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Tinh lâu nguyệt ảnh
Chương 97 : Chương 97
Chính văn [ tứ đại danh bộ ] tinh lâu ánh trăng đệ 98 chương song hỉ
Chương 98:
Song hỉ
Liễu Trầm Sơ nói xong liền lôi kéo chăn đem chính mình bao lấy, lưng
quá thân đi nhắm hai mắt lại an phận nằm hảo, nhưng lại như là hoàn
toàn không nhớ rõ chính mình mới vừa rồi liêu - bát, ngoan ngoãn đi vào
giấc ngủ giống nhau.
Vô Tình cười khổ một tiếng, thở dài, nhưng cũng cũng không ngăn cản
nàng, liền như vậy tùy ý nàng theo chính mình trên người bứt ra rời đi.
Liễu Trầm Sơ một người nhắm mắt lại im lặng nằm, chỉ cảm thấy bên tai
lộ vẻ người nọ tiếng hít thở -- hoàn toàn bất đồng cho ngày thường lý
vững vàng trấn định, lúc này của hắn hô hấp mang theo rõ ràng hỗn
loạn cùng ồ ồ, thậm chí còn ẩn ẩn mang theo vài phần chật vật, lại
ngạnh sinh sinh cứ như vậy nhịn xuống.
Liễu Trầm Sơ trầm mặc trong chốc lát, rốt cục vẫn là nhịn không được,
rốt cuộc lại phiên cái thân vòng vo trở về.
Vô Tình chỉ cảm thấy trên người ấm áp -- người nọ dĩ nhiên là lại thấu lại
đây, nằm úp sấp đến chính mình trên người, nhịn không được cổ họng
khẽ nhúc nhích:“Trầm Sơ, ngươi......”
Liễu Trầm Sơ chỉ chỉ cảm thấy người nọ nguyên bản vẫn hơi cảm giác
mát làn da giờ phút này sớm là một mảnh nóng bỏng, không khỏi khe
khẽ thở dài, ngẩng đầu lên hôn hôn của hắn mặt -- người nọ tuấn mỹ
như ngọc trên mặt giờ phút này sớm phúc thượng một tầng bạc hãn.
“Con người của ta tính tình tuy rằng không tốt, bất quá vẫn đều thực
công bằng -- ta như vậy tùy hứng, cho nên ngươi có đôi khi cũng tẫn có
thể tùy hứng chút, ta giống nhau cũng sẽ không giận ngươi ......”
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Liễu Trầm Sơ nói lời này khi cơ hồ là dính sát vào nhau của hắn lỗ tai, ôn
nhuyễn môi hình như có nếu vô lau quá của hắn lỗ tai, trong thanh âm
mang theo ý cười làm như thở dài lại làm như có chút đau lòng -- Vô
Tình còn chưa tới kịp trả lời, cũng là bỗng nhiên gặp cả người chấn
động, cơ hồ có chút khó có thể tự giữ thấp thở hổn hển một tiếng, bản
năng đè lại Liễu Trầm Sơ thủ:
“Trầm Sơ!”
-- Liễu Trầm Sơ đang nói chuyện gian, đúng là dĩ nhiên tự hắn bên hông
tham nhập, một đường sờ soạng đi xuống.
Liễu Trầm Sơ thủ hạ vi đốn, giương mắt nhìn nhìn hắn, đột nhiên còn có
chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhẹ giọng nở nụ cười:“Ngươi ngăn đón ta
làm cái gì? Không thích?”
Vô Tình thấp khụ một tiếng, đúng là phá lệ dời đi tầm mắt, có chút
không dám cùng nàng đối diện.
Liễu Trầm Sơ nở nụ cười một tiếng, hơi hơi chi nổi lên chút thân mình,
thấu đi qua hôn ở của hắn môi:
“Ngươi luôn như vậy tự giữ, cũng biết -- ta có đa tâm đau?”
Vô Tình hơi hơi cương một lát, lập tức lập tức thân thủ đem nàng chế
trụ, đảo khách thành chủ làm sâu sắc này hôn, động tác gian lại vẫn
còn không quên thật cẩn thận bảo vệ của nàng bụng, không cho nàng
có nửa phần sơ xuất.
......
Tự ngày ấy Liễu Trầm Sơ triệt hoàn toàn để náo loạn một hồi sau, Vô
Tình làm như rốt cục lược lược tùng chút khẩu, Thần Hầu trong phủ cao
thấp mặc dù vẫn là đãi nàng thật cẩn thận, nhưng là cuối cùng là không
hề giống lúc trước như vậy một tấc cũng không rời -- này bao nhiêu
cũng làm cho Liễu Trầm Sơ lược lược nhẹ nhàng thở ra.
