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Mang Tang Tử
Chương 133 : Chương 133: Phiên ngoại 1
Lại nói đến, sau khi Lục Bất Phá đồng học của chúng ta dùng phương
thức hù chết người không đền mạng trở lại sân sau nhà cậy tại địa cầu,
đến tột cùng là chuyện gì đã xảy ra? Ha hả, sự tình tự nhiên càng phức
tạp hơn chứ sao. Nhưng nói cậu thiếu chút nữa đem mẹ cậu – Lục
Đường Phương Phương hù dọa đến chết khiếp, đủ để cậu bị mắng một
hồi, huống chi cậu còn tới từ ngoài không gian, bên cạnh mang theo
một nam nhân cao lớn a. Khiến cho một hủ nữ từng trải trong giới đam
mỹ kiêm tác giả có thâm niên trong nghề là Lục Đường Phương Phương
nữ sĩ đây có cảm tưởng gì? Hảo, vậy thì chúng ta cùng quay trở lại một
khắc trước kia.
“Cha mẹ, cha nuôi mẹ nuôi, ước gì năm sau các người làm đồ ăn càng
ngày càng ngon nha. Cụng ly!” Đứa con mặt dày độc nhất của chủ nhà
“Lục Bất Phá” lên tiếng, bên cạnh hắn là người yêu Tây Môn Trúc Âm đã
kết hôn một năm trước.
“Ba, mẹ, cám ơn các người Tay trái của Tây Môn Trúc Âm đặt trên bàn
nắm chặt tay của “Lục Bất Phá”.
“Ông nội, bà nội, cụng ly.” Đứa con trai của hai người cũng hữu mô hữu
dạng* giơ lên nước trái cây. [ *Bắt chước.]
Toàn thể nâng chén, cụng ly.
“RẦM!”
Đột nhiên một tiếng va chạm thật lớn vang lên, từ phía hậu viện truyền
đến, làm đứa nhỏ bị dọa phát khóc. Mọi người nhanh đặt ly rượu xuống,
nam nhân đi vào phòng bếp cầm dao ra, mọi người nhanh chóng rời
khỏi phòng ăn, chỉ thấy một quả trứng bằng kim loại sáng bóng, cao ba
thước rộng năm thước, quả trứng kia đem bồn hoa đập bể hoàn toàn,
còn đập ra một cái hố thật sâu.
Ngay thời điểm mọi người đều khẩn trương, quả trứng chợt phát ra âm
thanh, mở ra! Ánh sáng phát ra làm người ta chói mắt không mở được,
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sau khi ánh sáng biến mất, một người cao khoảng thước bảy bước ra,
một đầu tóc dài, lộ ra khuôn mặt em bé nhìn không ra giới tính.
Sau khi người kia bước ra, động tác hơi dừng một chút, chợt nghe hắn
đột nhiên hô lên một tiếng: “Ba mẹ! Ta đã về rồi!” Hắn dang rộng hai
cánh tay, trong mắt rưng rưng, hướng tới nam diễn viên chính Lục Duy
Thành, cùng nữ diễn viên chính Lục Đường Phương Phương đang ngây
người như phổng mà bổ nhào vào ôm, thiếu chút nữa đâm thẳng vào
con dao Lục Đường Phương Phương đang cầm trong tay.
“Mẹ!” Người nọ ôm Lục Đường Phương Phương, đột nhiên khóc lớn lên,
“Mẹ! Con tìm mẹ cùng ba rất vất vả a! Mẹ! Đều là tại mẹ cả! Mỗi ngày ở
bên tai con niệm niệm xuyên qua, xuyên qua, nhưng công lực của mẹ
không đủ mạnh, nên mẹ không niệm con xuyên đến cổ đại, hay niệm
đến nước ngoài, mẹ đem con niệm ra ngoài không gian luôn nga. Mẹ!
Mau nấu cho con một bữa tiệc thịnh soạn để chuộc lỗi đi!”
“Loảng xoảng!” Cây dao trong tay Lục Đường Phương Phương rớt
xuống.
Hai tay nàng run run nâng lên, đem người trong lòng ôm chặt.
“Loảng xoảng, loảng xoảng.”
Dao trong tay mọi người đều rớt, trong đó có một người ánh mắt trừng
tới cực hạn, thân thể phát run, nam tử đứng bên cạnh gắt gao ôm lấy
hắn. Trừ bỏ vị chiều cao hơn hai mét năm đi theo người nọ từ trong
trứng đi ra, nói năng thận trọng, nam nhân này dáng đi nghiêm túc, tất
cả mọi người đều cứng ngắc ngay tại chỗ.
Lục Bất Phá khóc như thác chảy lúc này mới buông mẹ mình ra, đang
muốn chuyển qua ôm ba, hắn mới không cẩn thận nhìn thấy người đang
đứng phía sau ba.“A!” Tiếng thét chói tai bởi vì kinh hãi vang lên, Lục
Bất Phá nhảy dụng về phía sau, ngón tay run run chỉ hướng người nọ,
“Ngươi ngươi, ngươi ngươi ngươi ngươi…” Sợ hãi quá độ làm cậu nhanh
chóng hôn mê, làm sao còn có thể nói cái gì được nữa.
Đối phương đồng dạng sợ hãi quá độ, nhưng tương đối nhiều khẩn
trương lẫn bất an, thậm chí vô cùng áy náy. Hắn giống như đầu hàng
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giơ hai tay khỏi đầu, nghẹn nửa ngày, mới thốt ra được một câu: “Hi.”
Lục Đường Phương Phương không hổ là nhân vật gạo cội trong giới đam
mỹ, liền kéo tay Lục Bất Phá đang run rẩy quá độ xuống, âm thanh có
chút nức nở nói: “Tiểu Phá con, hắn là anh của con, người ta cũng bị
xuyên a.”
“A a!” Lục Bất Phá nhìn về phía mẹ, hoàn toàn trở thành một vị vừa điếc
vừa câm.
※※※
Bên trong phòng khách biệt thự Lục gia, dưới chân Lục Bất Phá, đống
giấy cậu vừa lau nước mắt nước mũi chất thành ngọn núi nho nhỏ, mà
bên chân chủ nhân thân thể cũ của cậu – Đoạn Hoa cũng đồng dạng.
Đương nhiên, bên chân Lục Đường Phương Phương cùng chồng Lục Duy
Thành cũng như thế.
Con trai của Đoạn Hoa cùng Tây Môn Trúc Âm là Tây Môn Dật Hoa ngồi
trên đùi papa, trong đôi mắt thật to tràn đầy tò mò nhìn chằm chằm vị
tóc thật dài cùng vị cao cao kia. Tây Môn lão gia tử bị phu nhân bắt
buộc uống hai viên thuốc trợ tim, để ngừa tim hắn kích động chịu không
nổi sự tình kinh thiên động địa như thế, làm huyết áp tăng.
Lại hỉ mũi, Lục Đường Phương Phương với đôi mắt hồng hồng nói:
“Trong vụ tai nạn giao thông lần trước, bác sĩ nói con đã chết não, ta
thật không tiếp thụ. Đứa con trai ta tốn mười năm trời dạy dỗ sao lại có
thể chết nhảm như vậy chứ.”
“Mẹ, cái gì gọi là dạy dỗ! Đổi từ khác đi!” Lục Bất Phá bỏ miếng khăn
giấy, được rút ra từ hộp khăn giấy trên đùi, bên cạnh hắn, chiếc ghế
sofa đơn đang bị một nam nhân có thân hình khổng lồ chà đạp, thỉnh
thoảng lại phát ra tiếng kêu thảm thiết. Bất quá hiện tại, không ai có
tâm tư đi trông nom sự sống chết của ghế sofa.
Lục Đường Phương Phương cũng rút ra một miếng khăn giấy từ cái hộp
trên đùi, lau lau nước mắt, tiếp tục nói: “Ta kiên trì nhờ bác sĩ trị liệu
cho con, kết quả con sống đời sống thực vật được hơn một năm, đột
nhiên kỳ tích tỉnh lại.”
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Đoạn Hoa xấu hổ nhếch mép nhếch miệng, hắn biết mình nên cười,
nhưng thật sự cười không được a.
Nước mắt Lục Bất Phá dũng mãnh tràn ra: “Cha mẹ, thực xin lỗi, đã làm
các người lo lắng… Ca, cám ơn ngươi đã xuyên vào cơ thể ta, cám ơn
ngươi chiếu cố cha mẹ, bằng không cả đời này ta cũng không thể an
lòng.”
“A, không cần cám ơn, không cần cám ơn. Phải như vậy, phải như vậy.”
Lời nói có chút kỳ quái, bất quá không ai chú ý tới.
