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Tâm ngứa
Chương 59 : Chương 59
Chương 59 - Phiên Ngoại Sâu Yêu ( thượng )
Đường Trọng Kiêu giải phẫu thời điểm, Hứa Niệm đã mang thai năm hơn
tháng, cho dù lúc này nàng cũng không béo đứng lên bao nhiêu, lão thái
thái ngẫu nhiên cùng nàng video clip trò chuyện, mỗi lần thấy đều phải
ngàn dặn vạn dặn một phen: "Ngươi cũng đừng rất làm lụng vất vả,
ngươi không tốt Trọng Kiêu nơi đó liền càng lo lắng, đến lúc đó tâm tính
không đối thủ tốt thuật lại càng không lợi."
Đạo lý nàng là biết đến, khả khó tránh khỏi vẫn là hội quan tâm, tuy
rằng vị kia lão sư giúp nàng liên hệ tốt nhất chuyên gia, nhưng muốn
nói một điểm không khẩn trương tất cả đều là giả.
Nàng sáng sớm liền thế nào đều ngủ không được, xuống lầu gặp Hoa
Thúc cùng Phúc mẹ cũng sớm rời khỏi giường, nguyên lai mọi người đều
giống nhau, mỗi người đều ở vì hôm nay phẫu thuật đứng ngồi không
yên.
Phúc mẹ cho nàng bị bữa sáng, Hứa Niệm kỳ thực một chút khẩu vị
cũng không có, trong lòng luôn luôn nhớ kỹ Đường Trọng Kiêu tưởng
chạy nhanh đi bệnh viện, nhưng vì trong bụng đứa nhỏ vẫn là được kiên
trì ăn.
Rất dễ dàng bận hết hết thảy, đến cửa phòng bệnh vừa vặn vượt qua hộ
sĩ tự cấp hắn làm cuối cùng kiểm tra. Đường Trọng Kiêu biểu cảm bình
tĩnh, người này một khi quyết định làm cái gì tâm tính đều tốt dọa
người, trái lại chính nàng lại chính là mặt ngoài trấn định, trong lòng
thủy chung không an tĩnh.
Hứa Niệm chờ hộ sĩ rời đi, rốt cuộc nhịn không được giống như khuynh
thân ôm hắn không buông tay, trong lòng như là có nhiều lắm nói muốn
nói, khả phút cuối cùng lại một chữ cũng giảng không đi ra.
Đường Trọng Kiêu biết trong lòng nàng đang nghĩ cái gì, nhẹ vỗ về nàng
lưng, ở mi gian hôn hôn, nói: "Ngươi cùng cục cưng ngoan ngoãn chờ ta,
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ta rất nhanh liền sẽ đi ra."
Nàng hầu gian khô ráp, cuối cùng chỉ có thể liều mạng gật đầu: "Không
được gạt ta."
Hắn thấp thấp trầm trầm nở nụ cười, thanh âm dễ nghe đến cực điểm:
"Ta khi nào thì đối với ngươi nuốt lời qua."
Ngày nào đó Hứa Niệm đã trải qua nhân sinh trung tối dài lâu dày vò
thời khắc, nàng tọa ở thủ thuật ngoại nhìn chằm chằm vào kia phiến
nhanh hợp ván cửa, đáy lòng lại giống vượt qua vài cái thế kỷ như vậy
dài dòng. Nàng suy nghĩ nhiều lắm sự, đi qua, tương lai, tất cả đều về
hắn.
Bọn họ tình yêu mới vừa mở cái đầu, ông trời nhất định sẽ chiếu cố bọn
họ...
Chờ Đường Trọng Kiêu rốt cục bị đẩy ra, Hứa Niệm đứng lên thời một đôi
chân đẩu được lợi hại, nàng tưởng đi qua, khả thế nào đều mại không ra
kia một bước, toàn thân khí lực như là đều bị rút ra - khô một loại.
Bác sĩ là vị bốn mươi xuất đầu nam sĩ, phi thường có hàm dưỡng, khẩu
trang ngoại đôi mắt hơi hơi nheo lại, đối nàng nhẹ nhàng cười nói:
"Đừng khẩn trương, giải phẫu thật thành công."
Hứa Niệm kia một khắc suýt nữa ngất đi qua, nước mắt mãnh liệt tràn
ra đến, giống như kia căn buộc chặt huyền rốt cục có thể lơi lỏng, nàng
liều mạng cười đi lau khóe mắt lệ, đối vị kia bác sĩ không được nói lời
cảm tạ.
