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Con mồi của chàng trai lạnh lùng
Chương 14 : Chương 14
Chương 10.
“Oa, dáng người thật tuyệt, rất đẹp mắt! Còn có sáu khối cơ bụng này,
rất tương xứng với tiểu Táp Táp nhà tôi, thật muốn cắn một cái…”
Khi Hạ Xuyên tỉnh lại, đã là chạng vạng ngày hôm sau, mới vừa mở mắt
liền nhìn thấy một nữ sắc lang đối diện với mình đang chảy nước miếng,
cười rất dâm đãng.
“Anh đang làm cái gì?” Hạ Xuyên vội vàng kéo chăn qua che khuất cơ
thể, vừa thẹn vừa giận kêu lên với Hứa Tịch.
“Đồ keo kiệt! Không phải chỉ nhìn vài lần thôi sao, có cần nhìn người ta
như vậy không!” Hứa Tịch tuyệt không xấu hổ, ngược lại đi trách cứ Hạ
Xuyên không đủ hào phóng.
Hạ Xuyên chưa từng gặp người nào như thế, giống tên sắc lang rình coi
người khác trần truồng, bộ dáng lại coi như đó là việc đương nhiên.
“Hứa Linh đâu?” Hạ Xuyên quay đầu muốn tìm Hứa Linh, lại phát hiện
cái tên điên cuồng tra tấn cậu một ngày một đêm hôm qua không ở
trong phòng, không biết đi đâu rồi.
“Nhị Mao đi ra ngoài, đợi chút sẽ trở lại!” Hứa Tịch mỉm cười, đôi mắt
câu hồn xinh đẹp vẫn dâm tục theo dõi cậu ta, không rời cậu ta nửa
giây.
Hạ Xuyên bị Hứa Tịch nhìn cả người không được tự nhiên, nhẹ nhàng ‘à’
một tiếng, nhìn thấy người trước mắt xinh đẹp vô cùng, không biết rốt
cuộc Hứa Tịch là nam hay nữ, trong lòng tò mò cực kỳ.
“Anh thật sự là anh trai Hứa Linh sao? Vậy vì sao anh muốn mặc đồ
nữ?” Hạ Xuyên không khỏi tò mò mở miệng hỏi. Cậu thật sự không nghĩ
ra, là nam lại mặc đồ nữ, trang điểm cũng giống hệt phụ nữ, anh trai
Hứa Linh sẽ không là bóng lộ chứ?!
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“Điều này á… Chờ đến lúc cưng gả cho Nhị Mao, làm em dâu anh thì
anh sẽ nói cho cưng!” Hứa Tịch cười thần bí.
“Chẳng lẽ anh không biết tôi với Hứa Linh yêu nhau rất kỳ quái sao? Hai
người chúng tôi đều là đàn ông…” Lời nói của Hứa Tịch làm cho Hạ
Xuyên ngạc nhiên, người bình thường biết em trai mình là đồng tính
luyến, không phải đều khiếp sợ sao? Còn anh ta sao lại tuyệt không giật
mình, còn nói đùa?
Người này thật đúng là tân tiến, ngày hôm qua ‘chị ta’ còn chủ động để
Hứa Linh với cậu lên giường, chẳng lẽ ‘chị ta’ hoàn toàn không phản đối
cậu với Hứa Linh yêu nhau sao?
“Đồng tính luyến ái không phải là hai người đàn ông yêu nhau thôi sao!
Cũng không phải đi giết người phóng hỏa, có gì đặc biệt hơn người, vì
sao phải kỳ quái?” Hứa Tịch cười duyên hỏi, lấy thuốc ra châm, hoàn
toàn không cho là đúng.
Nghe vậy, Hạ Xuyên cả kinh trợn mắt há mồm, thật không ngờ Hứa Tịch
sẽ nói như vậy, Hứa Tịch lại tiến bộ như thế. Tuy trải qua chuyện hôm
qua cậu đã biết Hứa Tịch là một quái nhân, so với Hứa Linh còn quái
hơn, nhưng cậu thật không ngờ tư tưởng của Hứa Tịch lại không giống
người thường như thế, chẳng qua như vậy cậu sẽ không cần lo lắng
nữa…
Hạ Xuyên vừa định mở miệng, cửa đột nhiên mở ra, Hứa Linh đã quay
lại.