Lục Đường Phương Phương nói tiếp: “Anh của ngươi đã xuyên, ta liền
đoán nhất định ngươi cũng xuyên, mười năm ta dạy dỗ tuyệt đối không
thể uổng phí.”
“Mẹ, ngươi đem con của ngươi trở thành tiểu quan sao?” Nước mắt Lục
Bất Phá chảy không ngừng, lại vô cùng bất mãn nói, “ Mẹ còn nói được,
đều là do mẹ mỗi ngày theo con niệm xuyên qua, con mới có thể xuyên
như vậy. Nhưng công lực của mẹ quá kém, căn bản không đem con
xuyên vào cổ đại, mẹ có biết con ở bên kia áp lực nhiều như thế nào
không? Chỗ đó chiều cao trung bình là 2m3, con chính là người lùn
nhất.”
Lục Đường Phương Phương trừng mắt: “Đây là công lực kém sao? Mẹ
trực tiếp đem ngươi niệm ra khỏi địa cầu, niệm đưa đến trong vũ trụ. Có
mấy người giống như ngươi ngồi cỗ máy thời gian? Còn cùng người
ngoài hành tinh giao tiếp? Nước Mỹ mỗi ngày đều phóng phi thuyền ra
ngoài vũ trụ, cũng chưa có ai nhìn thấy người ngoài hành tinh, chớ nói
chi còn mang một cái trở lại.”
Thuận tiện liếc liếc mắt nam nhân nói năng thận trọng đang ngược đãi
cái ghế sofa đơn, Lục Đường Phương Phương hỏi: “Tiểu Phá con, đây là
bằng hữu của ngươi phải không? Sao không giới thiệu một chút đi? Lễ
nghi mẹ dạy ngươi đâu mất rồi?”
Lục Bất Phá chui chùi mũi một chút, sau đó không chút chột dạ nói:
“Hắn là cận vệ của con, lần này hộ tống con đến đây.” Hơn nữa cũng là
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giám thị hắn trở về. Mới vừa đến, Lục Bất Phá không muốn quét hưng
phấn của mọi người.
Bất quá có người không vui, hắn đứng lên, thân thể cao lớn lập tức
mang đến cho mọi người cảm giác áp bách. Đầu tiên hắn hướng Lục
Đường Phương Phương cùng Lục Duy Thành làm ra một tư thế chào theo
nghi thức quân đội, sau đó vươn tay, xoay người nói: “Hiên Viên Chiến,
chồng của Lục Bất Phá kiêm thị vệ bên người.”
Âm thanh rõ ràng mà cũng mang theo lãnh khí vang lên, Lục Bất Phá
rụt lui người vào sau trong lòng ghế sofa, không dám nhìn cha mẹ, hắn
biết chắc mà, người này nhất định không để hắn giấu diếm!
Lục Đường Phương Phương nhìn Hiên Viên Chiến, nhìn nhìn lại con trai,
nhìn xem con trai, nhìn nhìn lại Hiên Viên Chiến, thần sắc rất nhanh khôi
phục bình thường (giả bộ thui), tiếp theo vươn tay, cầm tay Hiên Viên
Chiến rồi buông ra, quang mang lam sắc trong mắt khiến ai nhìn vào
cũng run run.
“Tiểu Phá con, ngươi kết hôn?”
Lục Bất Phá bất mãn phiêu mắt về phía Hiên Viên Chiến trừng một cái,
nhìn trái phải nói: “Ách, mẹ, sao mẹ không hỏi tình hình bên đó con
sống được không?”
Lục Đường Phương Phương cao thấp đánh giá Hiên Viên Chiến, không rõ
ràng nói: “Ngay cả cận vệ cũng có, có thể kém được sao? Trước tiên nói
một chút về vị ‘chồng’ này đi.”
Lục Bất Phá giương mắt liếc liếc Đoạn Hoa đang bị Tây Môn Trúc Âm ôm
vào trong ngực, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Không phải… giống như đại ca
thôi.” Tuy rằng nói chuyện cùng thân thể của chính mình cảm giác rất
quái lạ, nhưng bị xuyên tốt hơn nhiều so với bị đốt, coi như hắn có một
ca ca song sinh đi.
“Sao, hừ? Mẹ ngươi muốn biết chuyện ‘chồng’ của ngươi vì cái gì lại
kiêm luôn chức cận vệ, vừa đúng lúc, gần đây cảm thấy hứng thú với
loại đề tài này.”

5 / 28

Trang đọc truyện online
truyenhayhoan.com

Đoạn Hoa thoáng đưa ánh nhìn đồng tính về phía Lục Bất Phá, người kia
đã co rúm lại, hắn làm sao có thể đã quên mẹ có bao nhiêu đáng sợ a.
Hiên Viên Chiến nhìn xem vài vị ở đây, thẳng thắt lưng lưng âm vang
hữu lực mà nói: “Tiểu Phá là Mang Tang Tử tiên sinh của Mang Tà liên
bang, thân phận đặc thù, sau khi y tỉnh lại đến nay ta vẫn đảm nhiệm vị
trí cận vệ của hắn.”
“Yêu, thì ra là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng.” Lục Đường Phương
Phương lộ ra nụ cười, nhìn nhìn chồng một chút, đối với Hiên Viên Chiến
nói, “Ngươi là quân nhân sao?”
“Đúng vậy.”
“Nhìn ra được.”
Bị vợ nhìn nên lập tức tỉnh ra, Lục Duy Thành chỉa chỉa ghế sofa: “A,
ngươi ngồi, ngồi.”
Hiên Viên Chiến lại vươn tay: “Phụ thân.”
Tiếng gọi này làm Lục Duy Thành nổi một thân da gà, hắn cầm tay vị
nhìn qua tuổi không nhỏ chút nào, đầu có chút choáng váng. Hắn không
phản đối con trai là đồng tính luyến ái, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới con
dâu là người ngoài hành tinh.
Buông tay Lục Duy Thành ra, Hiên Viên Chiến vừa muốn gọi Lục Đường
Phương Phương mẫu thân, đã bị đối phương cản lại.
“Xem ra tuổi ngươi cũng không nhỏ, bao nhiêu niên kỷ?”
Cũng không uổng công Lục Bất Phá bổ túc văn hóa, bằng không Hiên
Viên Chiến còn không biết “bao nhiêu niên kỷ” nghĩa là gì, bán khuôn
mặt hắn có chút buộc chặt nói: “Dựa theo Mang Tà lịch, ta năm nay, ba
mươi chín tuổi.”
Toàn trường lại vang lên âm thanh hút khí, ba mươi chín tuổi! Dựa theo
lịch địa cầu, Lục Bất Phá bất quá cũng mới mười chín tuổi! Hơn nữa sau
khi xuyên, Lục Bất Phá thoạt nhìn chỉ mới hai mươi!
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Nhìn biểu tình mọi người, Lục Bất Phá nhịn không được nói: “Cha mẹ,
Mang Tà nhân bọn họ sống rất thọ, ấn theo tỷ lệ tuổi của Hiên Viên
Chiến cũng chỉ mới hơn hai mươi thôi.”
Lục Đường Phương Phương là người đầu tiên phục hồi tinh thần, dùng
âm lượng mọi người đều có thể nghe được nói: “Ừ, xem như là cường
công nhược thụ đi? Hay là bodyguard công chủ nhân thụ? Hay là đại
thúc ấu thụ?”
“Mẹ!” Lục Bất Phá nhảy dựng lên.
Lục Đường Phương Phương mắt hạnh trừng lớn, lam sóng bất mãn ngồi
trở về. Hiên Viên Chiến nghe không hiểu này đó, nhưng là hắn hoàn mỹ
áp chế nghi hoặc, chờ lúc không có ai hỏi Tiểu Phá sau.
Lục Đường Phương Phương lau lau cái mũi, nói: “Hiên Viên Chiến đúng
không, ngươi ngồi. Ngươi đã là chồng của Tiểu Phá, về sau chúng ta là
người một nhà, không cần khách khí như vậy. Dựa theo bối phận, ngươi
là nên gọi ta một tiếng mẹ, bất quá tuổi ta với ngươi không sai biệt lắm,
ngươi kêu như vậy không được tự nhiên, mà ta cũng không thoải mái,
vậy ngươi kêu ta là Lục tỷ đi.”
Lục Bất Phá kháng nghị: “Mẹ, hắn gọi ngươi tỷ, kia ta gọi ngươi là gì?”