Đối phương chính là vẫy vẫy tay, còn nói: "Còn muốn xem hậu kỳ khôi
phục tình huống, bất quá Đường tiên sinh cầu sinh ý chí mãnh liệt, ta
đối hắn có tin tưởng."
Đường Trọng Kiêu còn phải đãi ở quan sát thất, hắn thủy chung không
Tô tỉnh lại, Hứa Niệm liền luôn luôn ngồi ở bên giường không chịu rời đi.
Hoa Thúc cùng Phúc mẹ đều tới khuyên qua, một điểm dùng cũng
không có, chỉ nghe nàng kiên trì nói: "Hắn tỉnh lại khẳng định tưởng
trước tiên nhìn đến ta, không nghĩ làm cho hắn thất vọng."
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Vì thế Hoa Thúc cùng Phúc mẹ sẽ không lại nói thêm cái gì, hai người
thay phiên cùng, sợ nàng khiêng không được cũng gặp chuyện không
may.
Cũng may Đường Trọng Kiêu rất nhanh liền tỉnh, khi đó đúng là ban
đêm, Hứa Niệm ghé vào đầu giường ngủ được cũng không an ổn, cho
nên cảm giác được một chút dị động liền lập tức bừng tỉnh.
Hai người bốn mắt tương đối, hắn cư nhiên còn không quên suy yếu
xung nàng cười.
Quanh mình đều yên tĩnh cực kỳ, Hứa Niệm chỉ có thể nghe được bản
thân tiếng tim đập, hắn bởi vì còn mang theo chụp dưỡng khí duyên cớ,
cho nên không có cách nào khác tinh tường nói cái gì, nàng liền nắm
chặt tay hắn, đem gò má vùi vào hắn trong lòng bàn tay.
"Cám ơn..." Nàng nghẹn ngào nói này hai chữ, trong lòng nhiều lắm
cảm xúc lại không thể thành lời. May mắn hắn tỉnh, nếu lại mất đi một
lần, nàng đời này đại khái lại không dũng khí yêu thượng ai.
Đường Trọng Kiêu cảm giác được nóng nóng chất lỏng lưu tiến khe hở
trung, trong lòng hắn một trận khó chịu, khả càng nhiều cũng là hạnh
phúc.
Hắn đời này muốn không nhiều lắm, từ đầu tới cuối đều chỉ có chấp
nhất này một người, may mắn là vì nàng chấp nhất hai lần đều được
thiện quả, hắn vẫn là gặp may mắn, có bao nhiêu người cầu mà không
được, may mắn hắn chưa bao giờ đối vận mệnh thỏa hiệp qua.
Kia năm gặp gỡ nàng thời điểm, hắn liền đứng ở trên bậc thềm xem cái
kia cấp Lục Sơn gọi điện thoại tiểu cô nương. Đối phương cũng không có
phát hiện hắn, cho dù cách sóng điện, khả ánh mắt nàng như trước là
chuyên chú, tựa hồ thế giới của nàng trừ bỏ Lục Sơn sẽ lại cũng không
người khác.
Nàng nói chuyện thanh âm mềm yếu, rất giống Ninh Ninh cùng hắn làm
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nũng thời bộ dáng, rõ ràng như vậy lãnh thiên, nàng lại một điểm oán
giận đều không có.
Khi đó Đường Trọng Kiêu tưởng, cái cô gái này thật đúng là xuẩn, nếu là
hắn để ý nữ nhân, tuyệt đối luyến tiếc nàng đứng ở băng thiên tuyết địa
trung chịu lạnh. Nam nhân thái độ như vậy rõ ràng, nàng cư nhiên còn
cái gì đều cảm thụ không đến?
Này tên là Hứa Niệm nữ nhân thật sự thật xuẩn, hắn lấy cớ nói muốn
đưa nàng, dọc theo đường đi tùy tiện hỏi hỏi sẽ biết không ít chuyện.
Nguyên lai Lục Sơn cùng nàng vẫn là thanh mai trúc mã, chẳng qua làm
cho hắn bất ngờ là, nha đầu kia tựa hồ so với hắn tưởng muốn đơn
thuần hơn, chính là không cẩn thận ngủ chẩm hạ hắn bả vai liền mặt đỏ
thành như vậy.