“Đại Mao, anh lại đang nói vớ vẩn gì đấy? Hạ Xuyên đừng để ý đến anh
ta!” Thấy Hứa Tịch với Hạ Xuyên ngồi cùng nhau, Hứa Linh lập tức liền
nhăn mày.
“Chú nói gì vậy? Thật sự là trong mắt không có người lớn, càng ngày
càng kỳ cục!” Hứa Tịch chống nạnh chỉ vào em trai mắng.
Hứa Linh không để ý tới anh ta, bước đến bên Hạ Xuyên bất mãn nói:
“Sao cậu còn chưa dậy? Thật sự là con heo lười! Sắp tối rồi, dậy nhanh
lên…”
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Hạ Xuyên nhất thời nổi trận lôi đình, người này có nhân tính hay không
hả, cậu bị cậu ta làm suốt một ngày một đêm, hiện tại đến động cậu
cũng không động được, vậy mà cậu ta còn nói ra những lời này…
“Tên chết tiệt không biết thương hoa tiếc ngọc cút sang một bên đi!”
Không đợi Hạ Xuyên mở miệng mắng, Hứa Tịch đã vì cậu mở miệng
bênh vực, cho Hứa Linh một đá.
“…” Hứa Linh đã trúng một đá, vậy nhưng kỳ lạ là không phát hỏa, hơn
nữa ngay cả một câu cũng không nói, chỉ trộm trừng mắt nhìn Hứa Tịch,
rõ ràng cậu ta rất sợ Hứa Tịch, không dám phản kháng.
Hạ Xuyên kinh ngạc trừng lớn mắt, cậu chưa từng gặp qua bộ dạng này
của Hứa Linh, không nghĩ tới Hứa Linh cũng có lúc thế này, cậu lập tức
cười ra tiếng.
“Cười cái gì mà cười, mông cậu lại ngứa hả?” Hứa Linh nghe thấy tiếng
cười, lập tức hung dữ trừng Hạ Xuyên. Đáng giận, lại ở trước mặt con
heo này bị Đại Mao đá, cậu không còn mặt mũi gì nữa rồi!
Hạ Xuyên lập tức sợ tới mức cúi đầu, không dám cười nữa, mông của
cậu bị Hứa Linh làm đến nở hoa rồi, còn đau hơn việc trúng mất chục
nhát dao…
Hứa Tịch ở bên cạnh nhìn thấy cười ha ha, cười chảy cả nước mắt, hoàn
toàn không nhìn khuôn mặt đen sì của Hứa Linh cùng khuôn mặt tuấn
tú đỏ bừng của Hạ Xuyên.
“Anh cười đủ chưa?” Hứa Linh thấy Hứa Tịch vẫn cười, cười thật lâu mà
không dừng lại, rốt cuộc không nhịn được nghiến răng nghiến lợi hỏi.
“Cười đủ rồi!” Hứa Tịch rốt cuộc dừng lại, gật đầu cười duyên với em
trai. “Mỹ nữ hôm qua kia chú đưa về chưa?”
Hứa Linh gật đầu, vừa rồi cậu đã đưa Lâm Nhã Đình về trường học.
“Sao hai người lại có thể thả Lâm Nhã Đình ra, nếu cô ta nói ra chuyện
của chúng ta thì làm sao bây giờ?” Hạ Xuyên lập tức kích động kêu to.
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“Yên tâm đi! Anh cam đoan tiểu mỹ nữ kia cả đời này cũng không dám
nói nửa câu chuyện của các cậu cho người khác! Cưng xem cái này liền
hiểu được…” Trên khuôn mặt tươi đẹp động lòng người tràn đầy vẻ cười
tà làm người khác sởn tóc gáy, Hứa Tịch lấy di động ra đưa cho Hạ
Xuyên.
Hạ Xuyên nhìn thấy thứ trong di động xong lập tức há to miệng, tròng
mắt thiếu chút nữa rớt ra ngoài, trong di động tất cả đều là ảnh nude
của Lâm Nhã Đình, hơn nữa tư thế cực kỳ khó coi…
“Đối phó với người như thế, phải lấy độc trị độc! Đúng rồi, chuyện tiểu
mỹ nữ kia nói đã chụp được ảnh của hai đứa cũng là giả, cưng không
cần lo lắng!”