“Đương nhiên là mẹ a.” Lục Đường Phương Phương hướng đứa con trai
vẫy vẫy tay, Lục Bất Phá vẻ mặt không vui đi đến bên người mẹ ngồi
xuống, Lục Đường Phương Phương vò vò đầu tóc đứa con, “So với mẹ
còn dài hơn, ngươi đúng là đem mình làm tiểu thụ thật a.”
Lục Bất Phá mất hứng, ngữ khí nén giận mà nói: “ Con khi… tỉnh lại tóc
đã dài như vậy rồi, con đã sớm muốn cắt đi, nhưng bọn họ chết sống
không cho.”
Hiên Viên Chiến chen vào nói: “Hắn là Mang Tang Tử tiên sinh, tóc của
hắn không có thể tùy ý cắt, nhất định phải được sự đồng ý của ủy ban.”
Ánh mắt mọi người thay đổi nhìn về phía Lục Bất Phá, bao gồm cả Lục
Đường Phương Phương. Lúc này không chỉ mới một lần nói Lục Bất Phá
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chính là Mang Tang Tử, nghe có vẻ rất có thân phận đi. Lục Đường
Phương Phương lại vò vò tóc con trai, nói: “Tốt lắm, mẹ hiện tại muốn
biết ngươi ở bên kia thế nào, kể một chút đi.”
“Hừ, bây giờ mẹ mới nhớ sao, con không muốn nói.”
“Không muốn ăn tiệc hả?”
“Muốn muốn muốn!” Còn trông nom cái gì tôn nghiêm không tôn
nghiêm, Lục Bất Phá lập tức chân chó mà ôm lấy mẹ, nói lại sự tình bản
thân ở bên kia.
Bên trong phòng khách tiếng hút không khí thỉnh thoảng vang lên, nghe
Lục Bất Phá kể cuộc sống ngoài không gian, mọi người chỉ cảm thấy
giống như đang nghe khoa học viễn tưởng, sự tình như vậy không phải
chỉ có trong phim ảnh mới xuất hiện sao? Lục Bất Phá vẫn có chút tự
hào, mặc kệ nói như thế nào, cậu không làm mẹ bẽ mặt.
Nghe xong “cố sự” của con trai, rất ít khen con nhưng Lục Đường
Phương Phương nhịn không được nói: “Chính xác, không uổng công mẹ
dạy dỗ con.”
“Mẹ –” bất mãn đúng là bất mãn, Lục Bất Phá ôm chặt mẹ, đôi mắt
phiếm hồng, “Nhưng mà địa cầu không có, nhân loại cũng bị hủy diệt.”
Lục Đường Phương Phương cười cười: “Địa cầu cùng nhân loại sớm
muộn gì cũng sẽ hủy diệt, bất quá cha mẹ sẽ không sống tới lúc đó.”
Đúng vậy nha… Lục Bất Phá thấy bớt thương cảm một ít.
Lục Đường Phương Phương cũng vừa thương cảm vừa kích động, nàng
ôm chặt đứa con, khàn khàn hỏi việc nàng vằ chợt nhớ ra: “Về sau, còn
có thể trở về sao?”
Thân thể Lục Bất Phá run lên một chút, toàn trường lặng im. Mọi người
hiểu. Lục Đường Phương Phương hít mạnh vài cái, vỗ vỗ con trai:
“Không sao cả, biết ngươi còn sống, mẹ an tâm, dù sao mẹ còn có anh
của ngươi.”
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“Mẹ, thực xin lỗi…” Đã trở về, hắn không còn muốn đi nữa.
Hiên Viên Chiến mở miệng: “Chúng ta lén lút trở về, ủy ban không biết,
cho nên sau khi trở lại, máy thời gian nhất định phải tiêu hủy, để tránh
phiền toái không cần thiết. Thực xin lỗi.”
Lục Đường Phương Phương đối với Hiên Viên Chiến lắc đầu: “Không
được nói thực xin lỗi, các ngươi có thể cùng y trở lại đây báo bình an,
chúng ta cũng đã thực sự cảm tạ. Biết y ở bên kia rất tốt, biết các ngươi
sẽ bảo hộ y, ta và thúc thúc ngươi buông xuống được 120% lo lắng,
bằng không ta còn muốn cả ngày đoán hắn rốt cuộc xuyên tới nơi nào.”
“Mẹ, mẹ khẳng định con xuyên qua?”
Vấn đề Lục Bất Phá đưa ra đụng phải nòng súng.
“Ta dạy dỗ ngươi mười năm, không xuyên sao được?”
“Mẹ! Mẹ quá đáng a!”
Ôm chặt lấy mẹ, Lục Bất Phá vừa khóc vừa nói, tất cả mọi chuyện như
một giấc mơ không chân thực. Lúc này, trên tivi đang phát bài hát《
Chúc phúc ca 》, Lục Bất Phá lúc này mới hậu tri hậu giác phát hiện:
“Mẹ, hôm nay là lễ mừng năm mới?”
Lục Đường Phương Phương lau lau nước mắt, cười nói: “Đúng vậy a,
hôm nay là đêm 30, ngươi rất biết chọn thời gian nha.”
“Đêm 30?!” Lục Bất Phá đứng phắt dậy, mắt tỏa sáng, “Tiệc mừng năm
mới đâu? Có tiệc mừng năm mới không?”
Đoạn Hoa chỉ chỉ phía phòng ăn cho Lục Bất Phá nói: “Ở trong phòng
ăn, chúng ta vừa mới khai tiệc.”
“A a a a! Tiệc tất niên! Ta tới rồi!” Bỏ lại mọi người, Lục Bất Phá cuồng
hô chạy bỏ chạy.
Nhìn cậu vọt vào nhà ăn, Lục Đường Phương Phương tựa vào trên người
chồng cười rơi lệ. Lục Duy Thành trong mắt rưng rưng nâng thê tử, sau
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đó mời Hiên Viên Chiến cùng những người khác đi vào nhà ăn tiếp tục
bữa cơm tất niên của bọn họ. Đêm 30 năm nay, cả nhà, đều có mặt.
Đi vào nhà ăn, liền thấy Lục Bất Phá đang vùi đầu ăn lấy ăn để, nhìn cái
dạng này của hắn, Lục Đường Phương Phương không khỏi nhíu nhíu
mày: “Tiểu Phá con, ở bên kia ngươi không ăn cơm sao?”
“Ư ử ư ư…” Ăn đến hai má phùng cả ra, Lục Bất Phá không hề ngẩng
đầu lên mà trả lời, bất quá hắn nói là ngôn ngữ rất ngoại tinh, đến chính
Hiên Viên Chiến nghe cũng không hiểu.
Thật vất vả nuốt xuống khoảng phân nửa thức ăn trong miệng, vô cùng
mất hình tượng mà một tay cầm chân gà, một tay lấy sườn lợn nướng,
Lục Bất Phá lúc này mới nói rõ ràng: “Đồ ăn bên kia không phải khó ăn
bình thường, mỗi ngày con đều sống trong dày vò a. Mẹ, lần này trở về,
mẹ mỗi ngày phải nấu thật nhiều món ngon cho con nga!”
Lục Đường Phương Phương cầm lấy khăn tay lau lau khóe miệng con
trai: “Hảo.”
Được me đáp ứng, Lục Bất Phá vừa lòng tiếp tục vùi đầu ăn, mọi người ở
bên cạnh lẳng lặng ngồi xuống, Hiên Viên Chiến ngồi bên cạnh Lục Bất
Phá, sau khi hắn ngồi, bàn ăn lập tức có vẻ chật chội.
Lục Bất Phá lấy tay cầm một con tôm, xoay người đút đến bên miệng
Hiên Viên Chiến, miệng đầy đồ ăn nói: “Đây là tôm, mẹ em làm tôm hấp
muối là tuyệt vời nhất.”
Hiên Viên Chiến thực sự tự nhiên há mồm ăn, sau đó phi thường nể tình
mà gật gật đầu. Nhìn thấy hai người thân mật, Lục Đường Phương
Phương cười đến thực sự ám muội, lấy cho Hiên Viên Chiến một bộ bát
đũa, Hiên Viên Chiến bày ra vẻ mặt đã được tuyển chọn, lịch sự nói cám
ơn, thuần thục cầm lấy đôi đũa.
Lục Đường Phương Phương kinh ngạc hỏi: “Người ngoài hành tinh các
ngươi cũng dùng đũa ăn sao?”
Hiên Viên Chiến thực sự nghiêm túc trả lời: “Đúng vậy, là do Tiểu Phá
dạy ta.”
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“Thì ra là thế.” Lục Đường Phương Phương vỗ vỗ đứa “con trai lớn” bên
trái, “Bất Phá, ăn cơm, đừng để Dật Hoa đói bụng.”