Một cái có bạn trai nhiều năm như vậy nhân còn sẽ làm ra cái loại này
phản ứng, Đường Trọng Kiêu bỗng nhiên đáy lòng tránh qua một tia
nghiền ngẫm, nhưng hắn hướng đến thành phủ, cho nên chút không
biểu hiện ra ngoài. Cùng nàng khách sáo một phen khiến cho nhân đi
rồi, thoát thượng áo bành tô chuẩn bị làm cho Hoa Thúc xử lý, có thể
nghe đến cổ áo kia nhàn nhạt hơi thở, hắn cư nhiên có một giây chần
chờ.
Hắn hướng đến đối nữ nhân không thế nào để bụng qua, bởi vì thân thể
nguyên nhân tựa hồ yu vọng theo không cường liệt. Có đôi khi thậm chí
thập phần bài xích người xa lạ thân cận, nhưng lần này... Có chút quái.
Đường Trọng Kiêu nhớ tới nha đầu kia mới vừa rồi kia phó chân tay
luống cuống bộ dáng, nhịn không được đã nghĩ cười.
Nam nhân nói đến cùng cũng liền như vậy hồi sự, hắn tựa hồ có chút
minh bạch Lục Sơn vì sao hội cùng Ninh Ninh dây dưa ở cùng nhau. Hứa
Niệm cùng Đường Mạc Ninh là hoàn toàn bất đồng hai loại nhân, nếu
nói Hứa Niệm là thủy, như vậy Đường Mạc Ninh gây cho nam nhân
chính là hỏa một loại nhiệt tình.
Hứa Niệm xuống xe sau hắn liền phân phó Hoa Thúc tra được một tra
người này, lại lật xem này tư liệu thấy thế nào đều là người thường một
cái, nhiều lắm bộ dạng xinh đẹp điểm thôi. Đem tư liệu hướng trên bàn
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tùy tiện được một ném, lại xem kia ảnh chụp có chút di đui mù.
Có khi rất chuyên chú lưu ý một người, liền sẽ bất tri bất giác để bụng,
đáng tiếc lúc đó hắn còn không biết.
Khi đó Đường Mạc Ninh liền cùng trung Lục Sơn độc giống nhau, mỗi
ngày quấn quít lấy hắn náo, có khi đi công ty cũng bất quá liền vì xem
Lục Sơn liếc mắt một cái. Đường Trọng Kiêu thừa nhận Lục Sơn ở trên
công tác đích xác thật có năng lực, khả hắn cũng không thưởng thức
này nam nhân, ít nhất ở cảm tình thượng Lục Sơn xử lý phương thức hắn
tuyệt đối không đồng ý.
"Hắn không thích hợp kết hôn, chơi đùa liền tính." Hắn không chỉ một
lần cảnh cáo Đường Mạc Ninh, khả cuối cùng Đường Mạc Ninh cư nhiên
nghiêm túc.
Đáng tiếc Đường Mạc Ninh tính cách chung quy là không vài người chịu
được, Lục Sơn cuối cùng vẫn là cố ý muốn cùng hắn cái kia bạn gái ở
cùng nhau. Muội muội tìm được hắn hướng hắn khóc kể thời điểm,
Đường Trọng Kiêu xem ngoài cửa sổ bóng đêm không biết đang nghĩ cái
gì.
Lúc ấy hắn đã quan sát một trận Hứa Niệm, đối cái cô gái này cảm giác
dần dần có chút quái. Nghĩ nàng cư nhiên xuẩn đến muốn hòa một cái
ra qua quỹ nam nhân kết hôn, trong lòng cư nhiên có vài phần khó chịu.
Thấy hắn thủy chung không nói chuyện, Đường Mạc Ninh liền huyên
vượt qua lợi hại, Đường Trọng Kiêu cuối cùng đành phải có lệ dỗ dỗ: "Ta
tìm Lục Sơn nói chuyện, xem hắn đến cùng nghĩ như thế nào."
Kỳ thực bất quá chính là cái lí do thoái thác thôi, lúc đó Đường Trọng
Kiêu nghĩ tìm cái lấy cớ đem Lục Sơn từ, Đường Mạc Ninh tính cách hắn
rõ ràng, càng không chiếm được lại càng là muốn, khả chỉ cần thời gian
lâu, nàng sớm muộn gì liền cấp đã quên.