Nụ cười của Hứa Tịch cực kỳ ngọt, nhưng lại làm cho Hạ Xuyên lạnh cả
sống lưng, người này rất khủng bố! Loại chuyện này anh ta cũng làm ra
được, ‘chị ta’ cũng quá độc ác…
“Hạ Xuyên, dậy nhanh lên, chúng ta đi ăn cơm!” Hứa Linh kêu lên, đối
với âm ngoan của Hứa Tịch đã sớm thấy nhưng không thể trách.
“Nhị Mao, sao một ngày chú đã nói bao nhiêu câu vô nghĩa rồi, chú nhìn
cậu ta bây giờ có thể đứng lên sao? Thật là!” Hứa Tịch nhăn mày, lại
hung tàn cho em trai một cú vô ảnh cước. “Đi ra ngoài mua đồ cho
chúng ta ăn, không được gọi đồ khách sạn, giữa trưa anh ăn ở khách
sạn, khó ăn muốn chết!” Hứa Tịch ra lệnh.
“Đã biết!” Hứa Linh thở dài liền đi mua bữa tối, chỉ cần có Đại Mao ở
đây, cậu cũng đừng nghĩ có một ngày lành.
“Anh thật lợi hại, lại có thể làm cho Hứa Linh ngoan như một con mèo!”
Hạ Xuyên ở bên cạnh nhìn đến líu lưỡi, bội phục Hứa Tịch sát đất.
“Nhị Mao chỉ là đồ tồi, không thể đối tốt với nó, nếu không nó sẽ túm
chết!” Hứa Tịch cười ngọt ngào mắng.
“Đúng, nói quá đúng!” Hạ Xuyên gật đầu, Hứa Linh này thật sự không
thể đối tốt với cậu ta, nếu không cậu ta sẽ không biết bản thân là ai,
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vểnh mông đến tận trời!
“Nhị Mao chính là một đứa con trai buồn tao, nó nói chuyện tựa như
đánh rắm vậy, ngàn vạn lần không thể coi lời nói của nó dùng để nghe,
bằng không nhất định sẽ bị nó tức chết!”
“Đúng!” Hạ Xuyên kích động gật đầu, cậu rốt cuộc tìm được tri âm rồi.
“Đứa nhỏ đáng thương, xem ra bình thường cưng nhất định bị tiểu tử kia
bắt nạt rất thảm, nhìn bộ dáng cảm khái này của cưng…” Hứa Tịch đau
lòng sờ sờ đầu Hạ Xuyên, trong mắt tràn đầy ý cười.
“Em đâu chỉ bị cậu ta bắt nạt, cậu ta quả thực chính là ma quỷ, cậu
ta…” Lời nói của Hứa Tịch chạm đến chỗ đau sâu nhất dưới đáy lòng Hạ
Xuyên, cậu bắt đầu tố khổ với Hứa Tịch, nói toàn bộ uất ức của mình
cho Hứa Tịch…
“Ha ha ha, tiểu Xuyên Xuyên, cưng thật sự rất đáng yêu! Nhị Mao nhà
chúng tôi thật sự đã nhặt được báu vật…” Hứa Tịch nghe xong ôm bụng
cười to, cười đau cả bụng. Tiểu Táp Táp nhà anh đã rất đáng yêu rồi,
thật không ngờ còn có người đáng yêu hơn cả tiểu Táp Táp, cười chết
anh, ha ha ha…
“Cười cái rắm!” Hạ Xuyên sắp tức chết rồi, vốn nghĩ là Hứa Tịch sẽ giúp
cậu, không nghĩ tới ngược lại anh ta còn giễu cợt cậu, không hổ là anh
em, tất cả đều là tên vô lương tâm!