Liễu Trầm Sơ tuy là tối không vui câu thúc, nhưng là biết hiện nay tình
huống đặc thù -- chính mình hoài có bầu, kinh thành thế cục lại là hết
sức căng thẳng, nàng tự nhiên cũng là cực có chừng mực , không hề
tiếp tục ép buộc đi xuống.
Tô Mộng Chẩm phái đi Lạc Dương nhân đã muốn đã trở lại --“Cửa hiệu
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lâu đời” Ôn gia xưa nay lấy thi độc dùng dược nổi tiếng, trong đó “Chữ
in rời hào” Một chi còn lại là dốc lòng giải độc cùng y thuật, Lạc Dương
vương ôn trễ đúng là “Chữ in rời hào” tam đại cao thủ chi nhất. Lần này
tuy rằng không có thể mang về hạc đỉnh lam giải dược, lại mang về rất
nhiều Ôn gia đối này độc phân tích cùng không ít giải độc manh mối -Ôn gia dù sao đã làm cho này hạc đỉnh lam chiết tổn hại hai mươi vị hảo
thủ, rất nhiều dùng mệnh đổi lấy tin tức cũng là Liễu Trầm Sơ trước mắt
vạn vạn không chiếm được .
Hạc đỉnh lam mặc dù lợi hại, nhưng Tô Mộng Chẩm dù sao trúng độc
ngày thiển, Liễu Trầm Sơ cũng đã ở trước tiên thay hắn khắc chế độc
tính, không có làm cho nó lan tràn mở ra, hơn nữa Tô Mộng Chẩm thân
mình nội lực thâm hậu, nay lại có theo Lạc Dương Ôn gia mang về đến
mấy thứ này, Liễu Trầm Sơ liền lại như hổ thêm cánh, lại tìm ước chừng
hai tháng công phu, rốt cục đưa hắn trên người độc tính đều rửa sạch
sạch sẽ, hơn nữa thậm chí còn phải cái ngoài ý muốn chi hỉ -- Tô Mộng
Chẩm thân thể, dường như là có vài phần hảo chuyển khởi sắc.
Nghe đồn hạc đỉnh lam nguyên bản cũng không phải độc dược, mà là
làm một loại có thể trị bách bệnh kì dược bị nghiên cứu chế tạo mà
thành , nhưng mà dược thành sau lại phát hiện uống thuốc người tuy
rằng lại có thể thuốc đến bệnh trừ, nhưng mà không nhiều lắm ngày
sau liền không có ngoại lệ toàn bộ cơ tiêu cốt lạn, thương tích đầy mình
mà tử. Liễu Trầm Sơ tham khảo Ôn gia bản chép tay, lại kết hợp Vạn
Hoa Cốc độc hữu Thái Tố cửu châm cùng cách kinh dịch đạo tâm pháp,
rốt cục đem này hạc đỉnh lam tác dụng phụ toàn bộ loại bỏ sạch sẽ -một khi tác dụng phụ bỏ, thuốc này chân chính dược hiệu nhưng lại
cũng tốt như là tùy theo nhất tịnh phát tán đi ra bình thường, mặc dù
vẫn không thể loại trừ Tô Mộng Chẩm này một thân bệnh nan y, nhưng
Liễu Trầm Sơ thay hắn bắt mạch khi lại phát hiện mạch tượng đúng là
rõ ràng bình ổn hữu lực không ít, liền ngay cả hắn kia ốm yếu trên mặt
nhưng lại cũng như là chậm rãi bắt đầu có vài phần huyết sắc, không
khỏi thật to thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Giải độc sau Tô Mộng Chẩm lợi dụng “Ngươi cho ta trở về thành thành
thật thật dưỡng thai” Vì từ, bản mặt không cho Liễu Trầm Sơ lại hướng
Kim Phong Tế Vũ Lâu lý chạy -- Liễu Trầm Sơ nhưng thật ra cũng không
có phản bác, đúng là khó được An An phân phân địa điểm đầu, này
ngày sau quả thực không còn có đi qua Kim Phong Tế Vũ Lâu.
Liễu Trầm Sơ lần này sở dĩ phá lệ như vậy nhu thuận, gần nhất là Tô
Mộng Chẩm trúng độc đã kết, bệnh tình cũng có hảo chuyển, làm cho
nàng yên tâm không ít, thứ hai là nay nàng mang thai bốn nguyệt, dĩ
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nhiên bắt đầu hiển hoài, kinh đô thế cục khẩn trương, Kim Phong Tế Vũ
Lâu lại có thể nói là gió lốc trung tâm, bất luận là vì chính mình cùng
đứa nhỏ an toàn vẫn là sợ thành Tô Mộng Chẩm trói buộc, nàng cũng
không nghi lại đi; Về phần đệ tam, còn lại là Thần Hầu phủ gần đây lại
ra nhất cọc việc vui -Hi Âm cũng mang thai .