“A! Hảo.” Đoạn Hoa cầm lấy đôi đũa, có “Mang Tang Tử tiên sinh” ăn
cùng làm cho đôi đũa trong tay hắn lần lữa hạ xuống, tuy rằng bản thân
cũng rất tham ăn, nhưng không đành lòng cùng người kia tranh đoạt đồ
ăn.
Lục Bất Phá lúc này ngẩng đầu, gặm chân gà hỏi: “Ca, này tố (là) ngươi
a tử (con trai)?” [Em nó đang mồm miệng nhét đầy nên nói không rõ
ràng ấy mà]
Đoạn Hoa để đũa xuống, lấy qua một cái bánh bao xá xíu đút Dật Hoa
ăn, nói: “Đúng vậy, đây là con trai của Tây Môn, cũng là của ta.”
Ánh mắt Hiên Viên Chiến đổi đổi, hắn cùng Tiểu Phá cũng có con trai.
Hiên Viên Chiến liếc nhìn Tây Môn Trúc Âm, Lục Bất Phá vô tâm vô phế
một chút cũng không nhớ con mình, cậu cũng không hỏi nhiều, hết sức
hưởng thụ bữa tiệc hoàng đế.
Một bàn đầy đồ ăn, đa phần đều vào bụng Lục Bất Phá, những người
đang ngồi trừ cậu ra, ai cũng chưa ăn, tất cả đều vội vàng gắp món này,
đưa qua món kia cho Lục Bất Phá.
Hiên Viên Chiến thử qua mỗi món một chút thì để đũa xuống, không
phải không thích, mà do lấy sức ăn của hắn, để hắn no, người khác
đừng hòng đụng đũa.
Lục Đường Phương Phương nhìn thấu sự kiêng dè của Hiên Viên Chiến,
nàng đi vào bếp lợi dụng nguyên liệu có sẵn nấu cái lẩu mì, bụng đã sắp
nổ tung, Lục Bất Phá cố gắng nhét thêm một chén nhỏ. [Tội em nó, lâu
quá mới được ăn ngon mà, ta hiểu, ta hiểu a T_T]
Lục Bất Phá no đến muốn nứt bụng, ở trong phòng khách xoa xoa bụng
trợ tiêu, một bên đi tới đi lui, tất cả mọi người có rất nhiều vấn đề thắc
mắc, Lục Bất Phá đều nhất hỏi nhất đáp. Biết được tương lai nhân loại
sau khi tới ngoại tinh cầu, hành vi hoàn toàn trở nên cực đoan, mọi
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người không khỏi thổn thức.
“Mẹ, Hiên Viên Chiến rất lợi hại, hắn trước kia là đội trưởng đội đặc
nhiệm, bây giờ là Trọng trang sư sư trưởng…”
Thao thao bất tuyệt như sóng cuồn cuộn nói về những điều kỳ ngộ bên
kia, còn có Tiểu Cửu cùng Quang Qinh đáng yêu, nhất là khi nói đến lúc
Hiên Viên Chiến dũng mãnh như thế nào, ánh mắt mắt người nhìn Hiên
Viên Chiến đều thay đổi. Hiên Viên Chiến không hề nhúc nhích, quân tư
hoàn mỹ tiếp tục chà đạp ghế sofa đơn đáng thương.
Lục Đường Phương Phương nâng một quyển tập ghi chép, tốc ký ghi nhớ
mỗi một sự kiện theo như lời con trai. Đùa sao, đây chính là chuyện
ngoại tinh chân chính a! Là đề tài tuyệt vời cỡ nào!
Không khí bên trong phòng khách lần lượt đạt tới cao trào, bị Lục Bất
Phá hạ chỉ không cho phép lộ ra nửa điểm về chuyện của Tinh, Hiên
Viên Chiến không hé môi nghe Lục Bất Phá kể những chiến tích bản
thân. Nhiều lần, hắn thiếu chút không nhịn được. Hắn không rõ Lục Bất
Phá vì cái gì muốn giấu diếm chuyện của Tiểu Tinh, chờ lúc không có
người hắn nhất định phải hỏi.
“Tiểu Phá, có hình chụp không?” Ngón tay Đoạn Hoa nhịn không được
ngứa ngáy. Siêu trí năng! Quang não! Thật muốn kiểm tra nha.
Lục Bất Phá áy náy nói: “Charlie Kim cái gì cũng không cho con mang
theo, nói sẽ làm cho thời không hỗn loạn.”
Đã biết Charlie King là ai, mọi người thông cảm gật gật đầu, cũng không
thất vọng. Lục Đường Phương Phương dừng lại bút, nhớ tới một sự kiện:
“Tiểu Phá, nhất định hàng xóm xung quanh đều nghe được tiếng động
khi các ngươi đến đây. Vậy khỏa trứng kia phải nghĩ biện pháp giấu đi,
nếu như bị người khác phát hiện thì sẽ vô cùng phiền toái. Mẹ cũng
không muốn ngươi cùng Hiên Viên Chiến bị nắm đi làm thí nghiệm.”
“Đúng nga!” Lục Bất Phá lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng nhìn Hiên
Viên Chiến.
Chợt nghe Hiên Viên Chiến rất trầm ổn mà nói: “Thời điểm tới đây, ta đã
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khởi động hệ thống tàng hình, lấy tiêu chuẩn ánh mắt nhân loại mà nói,
sẽ không phát hiện sự ồn tại của cỗ máy thời gian.”
“Sao em lại không biết còn có chức năng tàng hình?” Lục Bất Phá chạy
đi hậu viện nhìn, mọi người cũng đều theo đi ra ngoài, sớm qua thời
gian ngủ, Tây Môn tiểu bằng hữu hai con mắt sáng ngời hữu thần.
Vừa đến hậu viện, quả nhiên nhìn không thấy khỏa trứng kia. Lục Bất
Phá chạy đến trước cái hố to đưa tay sờ, bàn tay chạm vào đúng là kim
loại, ngay cả chính hắn cũng nhịn không được tặc lưỡi lấy làm kỳ, kỹ
thuật của liên bang quả thực rất hoàn mỹ! Hắn quay đầu, cười hắc hắc:
“Mẹ, muốn đi vào tham quan không?”
“Ngươi cứ nói đi?”
“Đến.”
Hiên Viên Chiến mở cửa khoang thuyền ra, dưới sự hướng dẫn của Lục
Bất Phá, mọi người đi vào bên trong cỗ máy thời gian. Vì an toàn…, ai
cũng không có ý niệm chụp hình lưu niệm. Lục Duy Thành cùng Tây
Môn lão gia tử đều ôm ngực chính mình, cảm thấy trái tim như muốn
vọt ra ngoài.
Đêm nay, không ai có ý định đi ngủ, mãi cho đến sáng hôm sau, khi
bụng Lục Bất Phá cất lên bài ca thầm thì chào buổi sáng. Dựa theo thời
gian của Mang Tà, lúc này đối với Lục Bất Phá cùng Hiên Viên Chiến mà
nói bây giờ còn chưa tới tối, bất quá những người khác nên đi ngủ. Sau
khi mọi người ăn bữa sáng phong phú do Lục Đường Phương Phương
làm, liền bị nàng đuổi về phòng mình nghỉ ngơi.
Đoạn Hoa vốn muốn đem gian phòng của mình nhường lại cho Lục Bất
Phá ngủ, kia vốn chính là phòng của Lục Bất Phá, bất quá Lục Bất Phá
cười cự tuyệt, sau này không tất yếu phải chia cái gì là của ai, cái gì
không phải. Tuy rằng vẫn không quen, nhưng Lục Bất Phá đã xem mình
là chủ nhân của thân thể hiện tại, còn cái kia là của anh trai sinh đôi,
hơn nữa hắn nhìn ra được cha mẹ rất yêu Đoạn Hoa, Đoạn Hoa cũng
thực sự hiếu thuận cha cùng mẹ, như vậy hắn sau khi rời đi cũng có thể
an tâm.
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Hiên Viên Chiến rất cao, trong nhà không có giường thích hợp, Lục
Đường Phương Phương đơn giản đem giường đi, trải chăn nệm dưới sàn
cho hai người nằm. Trong lúc mẹ trải nệm, Lục Bất Phá thừa dịp không
có bị người, hắn nhỏ giọng hỏi: “Mẹ, mẹ như thế nào phát hiện con
không phải con?”
Lục Đường Phương Phương không dừng động tác nói: “Ngươi là do ta
mang thai chín tháng mười ngày sinh hạ tới, ta làm sao có thể không
phát hiện được con của mình đổi thành người khác?”