“Tiểu Xuyên Xuyên, đừng nóng giận! Cậu hiểu lầm Nhị Mao rồi, Nhị Mao
kỳ thật siêu thích cưng. Ngày hôm qua cậu với MM kia lên giường, cậu
không thấy nó sắp tức điên rồi sao, anh chưa từng thấy núi băng chết
tiệt kia có biểu tình như vậy…”
Khuôn mặt tuấn tú của Hạ Xuyên ửng đỏ, nhẹ nhàng gật đầu. Trước kia
cậu vẫn hoài nghi Hứa Linh không thích mình, cho nên vô cùng lo lắng,
nhưng ngày hôm qua nghe thấy Hứa Linh chính mồm nói cậu ta thương
cậu, cậu không còn không tự tin nữa, cậu hiện tại trăm phần trăm tin
tưởng tình cảm của Hứa Linh!
“Nhưng thật không ngờ Nhị Mao lại đem con gấu bông nó thích nhất
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tặng cho cưng, xem ra về sau cưng nhất định là em dâu của anh!” Hứa
Tịch ngồi trên giường nhìn Hạ Xuyên cười nói. Thật không ngờ Nhị Mao
đến thành phố X học, lại có thể gặp được chân mệnh thiên tử, còn là
một nhóc đẹp trai đáng yêu dễ đùa như vậy, về sau anh có thể chơi rồi,
anh lại có thêm một đối tượng để anh bắt nạt trêu cợt!
“Con gấu bông kia quan trọng như vậy sao?” Hạ Xuyên đỏ bừng mặt,
nghi hoặc hỏi.
“Đó là đương nhiên! Xem ra tiểu tử thối Hứa Linh kia cũng không nói
cho cậu ý nghĩa của con gấu bông này với nó!”
Hạ Xuyên gật đầu, biểu tình của Hứa Tịch như là anh biết mà, lập tức
cười nói: “Con gấu bông này là mẹ anh tự tay làm tặng cho Nhị Mao, là
thứ quý giá nhất của Nhị Mao, bình thường ngay cả chạm cũng không
cho người ta chạm một cái, đi đâu cũng đều mang theo, cực kỳ nâng
niu… Trộm nói cho cưng nha, cưng đừng thấy tiểu tử chết tiệt Nhị Mao
kia bình thường có bộ dáng lạnh như băng, kiêu tận trời, kỳ thật nó có
tật yêu mẹ cực kỳ nghiêm trọng nha!”
Nghe vậy, Hạ Xuyên sợ tới mức ngây ra như phỗng, vẻ mặt khó tin.
Thật không ngờ con gấu bông cũ nát kia lại quan trọng với Hứa Linh như
vậy, càng không ngờ một Hứa Linh lạnh như băng, ngạo mạn tự đại, lại
có tật yêu mẹ nghiêm trọng! Cậu rốt cuộc hiểu được lần trước vì sao khi
cậu mắng thô tục vũ nhục mẹ Hứa Linh, lại làm Hứa Linh tức giận như
vậy, thô bạo thiếu chút chút nữa đánh chết cậu…
Nghĩ đến việc Hứa Linh đem con gấu bông quý giá quan trọng với cậu ta
như vậy tặng cho mình, nghĩ đến tình cảm của cậu ta với mình sâu đến
cỡ nào, cậu rất cảm động! Bình thường thật sự không nhìn ra Hứa Linh
lại thích cậu như vậy, thương cậu như vậy, sớm biết cậu ta thích mình,
yêu mình như thế, ngày hôm qua cậu sẽ không trả lại con gấu bông cho
cậu ta! Cậu thật sự là đồ ngốc…
Ai! Vì sao cậu lại hoài nghi tình cảm của Hứa Linh với mình chứ, bây giờ
phải làm thế nào mới có thể lấy lại con gấu bông kia? Không biết Hứa
Linh còn có thể đưa lại con gấu bông kia cho cậu hay không…
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“Con gấu bông kia…” Hạ Xuyên muốn hỏi con gấu bông của Hứa Linh
hiện giờ ở đâu, cậu muốn lấy lại, muốn xin Hứa Tịch giúp đỡ, chỉ là mới
mở miệng nói một nửa, đã bị Hứa Tịch ngắt lời.
“Con gấu bông kia ở chỗ Nhị Mao, nếu cậu muốn thì tự mình nói với nó!
Anh không giúp được cậu!” Hứa Tịch tỏ vẻ có lỗi nói.