Tiểu Đạo Cô này nhất mang thai, cũng không giống như Liễu Trầm Sơ
trong bụng này như vậy an phận -- mang thai đến nay bốn nguyệt, Liễu
Trầm Sơ trừ bỏ thị ngủ ôn hoà mệt ở ngoài, đúng là không có nửa phần
cái khác không khoẻ; Khả Hi Âm lại cơ hồ là phun có chút thiên hôn địa
ám, cơ hồ cái gì đều ăn không vô.
Cái này cũng là đem Truy Mệnh cấp sẽ lo lắng, cố tình hắn chính là lại
cấp cũng không có nửa điểm hữu dụng biện pháp, huống chi hắn nay
tuy là ở lại Biện Kinh nhưng cũng thường thường có việc cần xuất môn,
chỉ có thể luôn luôn liền hướng tiểu lâu chạy, nếu không phải ngại cho
Vô Tình thường thường tảo đến lạnh lạnh liếc mắt một cái, chỉ sợ là còn
kém lôi kéo Liễu Trầm Sơ thủ, nước mắt lưng tròng thác nàng nhất định
phải chiếu cố dường như gia vợ .
Liễu Trầm Sơ thực tại có chút dở khóc dở cười, cũng là khó được không
có cùng hắn sẵng giọng tranh cãi, sảng khoái địa điểm đầu ứng hạ này
chuyện gì, mỗi ngày biến đổi pháp cấp Hi Âm làm ông chủ tây ăn bổ
thân mình.
Hi Âm luôn luôn ăn nhẹ, đối ẩm thực cũng không thậm để ý, đó là một
mâm rau xanh đậu hủ cũng có thể nhận thức còn thật sự thực sự ăn
xong một chút cơm, nhưng nay hoài có bầu lại tự nhiên là nếu không
mà nếu này -- vì thế này ngày sau ngọ, Truy Mệnh cùng Vô Tình khó
được trở về sớm, đến Thần Hầu phủ đã thấy Liễu Trầm Sơ cùng Hi Âm
cũng không ở trong phủ, vì thế nhất tề quay đầu vào cửa đố diện liễu
trạch, đã thấy Liễu Trầm Sơ bên người đúng là một mảnh náo nhiệt.
Liễu Trầm Sơ trong viện, mặc dù là ở mùa đông, kia cũng là trăm hoa
đua nở, tiên nghiên sáng lạn , nay đã là đầu mùa xuân thời tiết, kia liền
lại muôn hồng nghìn tía, cảnh xuân vô hạn .
Liễu Trầm Sơ chính nắm cả Hi Âm ngồi ở dưới tàng cây, bên người ngồi
vây quanh vài cái tướng mạo thanh tú cô gái, đều là mặt mày trong
suốt, ý cười yến yến -- trong đó một cái cô nương mở ra trong tay thực
hộp, trong suốt mặt mày lý không tự giác làm như hơn vài phần làm
nũng cùng tranh công ý tứ hàm xúc:
“Trầm Sơ tỷ tỷ, ta riêng đôn canh cá vội tới ngươi cùng Hi Âm -- mẹ ta
kể, nàng từ trước hoài của ta thời điểm chính là cũng thường thường
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uống này đó, cũng không thường phun, còn bổ thân mình đâu! Ta ương
nương học đã lâu mới học hội !”
Cô gái nói xong, một bên thân thủ sẽ đi đoan canh cá -- ai ngờ cũng là
một cái không đề phòng bị nóng hô nhỏ một tiếng, lập tức lùi về rảnh
tay.
“Nóng ?” Liễu Trầm Sơ khẽ nhíu mày, kéo qua tay nàng nhìn kỹ xem,
gặp vẫn chưa bị phỏng, thế này mới lược lược nhẹ nhàng thở ra, hơi hơi
thấp đầu thay nàng thổi thổi ngón tay -Cô gái làm như có chút ngượng ngùng, hơi hơi đỏ mặt, đãi Liễu Trầm Sơ
buông tay sau thế này mới đưa tay thu trở về, nhẹ giọng nói:“Trầm Sơ
tỷ tỷ -- ngươi nếm thử xem?”