“Vậy mẹ nói sao với lão ca? Con thấy huynh khi con trở về cũng không
kích động a.” Lục Bất Phá cũng một bụng nghi vấn, nhiều nhất chính là
chuyện Đoạn Hoa xuyên đến trong cơ thể của hắn.
Bao tốt vỏ gối nằm, Lục Đường Phương Phương ngồi chồm hỗm trê đệm
nói: “Chuyện của anh ngươi không phải một hai câu là có thể nói rõ
ràng, ngươi ngủ đi, chừng nào có thời gian mẹ nói cho nghe. A, đúng rồi,
ngươi chờ một chút.”
Lục Đường Phương Phương đứng lên mang dép lê nhanh rời đi, Lục Bất
Phá nằm vật ra nệm, tất cả cứ như mơ vậy a, hắn thế nhưng đã trở lại,
hơn nữa thân thể hắn cũng bị người khác xuyên qua.
Một người ngồi xuống bên cạnh hắn, sờ sờ sau lưng của hắn, Lục Bất
Phá xoay người, hỏi: “Hiên Viên Chiến, anh có sao không?”
“Không có gì,” Lực thích ứng mạnh mẽ, người nào đó dùng ngón cái nhẹ
nhàng lau qua ánh mắt sưng đỏ của người trong lòng, “Em khóc nhiều
lắm.”
Đôi mắt Lục Bất Phá nhất thời lại đỏ: “Không có biện pháp, nhìn thấy
cha và mẹ em liền muốn khóc. Hiên Viên Chiến, đây quả thực là chuyện
bất khả tư nghị, cơ thể của em cũng bị người xuyên qua. Nếu không
phải mẹ em, mà đổi là người khác, nhất định sẽ không thể chấp nhận
đi.”
“Vì cái gì không cho ta nói chuyện của Tinh?” Hiên Viên Chiến nhịn
không được hỏi.
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Lục Bất Phá trả lời: “Mấy ngày nữa anh sẽ biết. Anh chẳng lẽ không tò
mò mẹ em vì cái gì có thể chấp nhận ta xuyên qua cùng em bị xuyên
qua nhanh như vậy sao?”
Hiên Viên Chiến chậm rãi gật gật đầu, lực chấp nhận của Lục tỷ quả
thật rất mạnh.
Có người lên đây, Lục Bất Phá đẩy Hiên Viên Chiến, hắn ngồi dậy. Lục
Đường Phương Phương khi trở lại trong tay cầm theo một cuốn tiểu
thuyết, nàng đưa cho đứa con sau khi bỏ bìa ngoài hình chữ nhật ra,
nói: “Đây là tiểu thuyết mẹ viết dựa theo câu chuyện của anh ngươi và
Tây Môn, ngươi có thể xem trước một chút.”
“Vậy sao?!” Lục Bất Phá nhìn cuốn 《 Thực xin lỗi, ta yêu ngươi 》trên
tay, một trận kích động không lý do ập tới.
“Tốt lắm, nệm đã trải tốt. Các ngươi mau ngủ đi.” Lục Đường Phương
Phương dọn xong gối đầu, đứng lên, nàng như một bà quản gia đưa ra
một cái chăn, nhưng chỉ sợ không đủ dài cho Hiên Viên Chiến đắp.
“Trước chịu khó một chút, lát nữa mẹ liên hệ với một người bạn làm
chăn, hỏi là cho Hiên Viên Chiến một cái chăn dài.”
Hiên Viên Chiến lập tức nói: “Không cần phiền toái, con không sợ lạnh.”
Lục Bất Phá cũng nói: “Mẹ, hắn thực sự chịu lạnh giỏi a. Chúng ta đắp
hai cái chăn này là được rồi. Bây giờ là lễ mừng năm mới, chắc người
làm chăn không có làm việc đâu.”
Lục Đường Phương Phương gõ cái trán đứa con: “Phải thương nam nhân
của chính mình.”
“Đúng vậy, đúng vậy.”
Ôm con trai một cái, Lục Đường Phương Phương đứng dậy rời đi.
Lục Bất Phá nằm vật xuống trước mặt Hiên Viên Chiến, nhăn mặt nhăn
mũi: “Em không thương anh sao?”
Câu trả lời của Hiên Viên Chiến là – cởi đồ, ngủ.
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Hai người vừa mới đến, nhất là Lục Bất Phá, nên tinh thần còn bị vây
trong trạng thái phấn khởi. Tắm rửa xong, cả hai nằm trên đệm trải dưới
sàn xem tiểu thuyết — Lục Đường Phương Phương cho Lục Bất Phá, hắn
nôn nóng muốn biết chuyện của anh trai, còn Hiên Viên Chiến do tò mò,
đây là lần đầu tiên hắn xem loại sách khác ngoài những chuyện kể về
các chiến sĩ quân đội liên bang anh dũng tác chiến.
Đọc đọc, Lục Bất Phá bắt đầu lấy khăn giấy ra; lại đọc đọc, sách tới
trong tay Hiên Viên Chiến; lại đọc đọc, cái tay xì mũi của Lục Bất Phá
dừng lại, ánh mắt Hiên Viên Chiến hơi hơi trừng lớn. Một tay cầm sách,
Hiên Viên Chiến chợt nghe người trong lòng nói: “Ngươi không nên đọc,
không cho ngươi đọc!” Sao mẹ có thể viết nội dung tình cảm mãnh liệt
rõ ràng như vậy chứ!
Hiên Viên Chiến bắt lấy tay Lục Bất Phá, bao trong lòng bàn tay, nâng
cao quyển sách kia, hai mắt nhìn chằm chằm biểu tình đối phương. Lục
Bất Phá cũng không biết thẹn thùng cái gì, mặt đỏ gay. Từ trong lòng
ngực Hiên Viên Chiến đứng lên, hắn dùng tay bịt kín ánh mắt người kia:
“Không được nhìn!”
Hiên Viên Chiến buông sách, tiếp tục nhìn sâu vào mắt Lục Bất Phá, ánh
mắt của hắn làm tim Lục Bất Phá đập bịch bịch.
“Tiểu Phá.” Ám ách.
“Tay, làm cái gì?” Trong cơ thể đột nhiên dâng lên một cổ lửa nóng.
Một tay đè mông Lục Bất Phá lại, làm cho cậu dính sát vào mình, Hiên
Viên Chiến rất trực tiếp nói: “Em đã thật lâu không cùng anh làm.”
“Nữa, không đúng, em không cho.” Con cũng đã cao còn hơn cả cẩu
(:v), hắn khẩn trương cái gì a!
Hiên Viên Chiến cũng không quên, bọn họ đã nghẹn gần cả năm trời,
không nói hai lời, liền đè Lục Bất Phá ra hôn. Hiên Viên Chiến lưu loát
xoay người, kéo quần ngủ người nào đó xuống.
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“Ưm ưm!” Sách còn chưa xem xong!
“Tiểu Phá, anh muốn!”
“A ha!”
Rất nhanh, phòng trên lầu vang lên tiếng ngâm nga của Lục Bất Phá.
Lúc tác chiến ở Hàn Cát tinh, suýt nữa bị Lục Bất Phá câu dẫn thiếu chút
nữa nổ rụng, Hiên Viên Chiến bắt đầu sử dụng quyền lợi hợp lý của
người chồng, từng chút một đem dục vọng chính mình chôn sâu trong
cơ thể người trong lòng, hai tay khát vọng vuốt ve bụng Lục Bất Phá.
Hiên Viên Chiến hy vọng Lục Bất Phá có thể lại vì hắn sinh một Tiểu
Tinh nữa.
“Tiểu Phá, cho anh Tinh.”
“Không phải đã, có, a a…”
“Không đủ, một Tiểu Tinh không đủ.”
“Không, không cần, Aha… Hiên Viên, Hiên Viên Chiến, nhanh lên nhanh
lên…”
Rút bản thân ra, hai tay nâng thắt lưng Lục Bất Phá lên, chiếu theo
những gì đọc được trong sách lúc nãy, bắt đầu liếm Lục Bất Phá từ trước
ra sau, Hiên Viên Chiến vừa lòng nghe được Lục Bất Phá mãnh liệt hò
hét. Thì ra “làm tình” còn có thể làm như vậy!
“Không được, không được… Hiên Viên Chiến, tiến vào, anh tiến vào…
A!”
May mắn Lục Đường Phương Phương dự tính trước cho hai người trải
chăn nệm nằm dưới đất, nếu như nằm trên giường, chắc chắn cái
giường kia đã sụp tự bao giờ. Nhìn bìa sách, ai không biết còn tưởng Lục
Đường Phương Phương nữ sĩ viết tiểu thuyết phấn hồng nha.