“… Ừm!” Hạ Xuyên chán nản gật đầu, vốn tưởng rằng Hứa Tịch có thể
giúp mình, thế này thì chỉ có thể dựa vào chính mình thôi. Cậu ném trả
gấu bông cho Hứa Linh, hiện giờ lại xin Hứa Linh đưa lại, khẳng định sẽ
bị Hứa Linh làm khó dễ, cười nhạo.
“Tuy anh không có cách nào giúp cậu lấy lại gấu bông, nhưng anh có
thể giúp làm một chuyện khác!”
“Chuyện gì?” Hạ Xuyên lập tức ngước mắt nhìn Hứa Tịch.
“Anh có thể đáp ứng cậu không đưa Nhị Mao đi!” Hứa Tịch mỉm cười.
“Có ý gì?” Hạ Xuyên cảm thấy khó hiểu.
“Chẳng lẽ cậu không biết lần này anh đến thành phố X, là vì đưa Nhị
Mao về sao? Mẹ anh ngại thành phố X xa quá, muốn cho Nhị Mao nghỉ
học về quê học, nhưng Nhị Mao kiên quyết không đồng ý, trộm về đây!
Mẹ anh bảo anh tới đưa nó về, nhưng nó sống chết không muốn,
nguyên nhân không cần anh nói hẳn cậu cũng biết! Nó muốn ở cùng với
cậu, nó đối với cậu thật đúng là si tình nha! Làm cho người ta thật hâm
mộ…” Hứa Tịch thở dài, biểu tình như rất hâm mộ.
“Van cầu anh đừng mang Hứa Linh đi!” Hạ Xuyên nghe xong rất cảm
động, lo lắng giữ chặt tay Hứa Tịch hoảng loạn cầu xin. Cậu hoàn toàn
không biết chuyện này, cậu không muốn rời khỏi Hứa Linh, cậu muốn cả
đời vĩnh viễn ở cùng Hứa Linh!
“Cưng đừng vội, nể tình cưng đáng yêu như vậy, anh sẽ không đưa Nhị
Mao về, trở về anh sẽ thuyết phục mẹ anh để bà đồng ý cho Nhị Mao
tiếp tục học ở đây, nhưng mà anh có điều kiện!” Hứa Tịch cười gian.
“Được, điều kiện gì em đều đáp ứng anh!” Hạ Xuyên lập tức đáp ứng.
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“Để cho anh sờ một cái được không, dáng người của cưng quá tuyệt,
làm cho người ta rất muốn sờ nha!” Nhìn thấy thân thể cường tráng
hoàn mỹ, còn có một đống dấu vết tình dục của Hạ Xuyên, Hứa Tịch sắp
chảy nước miếng rồi.
“Không được!” Hạ Xuyên lập tức lắc đầu, Hứa Tịch quả thực chính là
một tên tình dục cuồng siêu cấp, chưa từng gặp qua người biến thái như
vậy!
“Để chị sờ sờ thôi! Sờ một cái cũng sẽ không mất miếng thịt nào!” Hứa
Tịch trèo lên giường nhào về phía Hạ Xuyên, tựa như một đại sắc ma
muốn cường bạo con gái nhà lành.
“Đừng tới đây!” Hạ Xuyên muốn ra tay đánh cô ta, chỉ là cô ta lại là ‘anh
trai’ của Hứa Linh, làm cho cậu không dám đánh thật.
“Tiểu mỹ nhân, cưng liền theo anh đi! Ha ha ha…”
“Hứa Linh, cứu tôi –––”
***
Ban đêm, Hạ Xuyên nằm trong lòng Hứa Linh, nhìn khuôn mặt lãnh tuấn
mê người trước mặt, trong mắt phượng tràn ngập nhu tình cùng cảm
động.
“Nhìn chằm chằm vào tôi làm gì?” Nhìn Hạ Xuyên vẫn đang thâm tình
chăm chú nhìn mình, Hứa Linh khẽ nhíu mày, nghi hoặc hỏi. Cả buổi tối
con heo này đều quái quái, không biết có phải Đại Mao chết tiệt kia nói
với cậu ta cái gì không, làm cho cậu ta kỳ quái như vậy!
“Hứa Linh, tôi rất thích cậu… Tôi rất yêu cậu nha!” Hạ Xuyên đỏ mặt,
lớn mật tỏ tình. Tuy cậu sớm nói với Hứa Linh mình thích cậu ta, cậu
thương cậu ta, nhưng bây giờ cậu muốn nói lại lần nữa!