Liền cùng náo muốn đồ chơi tiểu hài tử không sai biệt lắm.
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Khả hắn quả quyết không nghĩ tới, Đường Mạc Ninh cư nhiên mang thai,
hơn nữa phát hiện thời điểm sớm đã vượt qua ba tháng!
Cái này sự tình không tốt như vậy làm, nếu không nên ép nàng đi bệnh
viện, vậy không phải sanh non đơn giản như vậy. Rốt cục liên mẫu thân
bên kia cũng kinh động, cái này thế nào giấu giếm cũng giấu giếm
không được.
Đường phu nhân hướng đến mạnh mẽ, rất nhanh đem Lục Sơn của cải
đều tra được nhất thanh nhị sở, lúc này khiến cho đại ca Đường Khải
Sâm đi đem nhân "Thỉnh" trở lại.
Đường Trọng Kiêu khi đó cũng không biết như thế nào, ma xui quỷ khiến
liền tiếp được chuyện này. Hắn lén cùng Lục Sơn đàm phán, kết quả Lục
Sơn chủ ý đã định, nói phi thường kiên quyết: "Ta biết là ta thực xin lỗi
Ninh Ninh, nàng hận ta ta lý giải, các ngươi thế nào đối ta ta đều chịu.
Chính là tiểu Niệm, nàng cùng việc này không quan hệ."
Đường gia ở địa phương thanh danh Lục Sơn tự nhiên cũng rõ ràng, cho
nên lúc này biết bản thân tưởng rút ra - thân đã không dễ dàng như
vậy.
Đường Trọng Kiêu lại giống như đối hắn lời nói này tuyệt không cảm
thấy hứng thú, ngược lại hỏi: "Đã như vậy để ý nàng, vì sao còn có thể
cùng Ninh Ninh ở cùng nhau?"
Lục Sơn sắc mặt rất khó xem, đại khái là trạc đến chỗ đau, cư nhiên có
chút khó có thể mở miệng: "Ta cùng nàng nhận thức thời gian thật sự
lâu lắm, lâu đến ta đều phân không rõ bản thân đối nàng kết quả có bao
nhiêu tình yêu nam nữ. Cho nên khi đó cùng Ninh Ninh..."
Té ra chán ghét, Đường Trọng Kiêu lại nhìn hắn thời đáy mắt hèn mọn
càng thêm rõ ràng.
Lục Sơn cũng tự biết đuối lý, thủy chung vi chau mày lại: "Ta đã lỡ mất
một lần, không thể lại sai lần thứ hai. Nếu không có tình yêu, ta cùng
Ninh Ninh ở cùng nhau mới càng là thực xin lỗi nàng."
Nói như vậy kỳ thực cũng không sai, Đường Trọng Kiêu trong tư tâm
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đương nhiên cũng không tưởng muội muội cùng như vậy một người nam
nhân ở cùng nhau.
Vì thế làm Đường Mạc Ninh cầu hắn hỗ trợ "Nghĩ biện pháp" lưu lại Lục
Sơn thời, Đường Trọng Kiêu trực tiếp cự tuyệt : "Ngươi nghĩ rõ ràng, đối
người này ngươi chính là không cam lòng vẫn là luyến tiếc."
Kia đoạn thời gian hắn bởi vì cùng Lục Sơn tiếp xúc thời gian tương đối
nhiều, gặp Hứa Niệm số lần cũng bất tri bất giác hơn. Đương nhiên
không vượt ngoài mỗi lần đều là kia xuẩn nữ nhân ở ngốc hồ hồ vì Lục
Sơn trả giá, hắn mỗi lần xem, trong lòng cư nhiên có chút không phải tư
vị.
Đường Trọng Kiêu khi đó cho tới bây giờ không biết, bản thân cuộc đời
hội tài tại như vậy một nữ nhân trong tay, rõ ràng trở thành như vậy,
khả hắn vẫn là rõ đầu rõ đuôi lõm vào.
Kỳ thực chính hắn lại thông minh được đi nơi nào?
Đường Trọng Kiêu xem bên người ngủ nữ nhân thất thần, không biết vì
sao tối nay bỗng nhiên lại nhớ lại nhiều lắm chuyện cũ. Này không vui
trí nhớ hiện thời lại nhớ tới đến cũng chỉ thừa thổn thức thôi, nàng chân
chân thực thực nằm ở bên mình, kia hết thảy đều liền đáng giá.