Kịch liệt một hồi, hai người đã lâu không có làm như vậy, lần gần nhất
giống vậy, cái mạng già của Lục Bất Phá suýt nữa bị làm rụng phân nửa.
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Nhưng khi Hiên Viên Chiến cuối cùng bắn ra trong cơ thể hắn, Lục Bất
Phá thế nhưng bắn đến hai lần. Nằm trên người đối phương, Hiên Viên
Chiến vẫn không nhúc nhích, cũng không rút ra, Lục Bất Phá đến khí lực
động ngón chân cũng không có. Hắn vừa hoàn thành một chuyến du
lịch vượt qua thiên hà cùng thời không, còn chưa kịp nghỉ ngơi đã bị
người ta lăn qua lộn lại, ăn sạch từ trong ra ngoài một mẩu xương cũng
không chừa, hắn còn khí lực mới là lạ.
“Tiểu Phá.”
“Hả?” Hữu khí vô lực.
“Lại cho anh một Tiểu Tinh.”
Lục Bất Phá nhắm mắt lại, mệt mỏi.
“Tiểu Phá!”
“Anh hỏi bụng của em, đừng hỏi em…” Chữ cuối, là do Lục Bất Phá
ngậm trong miệng nói, cậu thực quá mệt, không phải trốn tránh. Hiên
Viên Chiến chưa bao giờ làm các biện pháp tránh thai, sao hắn cậu vẫn
không có? Đây không phải là chuyện của cậu.
Khi Lục Bất Phá ngủ. Hiên Viên Chiến thành kính mà sờ soạng cái bụng
người kia hơn nữa ngày, mới chậm rãi rút ra, giúp Lục Bất Phá rửa sạch.
Rồi mới nằm xuống, Hiên Viên Chiến cầm lấy quyển sách đang đọc dở,
ôm Lục Bất Phá tiếp tục đọc.
Trong một phòng khác dưới lầu, có hai người đồng dạng vừa mới trải
qua một phen tình cảm mãnh liệt, bất đồng chính là hai người đều rất
tỉnh táo, không có ai vì quá mệt mỏi mà ngủ mê. Gác đầu lên vai Tây
Môn Trúc Âm, Đoạn Hoa – lúc này tạm gọi hắn là Đoạn Hoa đi – thản
nhiên vuốt lên vết sẹo trên ngực Tây Môn, trong lòng vẫn không thể
bình tĩnh. So với hắn, trong lòng Tây Môn Trúc Âm là nhiều cảm kích.
“Hoa, như hiện tại không phải là tốt nhất sao? Ngươi còn sống, Bất Phá
cũng còn sống, hơn nữa hắn bây giờ cũng rất tốt, còn có hạnh phúc
thuộc về chính mình, mẹ cũng có thể yên tâm. Đây là kết thúc có hậu.”
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Đoạn Hoa ôm chặt đối phương: “Tây Môn, là thật sao? Ta thật sự xuyên
qua sao?”
Tây Môn Trúc Âm hôn nhẹ lên môi Đoạn Hoa: “Đương nhiên là thật, ta
đang chân thật ôm ngươi, ngươi chân thật nằm trong lòng ngực của ta.
Hoa, thực xin lỗi, đều là lỗi của ta.”
“Không cần tự trách mình, ta cũng có sai, ta quá xúc động.” Lời đến
miệng, Đoạn Hoa nhịn không được lại muốn khóc, “Tây Môn, thật tốt,
thật tốt, ta xuyên qua, vừa nghĩ tới chuyện ta thiếu chút nữa bỏ lỡ
ngươi, ta rất sợ. Tây Môn, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi.”
“Ta cũng yêu ngươi, Hoa, chỉ yêu mình ngươi. Ta cam đoan, cho dù sau
này có chuyện gì xảy ra, tốt, hay xấu, ta cũng không giấu diếm ngươi.
Hoa, không phải sợ, ngươi còn sống, sống trong lòng ngực ta.”
“Tây Môn…” Hai người thâm tình ôm hôn cùng một chỗ, Tây Môn Trúc
Âm vẫn sẽ nửa đêm bừng tỉnh mà ôm chặt người yêu mất đi rồi tìm lại
được trong lòng, tự trong thâm tâm vô cùng cảm kích thượng đế nhân
từ.
Đóng sách lại, Hiên Viên Chiến nằm xuống, giúp Lục Bất Phá đã ngủ sâu
sửa lại chăn. Tuy rằng nghĩ như vậy không nên, nhưng hắn quá may
mắn, may mắn Lục Bất Phá bị tai nạn xe cộ, may mắn thân thể Lục Bất
Phá bị người khác giữ lấy, nếu không người này sẽ không đi vào Mang
Tà tinh, hắn cũng không có khả năng gặp được người này, càng không
thể có được con của mình.
Hắn sẽ không phạm sai lầm của Tây Môn Xuy Tuyết cùng Lục Tiếu
Phong*, Lục Bất Phá không chỉ là bạn đời của hắn, mà còn là bạn đời
hiếm có. Trải qua nhiều sự tình, hắn cùng Tiểu Phá đã sớm hòa hợp làm
một thể, ai cũng không thể ly khai đối phương, nhưng mà sao Tiểu Phá
mãi vẫn chưa có thai?[ *Cái này chắc là Lục tỷ đã đổi tên nhân vật trong
sách nga.]
Nhìn thoáng qua hai mắt thũng lợi hại, Hiên Viên Chiến vào toilet xả
một cái khăn lạnh, cho Lục Bất Phá chườm. Cậu nhớ kỹ lời Lục Đường
Phương Phương nói: thương bạn đời của mình.

19 / 28

Trang đọc truyện online
truyenhayhoan.com

※※※
Ngủ thẳng đến hai giờ chiều, Lục Bất Phá bị đói tỉnh, lập tức có người
hỏi: “Muốn uống nước không?” Người này có thói quen uống một ly
nước khi rời giường.
“Em đói…” Miễn cưỡng mà na đến trên đùi Hiên Viên Chiến, Lục Bất Phá
hơi híp mắt nói, “Hiên Viên Chiến, em mơ thấy em về nhà, gặp được cha
với mẹ, thật quá thần kỳ, cơ thể của em không bị thiêu hủy, mà được
người khác xuyên qua… em còn ăn một bàn tiệc mẹ làm, ăn ngon thật
a…” Lục Bất Phá liếm liếm miệng.
Hiên Viên Chiến xoa bóp sau cổ người kia, giúp cậu thanh tỉnh, nói: “Em
không có nằm mơ, chúng ta đã quay về địa cầu.”
“Hả?” Lục Bất Phá mở mắt, khung cảnh xung quanh, không phải phòng
cậu và Hiên Viên Chiến. Hiên Viên Chiến vuốt ve phía sau lưng, chờ cậu
thanh tỉnh. Sững sờ xoay người, nhìn trần nhà, hơn nữa ngày Lục Bất
Phá mới hồi thần.
“Hiên Viên Chiến, anh nhéo em cái.”
Hiên Viên Chiến giúp Lục Bất Phá ngồi xuống, lấy đồ giúp cậu mặc vào,
ngoài miệng nói: “Em không phải nằm mơ, chúng ta quả thật đã trở lại.
Em đi rửa mặt, anh xuống phòng bếp lấy đồ ăn cho em, muốn ăn cái
gì?”
Lục Bất Phá quay đầu: “Hiên Viên Chiến, nơi này rất giống lầu nhà em.”
“Nơi này chính là lầu nhà của em.”
“Nhà của em?”
“Đúng vậy, là Lục gia.”
Lục Bất Phá giật mình, cúi đầu nhìn chăn đệm: “Đây là đệm của mẹ
em?”
“Đúng vậy.”
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“Tối hôm qua hai chúng ta còn cùng nhau đọc tiểu thuyết về đại ca và
Tây Môn?”
“Đúng vậy.”
Lục Bất Phá mạnh ngẩng đầu: “Hiên Viên Chiến, để cho em cắn cái, tay
trái."
Hiên Viên Chiến đem tay trái duỗi đến bên miệng Lục Bất Phá, lập tức bị
người cắn mạnh một cái.
“Có đau hay không?”
“Đau.”
Lục Bất Phá trừng mắt lớn, lăn lông lốc từ trong ổ chăn chui ra: “A a a a!
Em thật sự đã về rồi! A a a a!” Vui mừng nhảy ra khỏi đệm, hắn nắm
quần áo lung tung mặc vào, mang dép lê khoác áo ngoài: “Mẹ! Ta muốn
uống sữa đậu nành! Ta muốn uống sữa! Ta muốn ăn trứng gà luộc!”
Chẳng lẽ người nào đó trở về chính là vì ăn sao?