“Ừ!” Hứa Linh thản nhiên đáp lại một tiếng, trong mắt hiện lên ý cười
khó phát hiện.

8 / 20

Trang đọc truyện online
truyenhayhoan.com

“Vậy cậu thích tôi, yêu tôi không?” Hạ Xuyên chờ mong hỏi.
“Tối hôm qua không phải trả lời cậu rồi sao!” Sao còn hỏi nữa! Hứa Linh
không kiên nhẫn khẽ nhíu mày.
“Lời cậu nói tối hôm qua tôi không nhớ, tôi muốn bây giờ cậu nói lại lần
nữa!” Khuôn mặt tuấn tú hiện lên vẻ thất vọng, Hạ Xuyên yêu cầu.
Chạng vạng nghe xong lời Hứa Tịch nói, cả đêm cậu đều phấn khởi cực
kỳ, trái tim của cậu vẫn bị vui sướng vây quanh, cậu rất muốn nghe
chính miệng Hứa Linh biểu đạt tất cả tâm ý đối với cậu, cậu ta yêu mình
nhiều thế nào!
“Không cần! Không nhớ được thì thôi!” Hứa Linh lạnh lùng lắc đầu, cự
tuyệt yêu cầu của Hạ Xuyên.
“Cậu sao lại thế này! Tôi mặc kệ, hiện tại cậu nhanh lặp lại lần nữa câu
nói cậu nói với tôi tối hôm qua! Cậu rốt cuộc có yêu tôi không?” Hạ
Xuyên tức giận kêu lên. Cái tên Hứa Linh này thật là đáng giận, nói ‘tôi
yêu cậu’ lại lần nữa sẽ chết à!
“Cậu rõ ràng nhớ rõ, việc gì phải bắt tôi nói lại lần nữa, đàn ông lại suốt
ngày mở miệng yêu với đương, cậu không biết là rất ghê tởm sao!” Hứa
Linh chịu không nổi trợn mắt xem thường. Cậu cảm thấy câu nói ‘tôi yêu
cậu’ này, cả đời chỉ nói một lần là đủ rồi, chỉ cần cho đối phương biết là
được, việc gì phải nói thường xuyên, thường xuyên nói ‘tôi yêu cậu’ là
hành vi cực kỳ có bệnh!
“Ghê tởm chỗ nào! Tôi mặc kệ, cậu nhanh nói tôi yêu cậu lần nữa đi!”
Hạ Xuyên hoàn toàn không đồng ý với ý tưởng của cậu ta, Hứa Linh thật
sự là rất buồn tao, sao cậu lại thích một tên đàn ông buồn tao như vậy
chứ?
“Đừng điên, nhanh ngủ đi!” Hứa Linh lại lắc đầu cự tuyệt.
“Cậu không nói tôi yêu cậu, tôi sẽ không cho cậu ngủ!” Hạ Xuyên nhíu
đôi mày xinh đẹp, mở miệng uy hiếp. Thằng nhóc buồn tao chết tiệt này
rõ ràng rất thương cậu, vì sao lại không muốn nói lần nữa là cậu ta
thương cậu chứ!
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“Tốt!” Hứa Linh chăm chú nhìn cậu ta, đột nhiên nhếch khóe môi cười
nói.
Hạ Xuyên sửng sốt, thật không ngờ Hứa Linh lại đồng ý.
“Cậu không muốn cho tôi ngủ, vậy chúng ta làm đi! Kỳ thật tối hôm qua
tôi còn chưa chơi đùa đủ, chúng ta đêm nay tiếp tục đi!” Hứa Linh nở nụ
cười dâm đãng cực kỳ nguy hiểm nói, nói xong vươn tay sờ lên bắp tay
rắn chắc của Hạ Xuyên.
“Dâm ma, không muốn –––” Hạ Xuyên lập tức đẩy cậu ta ra, sợ hãi kêu
to. Mẹ ơi, đùa cái gì vậy, mông cậu bởi vì chà đạp đêm qua của Hứa
Linh, đến nay còn đau không chịu được, tuy vừa rồi Hứa Linh đã giúp
cậu bôi thuốc, nhưng vẫn cảm thấy rất đau. Lại làm với Hứa Linh lần
nữa, cậu khẳng định sẽ không còn mạng để nhìn thấy mặt trời ngày
mai!
