha ñầu kia trí tuệ thông minh hơn người , mặc dù có ñôi khi phá 
phách làm cho người ta sinh khí  nhưng sẽ không  ñi quá , hiểu ñược có 
chừng có mực; Hơn nữa ñối nàng người tốt, nàng hội ghi tạc trong lòng, 
người nọ gặp nạn, nàng hội ñem hết toàn lực bảo trụ .  
“Này cũng là vì sao chúng ta mọi người hội như vậy yêu thương nha ñầu kia 
nguyên nhân.” Lão Triệu cười nói. 
Hồng Diệp ở trong lúc vô tình lại thu nạp tâm mọi người , ñây là Hồng Diệp 
mị lực. 
Lâu chưa tề tụ nhất ñường sáu người, ñang cười nháo qua ñi, hạp hạt dưa . 
Thời gian ngay tại nói chuyện phiếm thẳng ñến ánh rạng ñông hiện ra, ñoàn 
người mới ñều tự trở về phòng nghỉ ngơi. 
Hoài ninh thành, xem âm miếu giữ nguyệt lão miếu tiền. 
Hồng Diệp cường lôi kéo Âu Dương Liệt ñứng ở trước  nguyệt lão miếu , 
thành kính tâm nguyện sau, ñem hai người trên tay tơ hồng cột vào nguyệt 
lão miếu giữ trên cây. 
“Nghe Kim bà bà nói, năm ñó các ngươi chính là tại ñây mang ñi ta.” 
Hồng Diệp nhìn chung quanh chung quanh, có mơ hồ trí nhớ. Nguyên lai lúc 
ấy nguyệt lão ñã vì hai người khiên hảo tơ hồng.  
“ðúng vậy. Chính là không nghĩ tới, ta nhưng lại  nghỉ muốn có  một cái bắt 
ñến thử ñộc ñồ chơi .” 
Âu Dương Liệt  hai tay ôm trước ngực , tuấn khốc gương mặt có vẻ  tự giễu, 
trước tượng thần nguyệt lão dùng gỗ ñiêu khắc . Hắn mới không tin quỷ 
thần, hắn chỉ tin tưởng hắn chính mình. 
Hắn trong lời nói làm cho Hồng Diệp bất mãn nhéo hắn một cái, lại ngược 
lại bị hắn ôm , nàng quyết miệng bất mãn nói thầm,“ Chàng hiện tại hối hận 
còn kịp.” 
“Ai nói ta hối hận tới? nàng ñừng lại phát loạn . 
Hắn cảnh cáo nói. Luôn ở nàng phía sau ñổi tìm  ñể tránh chính mình tâm 
lực lao lực quá ñộ, hắn vẫn là càng phải giữa hảo nàng . 
Liệt, ñừng  sinh khi ở mọi người nửa ñược không? Lần này nếu không phải 
mọi người giúp ta chạy ra cốc, ta cũng không khả năng nhận rõ chính mình 
chuyện tình .”  Hai tay ôm ở hắn thắt lưng, ñôi mắt trong suốt nhìn thẳng 
hắn ñáy mắt, khẩn cầu nói. 



Này dọc theo ñường ñi, nàng xem ở trong mắt, biết hắn vẫn chưa hoàn toàn 
tha thứ mọi người, mà họa là nàng gây ra, tàn cục ñương nhiên cần nhờ nàng 
thu thập. 
“Một lần bất trung, trăm thứ bất trung, một ñám phản ñồ.” Âu Dương Liệt 
hừ lạnh nói, nhưng cơn tức tựa hồ biến mất chút, không có trước ñó vài ngày 
như vậy phẫn nổi giận. 
“Như vậy chúng ta phải cảm tạ  ñàn phản ñồ này .” 
Hồng Diệp hướng hắn giơ lên một chút xán cười. Nàng biết hắn cuối cùng 
vẫn là hội tha thứ mọi người, chính là thời gian sớm muộn gì vấn ñề.  
“Thời ñiểm không còn sớm, chúng ta vẫn là về tiêu cục  trước .” 
Hắn thúc giục nàng. Bởi vì biết nàng nghĩ ñến nơi này nhìn xem, nhất hỏa 
nhân mới trước ñường vòng tới nơi này thăm lại chốn xưa.  
“Hảo.” Tùy ý hắn nắm tay nàng, nàng liên tiếp quay ñầu nhìn trên cây mới 
vừa rồi buộc tơ hồng. 
Năm ñó, năm tuổi tiểu cô nương, ở trong này gặp gỡ mười lăm tuổi thiếu 
niên, trải qua một phen truy ñuổi , nay mười sáu tuổi cô gái, cùng hai mươi 
sáu tuổi nam nhân, rốt cục có kết quả. 
Có lẽ, hết thảy ở nguyệt lão ñã sớm an bài tốt lắm......  
Không hề nghĩ nhiều, ôm lấy cánh tay hắn,  nhìn về phía trước năm người. 
Tin tưởng cha mẹ, ñại ca, tỷ tỷ hội thật cao hứng khi nàng thuyết phục Âu 
Dương Liệt  ở Mai Phong trong tiêu cục cử hành hôn lễ...... 

 
 
 

---Toàn Văn Hoàn---  