Chờ hắn xuất viện thời điểm, Hứa Niệm bụng đã rất lớn, khả nàng vẫn là
gầy teo ba ba, Đường Trọng Kiêu liền nhịn không được lo lắng: "Ngươi
như vậy sinh sản thời điểm có phải hay không thật vất vả?"
Hứa Niệm lắc lắc đầu, kéo hắn cánh tay cười không ngừng: "Như vậy
thật tốt a, tỉnh hậu sản giảm béo. Lại nói, ta thân thể tố chất tốt lắm,
đừng lo lắng."
Dạ dày nàng bệnh sớm tiền đã bị điều trị tốt lắm, bởi vì ở Thanh Châu,
trưởng bối chỉ có Nguyễn Tố Trân một cái. Đối phương liền thường
thường mang theo Cầu Cầu trở lại xem Hứa Niệm, ngẫu nhiên gặp gỡ
Đường Trọng Kiêu cũng có thể cảnh thái bình giả tạo.
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Nhiều như vậy ân oán tình cừu, cuối cùng sớm không biết thục là thục
phi.
Cầu Cầu cùng Đường Trọng Kiêu ở phòng khách chơi ghép hình, lò vi ba
thượng lọ sành cô lỗ lỗ bảo canh, hương khí tràn ngập toàn bộ phòng
bếp, trong nhà nhất phái tường hòa.
Hứa Niệm cùng Nguyễn Tố Trân ở lầu hai ban công uống trà, Nguyễn Tố
Trân xem dưới lầu phong cảnh bỗng nhiên cảm thán một câu: "Lúc
trước không nghĩ ngươi cùng hắn ở cùng nhau, được một là tư tâm, một
cái khác đương nhiên là sợ Đường gia sẽ không nhận ngươi. Nhưng hôm
nay xem, Đường Trọng Kiêu là cái đáng giá phó thác nam nhân, hắn
đem lo trước lo sau tất cả đều giải quyết."
Hứa Niệm nhẫn nại chờ nàng nói xong mới nở nụ cười: "Ngươi cũng là
làm trưởng bối cấp chút đề nghị thôi, cuối cùng biết rõ ta cùng hắn lui
tới, khá vậy không ngăn đón không phải sao?"
"Ta ngăn đón ngươi hội nghe ta?" Nguyễn Tố Trân cũng cười lắc đầu, lại
bỗng nhiên vòng vo đề tài, "Dự tính ngày sinh đều nhanh đến, của các
ngươi hôn sự..."
Hai người đến bây giờ còn chưa có kết hôn, Hứa Niệm nhưng là một
điểm không nóng nảy bộ dáng: "Không có việc gì, trong nhà hắn như
vậy, đại khái cũng vô tâm tình."
"Hắn còn chưa có hướng ngươi cầu hôn?" Nguyễn Tố Trân không đồng ý
nhíu nhíu mày, "Khả đứa nhỏ đều phải sinh ra, lại tha đi xuống giống bộ
dáng gì nữa."
Hứa Niệm nhưng là có khác tính toán, hôn nhân đại sự không phải trò
đùa, tuy rằng trước mắt sở hữu phiền toái đều giải quyết, khả kết hôn
không có trưởng bối tham dự thấy thế nào đều không thích hợp.
Nàng như có đăm chiêu nhìn nhìn xa xa thiên, trong lòng lại bỗng nhiên
đến chủ ý.
Tác giả có chuyện muốn nói: này ba cái ngoại truyện hội lấy kể xen
phương thức viết, một bên viết đến tiếp sau một bên thêm điểm nhớ lại
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đi vào, cơ bản đều là Đường tiên sinh bản thân độc thoại, không dám
hứng thú cô nương thận mua, sao sao ~~
Mặt khác nhìn đến có cô nương hỏi Thẩm Lương Thần cùng với đại ca
này hai đôi, bọn họ đều sẽ viết trưởng thành thiên cho nên sẽ không ở
trong ngoại truyện xuất hiện O(∩_∩)O~

LINK Truyện:
Tâm ngứa http://truyenhayhoan.com/doc-truyen/tamngua-2906469.html
LINK Chương này:
Chương 59
http://truyenhayhoan.com/doc-truyen/tamngua-2906469/chuong-59.html
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