Mặt Hiên Viên Chiến bởi vì Lục Bất Phá kích động nên không cứng ngắt
giống bình thường, đã rửa mặt xong, hắn mặc quần áo tử tế, xếp chăn
nệm dưới đất lại, lúc này mới khom người đi xuống lầu, chưa tới nơi hắn
đã nghe được tiếng Lục Bất Phá quát to.
“Tiểu Phá con, ngươi ăn từ từ, đâu có ai tranh ăn với ngươi đâu.”
“Ư a ưm…” Ăn được nhiêu hay bấy nhiêu.
Bất quá ngôn ngữ người nào đó dùng rất ngoại tinh, không ai có thể
nghe hiểu.
Hiên Viên Chiến dậy rất sớm, đã ăn xong cơm trưa.
Tây Môn Trúc Âm cùng Đoạn Hoa cũng mới ngủ dậy, Đoạn Hoa tối hôm
qua ăn không nhiều, nên đang từng ngụm từng ngụm ăn bánh mẹ làm,
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tuy so với Lục Bất Phá ăn như hổ đói có phần tốt hơn. Hai người lúc này
thoạt nhìn quả thực chính là thân sinh huynh đệ, cách ăn, rồi cái dạng
tham ăn kia, căn bản là cùng một khuôn đổ ra!
Tây Môn Trúc Âm tay cầm chén trà lài bằng sứ, im lặng nhìn nhất cử
nhất động của Đoạn Hoa, thỉnh thoảng vì hắn lộ ra động tác đáng yêu
mà mỉm cười. Hiên Viên Chiến thì khi Lục Bất Phá bị nghẹn, đút hắn
ngụm sữa đậu nành, hoặc là đem thịt viên trong bát mình mà Lục Bất
Phá thích ăn múc đến trong chén cậu.
Nhìn một màn này, vài vị “trưởng lão” đang ngồi đây vui mừng lại muốn
rơi lệ, vui mừng chính là hai hài tử hiện tại đều thực sự hạnh phúc, một
nữa của bọn họ đều rất yêu thương bọn họ; một phần bởi vì thương cảm
hai đứa con đều bị chuyện ngoài ý muốn, nhất là Lục Bất Phá, có lẽ kiếp
này, bọn họ chỉ được đoàn tụ một lần này thôi.
Làm mẹ, tuy Lục Đường Phương Phương biểu hiện ra vui vẻ, nhưng nàng
cũng vô cùng thương tâm. Có người mẹ nào mà không muốn con ở bên
người để mình trông coi? Cho dù Đoạn Hoa có nửa năm ở nước Mỹ, ít
nhất còn có nửa năm ở Hongkong, lúc nhớ hắn có thể gọi điện thoại.
Nhưng Tiểu Phá con khó có thể gặp mặt lần nữa. Lục Đường Phương
Phương thừa dịp con trai không chú ý đem nước mắt nuốt xuống, trên
mặt là nụ cười hoàn mỹ. Nàng muốn cười tiễn con đi.
Uống xong chén sữa thứ ba, Lục Bất Phá thở ra một hơi dài, cầm khăn
lau lau miệng: “A… Ngon quá đi, ăn ngon ghê a… Lão ca, huynh thật
hạnh phúc, mỗi ngày đều có thể ăn món mẹ làm, cho dù mẹ không làm,
huynh cũng có thể ra ngoài hưởng mỹ thực a. Ô ô, ta thật là đáng
thương, chỗ đó ngoài món hầm, chính là luộc, chứ chưa nói đến cái gì
mà hương vị, lần đầu tiên ta ăn, thiếu chút nữa nhổ ra.”
Lục Đường Phương Phương vỗ nhẹ xuống cái ót con tria: “Có ăn là nên
mừng rồi, nếu ngươi xuyên qua đến cổ đại, ăn có lẽ ăn ngon, nhưng mà
không có toilet, không có giấy vệ sinh, không có máy điều hoà, không
có máy vi tính, nói không chừng ngươi còn xuyên qua đến nhà ai làm nô
tài nga.”
“Mẹ, mẹ nguyền rủa con.” Lục Bất Phá trong lòng tạc mao, nhanh mồm
nói, “Mang Tà tinh tốt lắm, rất tốt, rất mạnh, con thích, con phi thường

22 / 28

Trang đọc truyện online
truyenhayhoan.com

phi thường thích. Khó ăn thì thế nào? Con đã từng ăn được cá nướng
tuyệt đối tự nhiên, hay là động vật ba đầu, chưa thấy qua đi?”
Lời nói đùa của Lục Bất Phá làm mọi người nở nụ cười, Hiên Viên Chiến
thì nghiêm trang mà nói: “Mặc kệ em xuyên qua tới chỗ nào, anh đều có
thể tìm tới em.”
Hắn vừa nói, toàn trường lặng im, những lời này tuyệt đối so với cái gì
“Anh yêu em” còn muốn buồn nôn hơn! Bất quá Lục Bất Phá đã sớm
nghe quen, cậu hì hì cười, ngửa đầu nhìn Hiên Viên Chiến nói: “Em tin
tưởng anh có thể tìm em.”
Lục Đường Phương Phương nhẫn xuống ý định chà xát da gà mở miệng:
“Tiểu Phá, trước mắt bao người, hai người các ngươi chú ý một chút.”
Nào ngờ, Lục Bất Phá quay đầu le lưỡi với mẹ: “Gì chứ a, mẹ biết sợ rồi
sao. Trước đâu người với ba mỗi ngày đều ân ái trước mặt ta, khi đó ta
rất thống khổ nga.”
“Tiểu Phá con!”
Lục Đường Phương Phương nhấc tay dọa đánh, Lục Bất Phá nhảy dựng
lên trốn phía sau Hiên Viên Chiến, tiếp tục hướng mẹ le lưỡi: “Mẹ, đỏ
mặt nha.”
Lục Đường Phương Phương buông tay, lạnh lùng cười: “Đêm nay ăn mì
ăn liền.”
“Mẹ –” kêu rên không chỉ mỗi mình Lục Bất Phá, còn có Đoạn Hoa.
※※※
Ở nhà ăn nháo đủ rồi, Lục Đường Phương Phương cùng Tây Môn Vương
Linh Linh, hai vị mẫu thân ở trong phòng bếp bắt đầu bận chuẩn bị tiệc
lớn vào buổi tối. Hai người Lục Duy Thành cùng Tây Môn Mộc Nhất nói
chuyện không ngừng, cùng hạ quyết tâm, trước khi Lục Bất Phá đi cả
hai đều mặc kệ chuyện công ty. Tây Môn Trúc Âm đem chuyện công ty
giao hoàn toàn cho phó tổng. Đoạn Hoa cũng từ chối tất cả lời mời của
bạn bè. Lục Bất Phá trở về, đối với Lục gia còn quan trọng hơn so với
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tổng thống Mỹ đến thăm.
Đoạn Hoa là một thiên tài máy tính, khi biết được trong tương lai khoa
học kỹ thuật phát triển như thế, sau buổi trà chiều hắn liền kéo Lục Bất
Phá vào phòng, hai huynh đệ này có rất nhiều lời muốn nói với nhau.
Mà Hiên Viên Chiến thành đối tượng mọi người thẩm vấn, a, là nhân vật
mọi người cùng hỏi, có một số việc nói trước mặt Lục Bất Phá không
được tốt lắm, thừa dịp hắn không có mặt, Lục gia hai người dùng tốc độ
chưa từng thấy hỏi.
“Hiên Viên, các ngươi bên kia dễ dàng tiếp nhận chuyện của Tiểu Phá
vậy sao? Hay là đến lúc đó, đồng tính luyến ái đã không còn là cái gì
mới mẻ?” Lục Đường Phương Phương mặc dù là hủ nữ cấp tro cốt*,
nhưng sự tình liên quan con mình, nàng muốn hỏi rõ ràng.
*Ừm… tác giả dùng từ vậy đó, ta nghĩ nó cũng có nghĩa bóng như từ
gấu trúc á. Chính xác thì ta thua, nhưng tương đối có lẽ là lão làng á. Ai
biết góp ý mình với.
Hiên Viên Chiến lưng thẳng tắp ngồi trên ghế sa lon, nghiêm túc trả lời:
“Lục tỷ ngài không biết Mang Tang Tử đối với Mang Tà nhân mà nói ý
nghĩa như thế nào. Mang Tang Tử chính là hoài niệm và khao khát cố
hương mà Mang Tà nhân tìm lại được, là lãnh tụ tinh thần của Mang Tà
nhân. Ta cùng Tiểu Phá ở một chỗ, chính là vinh quang của Hiên Viên
gia tộc.”