“Vậy cậu cũng đừng lằng nhằng nữa, ngoan ngoãn ngủ nhanh lên!” Hứa
Linh nhẹ nhàng ngáp một cái.
“… Cậu không nói tôi yêu cậu cũng được, nhưng cậu phải đáp ứng tôi
một chuyện!” Hạ Xuyên sợ Hứa Linh sẽ thật sự cưỡng bách mình làm
tình, không có cách nào chỉ có thể từ bỏ việc bắt Hứa Linh nói thương
cậu, nhưng cậu còn một chuyện nhất định phải làm cho Hứa Linh đáp
ứng.
“Yêu cầu của cậu cũng thật nhiều, cậu còn chuyện gì nữa?” Hứa Linh
cực kỳ không kiên nhẫn hỏi.
“Cậu… Cậu có thể đưa lại con gấu bông cho tôi không?” Hạ Xuyên nhìn
vào mắt Hứa Linh, ngượng ngùng nhỏ giọng nói. Mất mặt quá, khẳng
định sẽ bị Hứa Linh cười chết, nhưng cậu phải lấy lại con gấu bông đó!
Con gấu bông kia đại biểu cho tâm ý của Hứa Linh với cậu, đại biểu cho
tình yêu của Hứa Linh với cậu, vô luận thế nào cậu nhất định phải cầm
lại được con gấu bông quý báu kia!
“Làm gì! Không phải cậu đã nói từ bỏ, trả lại cho tôi rồi sao? Bây giờ cậu
còn muốn lấy lại làm gì nữa?” Hứa Linh nhếch môi cười lạnh. Nhắc tới
chuyện gấu bông cậu liền cảm thấy tức giận, con heo ngốc đáng giận
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này cũng dám dễ dàng trả lại con gấu bông quý giá cậu tặng cho như
vậy, thật sự là muốn đánh!
“Cậu đừng tức giận mà! Ngày hôm qua là tôi sai lầm rồi, tôi nghĩ là cậu
với anh cậu… Cậu không thích tôi, tôi mới có thể tức giận trả gấu bông
lại cho cậu! Xin cậu bây giờ đưa gấu bông lại cho tôi được không?” Hạ
Xuyên đỏ mặt cầu xin.
“No!” Hứa Linh hừ lạnh một tiếng, “Muốn đưa tôi liền đưa tôi, muốn lấy
lại thì lấy lại, cậu coi tôi là người thế nào?” Cậu tuyệt đối sẽ không dễ
dàng trả lại gấu bông cho Hạ Xuyên, cậu phải hết sức khó dễ cậu ta một
phen mới được, nhìn xem cậu ta còn dám không quý trọng tâm ý của
cậu nữa hay không, lại tùy tiện trả lại thứ cậu tặng!
“Hứa Linh, cậu đừng như vậy mà! Tôi giải thích với cậu, là tôi có lỗi với
cậu, xin cậu đại nhân có đại lượng, đừng so đo với đồ tiểu nhân như tôi,
trả gấu bông lại cho tôi đi!” Hạ Xuyên biết là mình không đúng nên
không dám phát hỏa, ôm Hứa Linh ra vẻ đáng thương cầu xin.
“No! Cậu mơ tưởng tôi sẽ tặng lại con gấu bông kia cho cậu!” Hứa Linh
thờ ơ với cầu xin của cậu ta.
“Linh ca ca, cậu đừng nhỏ mọn như vậy mà! Chỉ cần cậu nguyện ý trả
lại gấu bông cho tôi, thì chuyện gì tôi cũng làm, chuyện gì tôi cũng đáp
ứng cậu… Xin cậu, Linh ca ca…” Hạ Xuyên nóng nảy, ôm lấy cậu ta nhẹ
nhàng đung đưa làm nũng. Vì lấy lại gấu bông, cậu không quan tâm đến
mặt mũi nữa!
“Đừng gọi tôi là Linh ca ca, ghê tởm muốn chết!” Hứa Linh đẩy cậu ta
ra, nhưng Hạ Xuyên vẫn ôm chặt cậu không thả.