“Ta chính mình thịnh, ngươi cẩn thận đừng nữa nóng .” Liễu Trầm Sơ
cười lên tiếng, cấp chính mình thịnh một chén, một bên cúi đầu nghe
nghe một bên ôn nhu nói,“Ta đây cũng không bỏ được ngươi uổng phí
nhiều như vậy công phu, định là muốn hảo hảo nếm thử -- nói không
chừng ta uống nhiều chút, tương lai liền cũng có thể giống bá mẫu
giống nhau sinh cái như vậy đáng yêu nữ nhi.”
Lời này vừa ra, kia cô gái mặt đó là lập tức càng đỏ, lại vẫn là nhịn
không được mím môi nở nụ cười.
Canh cá vốn là cực bổ thân mình, canh lý lại thả một chút bổ khí huyết
dược liệu, cũng là không có lộ ra nửa phần vị thuốc đến, màu sắc nước
trà nãi bạch, vừa thấy chính là tìm thật lớn công phu -- Liễu Trầm Sơ
nhận thức còn thật sự thực sự uống lên một chén, chỉ cảm thấy cả người
đều uất thiếp lên, thật tình thực lòng nói tạ, rồi sau đó lại thịnh một
chén, hơi hơi nghiêng người đưa cho Hi Âm.
Hi Âm hơi hơi nhíu nhíu mày, thần sắc gian vi có chút do dự.
“Canh thực nhẹ, cũng không có mùi, hương vị vô cùng tốt, nếm thử đi?”
Liễu Trầm Sơ nắm cả Tiểu Đạo Cô bả vai, giọng điệu ôn nhu đắc tượng
là ở dụ dỗ,“Nói vậy sẽ không lại ói ra...... Ân?”
Hi Âm lược lược chần chờ một lát, lại vẫn là trước sau như một nhu
thuận địa điểm gật đầu.
“Ngoan.” Liễu Trầm Sơ vỗ nhẹ nhẹ chụp của nàng lưng, liền như vậy
bưng bát thấu đi qua tự tay uy nàng -- Hi Âm nôn nghén thật sự lợi hại,
uống thứ nhất khẩu khi đã có chút buồn nôn, nhịn không được nhíu
mày. Liễu Trầm Sơ thấy thế, lập tức đem bát dời đi vài phần, một chút
một chút nhẹ nhàng vỗ Hi Âm lưng thay nàng thuận khí.
Ước chừng là con cá này canh quả thật làm được nhẹ, Tiểu Đạo Cô tuy
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là có chút buồn nôn, nhưng ở Liễu Trầm Sơ trấn an hạ lại rốt cuộc vẫn là
không có nhổ ra -- Liễu Trầm Sơ nhẹ nhàng thở ra, uy một ngụm nghỉ
một lát nhi, vỗ của nàng lưng đãi nàng thuận qua khí lại uy tiếp theo
khẩu...... Liền như vậy kiên nhẫn một ngụm một ngụm uy xong rồi canh
cá.
Không lớn một cái tiểu chung, cũng là uống lên hảo sau một lúc lâu mới
rốt cục uống hoàn -- Liễu Trầm Sơ thần sắc ôn nhu, trên mặt không có
nửa phần không kiên nhẫn, uy hoàn sau còn lấy khăn tay, nắm cả Hi Âm
động tác mềm nhẹ thay nàng xoa xoa miệng.
“Đại sư huynh,” Truy Mệnh đứng ở tại chỗ, cầm lấy hồ lô uống lên khẩu
rượu, có chút máy móc tính táp đi một chút miệng, rồi sau đó quay đầu
nhìn một bên ngồi ở xe lăn thượng Vô Tình, dừng một chút sau, vẻ mặt
cầu xin nói,“Ta như thế nào cảm thấy -- chúng ta lưỡng ở chỗ này liền
nhiều như vậy dư đâu?”
Vô Tình ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn cách đó
không xa đang cùng các cô nương nói cười yến yến Liễu Trầm Sơ, im
lặng không nói gì.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ân, đúng vậy, đặc biệt dư thừa!
Tam gia khóc hoàn hồn hầu phủ 233333
Chinh danh thời gian lại đã ! Làm một cái đặt tên vô năng, khóc đến cầu
tên -- một lần cầu bốn có phải hay không có chút phát rồ? Bởi vì ngoại
truyện lý tứ gia bánh bao đều đã viết, cho nên từng cái đều cầu tên!qaq
đại gia cùng Tứ Gia hai nhà là khuê nữ, nhị gia tam gia hai nhà là con.
Đặt tên vô năng cầu cứu vớt!

LINK Truyện:
Tinh lâu nguyệt ảnh
http://truyenhayhoan.com/doc-truyen/tinh-lau-nguyet-anh-885371.html
LINK Chương này:
Chương 97
http://truyenhayhoan.com/doc-truyen/tinh-lau-nguyet-
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