“Oa…” Tiếng kinh hô vang lên.
Hiên Viên Chiến tiếp tục nói: ” Một trong tứ đại Pháp Lý Bố Pharaoh của
Hàn Cát đế quốc nhận Tiểu Phá là tôn tử, Lục vương tử của Thủy Xuyên
đế quốc là bạn tốt của Tiểu Phá, thân phận của y so với mọi người ở đây
tính ra cao hơn nhiều, Lục tỷ cùng phụ thân yên tâm đi. Hơn nữa ta
cũng sẽ không làm cho y chịu ủy khuất. Ở ngoài thiên hà có một tinh
cầu, Tiểu Phá gọi nó là Pandora, một khi liên bang phát sinh thay đổi, ta
sẽ dẫn Tiểu Phá đến Pandora. Bất quá loại khả năng này tính ra cực kỳ
thấp, dân chúng sẽ không chấp nhận Mang Tang Tử tiên sinh rời khỏi
liên bang.”
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“Oa…” Tiếng kinh hô lại vang lên.
Nhưng Lục Đường Phương Phương vẫn nhíu mày lại: “Còn con thừa tự
thì sao? Người nhà ngươi không cần cháu sao? Nghe Tiểu Phá nói ngươi
hình như là con trai độc nhất đi.”
“Đứa nhỏ…”
Hiên Viên Chiến tạm dừng làm Lục Đường Phương Phương nhíu mày
chặt hơn, nàng không biết Hiên Viên Chiến tạm dừng là do hắn không
thể nói ra chuyện đứa nhỏ.
Hai tay Hiên Viên Chiến đặt trên đầu gối, nói: “Sau khi Mang Tà nhân rời
địa cầu gene đã xảy ra biến dị, các bộ phận trên thân thể chúng ta sẽ
đột nhiên phát sinh bệnh biến, không ai có thể may mắn thoát khỏi.
Hơn nữa tỉ lệ sinh rất thấp, sinh sản tự nhiên là điều khó có thể, nên đều
thông qua rương đào tạo để bồi dưỡng thế hệ sau. Tỷ lệ không trọn vẹn
của ta vượt qua 30%, rất khó đào tạo ra hậu duệ, ấn theo hiến pháp liên
bang, ta không thể kết hôn.”
Lục Đường Phương Phương sửng sốt, tất cả mọi người sửng sốt. Bọn họ
nhìn thế nào cũng không ra thân thể Hiên Viên Chiến có 30% trở lên
không trọn vẹn!
Bán khuôn mặt Hiên Viên Chiến buộc chặt, nói: “Mặt của ta cùng tứ chi
còn có nội tạng đều có máy móc khí quan, trước khi đến đây, ta dán da
giả, cho nên nhìn không ra. Tiểu Phá lần đầu tiên nhìn đến gọi ta là
T-800.”
Ánh mắt mọi người nhìn Hiên Viên Chiến lại xảy ra biến hóa, phản ứng
đầu tiên của Lục Đường Phương Phương là: “Thực xin lỗi, ta không biết
là như thế này.”
“Lục tỷ không cần nói xin lỗi, liên bang đã sớm tiếp nhận chuyện ta
cùng Tiểu Phá, dân chúng cũng thực sự giúp đỡ.”
“Vậy là tốt rồi, ta đây an tâm.” Lục Đường Phương Phương nhìn Hiên
Viên Chiến hơn vài phần nhu hòa, nàng tin tưởng người nam nhân này
hội bảo hộ con trai nàng.
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Nhìn ra Lục Đường Phương Phương yên tâm, Hiên Viên Chiến đứng lên
vô cùng trịnh trọng mà nói: “Lục tỷ, xin ngài dạy ta làm cơm.”
Lục Đường Phương Phương kinh ngạc mà ngửa đầu, một câu nhờ vả này
của Hiên Viên Chiến làm hốc mắt nàng nóng cay.
“Tiểu Phá nằm mơ cũng đều nhớ đồ ăn người làm, ta muốn học để sau
khi trở lại Mang Tà tinh có thể làm cho y ăn.”
Lục Đường Phương Phương nở nụ cười: “Ngươi cưng chiều y như vậy, sẽ
làm y hư đó. Nó đã đủ bốc đồng rồi.”
“Tiểu Phá là bạn đời của ta, ta có nghĩa vụ cùng trách nhiệm chiếu cố
y.”
Lục Đường Phương Phương đứng lên, trong mắt rưng rưng: “Tiểu Phá, ta
sẽ đem nó giao cho ngươi. Có ngươi, ta yên tâm.”
“Cám ơn Lục tỷ.”
Lục Đường Phương Phương nhìn thoáng qua Tây Môn Trúc Âm, thở dài:
“Hai huynh đệ kia một đứa so với một đứa trong cuộc sống còn ngốc
hơn, thật sự là khó cho các ngươi.”
Tây Môn Trúc Âm thản nhiên cười cười, này có cái gì khó xử chứ? Chỉ
cần Hoa còn sống, muốn hắn làm cái gì đều được, huống chi chỉ là việc
nhỏ như nấu cơm này, hơn nữa Hoa cũng rất ít làm cho hắn xuống bếp.
Hiên Viên Chiến khom người chờ, hắn muốn tranh thủ thời gian trước khi
trở về học nầu ăn, có lẽ bởi vì đồ ăn ở Mang Tà tinh khó ăn, nên Tiểu
Phá mới vẫn vậy hoài không mập hơn. Đương nhiên, lời như thế Hiên
Viên Chiến chỉ có thể ở nói trong lòng.
Lục Bất Phá cũng không biết Hiên Viên Chiến đi theo mẹ học nấu cơm, ở
lỳ trong phòng lão ca tán gẫu đến bất diệc nhạc hồ. Hai huynh đệ không
những không có chút cảm giác xa lạ, hàn huyên ba phút đồng hồ, liền
như anh em thân nhau từ nhỏ.
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Cắn ống hút, uống sữa tươi — thứ này Mang Tà tinh cũng không có —
Lục Bất Phá vẽ nhanh một bức họa trên giấy, Đoạn Hoa ngồi bên cạnh
cậu, theo dõi ngòi bút cậu trên tờ giấy kia, không khỏi kinh hô. Đoạn
Hoa đối với kết cấu ở tinh cầu kia thật sự có hứng thú, Lục Bất Phá cũng
vì hắn giới thiệu từng cái. Cuối cùng, cậu hỏi: “Lão ca, ngươi có thể làm
animation không?”
“Có thể.”
“Ta muốn học.”
Đoạn Hoa khó hiểu, nơi đó không có sao? Lục Bất Phá nói: “Tiết mục
giải trí bên kia quá ít, cho thiếu nhi càng ít hơn. Người nơi đó từ nhỏ đã
phải chịu đựng sự tàn khốc khi các bộ phận thân thể từ từ bị hoại tử, có
đứa nhỏ mới năm, sáu tuổi đã bị cắt bỏ. Ta muốn làm phim hoạt hình
cho bọn hắn xem, minh hoạ cho chuyện cổ tích bọn nhỏ nghe, sẽ tăng
thêm tính thú vị.”
“Tất nhiên có thể, nhưng mà cần nhiều thời gian ta sợ ngươi không đợi
kịp.”
“Vậy còn khóa học cấp tốc.”
“Ừ thì…” Đoạn Hoa nghĩ nghĩ nói, “Ta sẽ chỉ cho ngươi những cái đơn
giản. Không phải quang não chỗ các ngươi rất lợi hại hay sao? Ngươi có
thể cho nó giúp ngươi hoàn thiện. Làm animation tối trọng yếu đúng là
bức tranh cùng software*. Hội họa ngươi không có vấn đề, nhưng chế
tác software chỗ người có không?” [ *Phần mềm đó]
“Phiền toái lão ca giúp ta nghĩ nghĩ biện pháp, để ta có thể mang về.”
“Được. Ta giúp ngươi, vậy hiện tại bắt đầu đi.”
“Được.”
Ngồi bên người Đoạn Hoa, Lục Bất Phá chăm chú lắng nghe hắn nói về
thao tác sử dụng software. Cơ hội trở về như lần này rất khó có được,
hắn tuyệt đối không thể lãng phí. Hắn còn có nhiều thiệt nhiều cái muốn
học, có thiệt nhiều thiệt nhiều cái muốn mang về.
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LINK Truyện:
Mang Tang Tử https://truyenhayhoan.com/doc-truyen/mang-tangtu-3664023.html
LINK Chương này:
Chương 133: Phiên ngoại 1 https://truyenhayhoan.com/doctruyen/mang-tang-tu-3664023/chuong-133.html
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