“Tôi không gọi cậu là Linh ca ca, tôi gọi cậu là ca ca tốt được chưa? Ca
ca tốt, cậu tha thứ cho tôi lần này đi, mở lòng từ bi trả gấu bông lại cho
tôi đi! Tôi… Chỉ cần cậu trả gấu bông lại cho tôi, tôi cho cậu làm một
trăm lần, tôi liếm cậu nhỏ cho cậu, còn cho cậu chơi SM, còn… Còn có
thể mặc váy cho cậu xem, thậm chí mặc đồ lót của con gái cho cậu làm,
dù sao tôi có thể tùy tiện cho cậu muốn chơi thế nào cũng được, chỉ cần
cậu trả lại gấu bông cho người ta thôi!”
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Hạ Xuyên cắn cắn môi, lớn mật ghé vào lỗ tai cậu ta nói, vừa nói vừa
không ngừng nháy mắt với cậu ta, phóng điện với cậu ta. Bằng bất cứ
giá nào, cậu nhất định phải lấy lại gấu bông!
Hứa Linh ngây ngốc nhìn chăm chằm Hạ Xuyên, lặng lẽ nuốt nước
miếng, thật không ngờ Hạ Xuyên vì làm cho cậu đưa lại gấu bông cho
cậu ta, mà đưa ra điều kiện mê người như vậy, hấp dẫn quyến rũ cậu
như thế!
“Tôi…”
“Ca ca tốt, cậu đáp ứng đi! Tôi yêu cậu!” Hứa Linh muốn mở miệng, lại
bị Hạ Xuyên cắt lời, Hạ Xuyên ôm cổ cậu ta dùng sức hôn lên bờ môi
của cậu ta một cái. Cậu không tin là đàn ông lại có thể cự tuyệt loại hấp
dẫn này, trừ phi người đó là thái giám, là đồ bất lực!
Nhìn thấy cậu trai yêu mị câu nhân trong lòng ngực, Hứa Linh nhẹ
nhàng gật đầu, Hạ Xuyên lập tức vui vẻ hoan hô: “Vạn tuế, thật tốt
quá!”
Trong đôi mắt xinh đẹp lạnh như băng hiện lên ý cười bất đắc dĩ cùng
sủng nịch, ở trong lòng mắng một tiếng: đồ ngốc! Nhưng mà con heo
này tuy không có não, nhưng lại siêu cấp đáng yêu!
“Nhanh lấy gấu bông ra đây!” Hạ Xuyên lo lắng nói.
“Đừng nóng vội, ngày mai lại đưa cho cậu!”
“Không được, tôi không chờ được đến ngày mai, cậu đưa cho tôi ngay
bây giờ đi!” Hạ Xuyên lắc đầu, cậu sợ đến ngày mai Hứa Linh có lẽ sẽ
đổi ý.
Nhìn thấy vẻ mặt của Hạ Xuyên, Hứa Linh biết ngay ý tưởng của cậu ta,
ở trong lòng lại bất đắc dĩ mắng câu đồ ngốc, thật sự không có cách nào
với cậu ta nữa!
Hứa Linh khẽ nhếch môi, đứng dậy xuống giường lấy con gấu bông cũ
nát hôm qua Hạ Xuyên ném trả cho cậu đưa cho Hạ Xuyên,
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“Bảo bối, mày đã trở lại! Tao rất nhớ mày…” Hạ Xuyên lập tức vui vẻ
ôm con gấu bông cũ nát dùng sức hôn một cái, gấu bông lại trở về bên
cạnh cậu, cậu rốt cuộc có thể yên tâm rồi!
Ý cười nơi khóe miệng Hứa Linh càng sâu, cúi đầu nhìn Hạ Xuyên hỏi:
“Bây giờ gấu bông đã đưa cậu rồi, việc cậu đáp ứng tôi một trăm lần có
phải cũng nên lập tức thực hiện không?”
Khuôn mặt tuấn tú của Hạ Xuyên lập tức xụ xuống, ngước mắt tội
nghiệp ai oán nhìn cậu trai: “Mông tôi bây giờ đau lắm, tôi hôm qua cậu
làm rất dữ, ít nhất phải hai, ba ngày mới có thể tốt được, chờ tôi đỡ rồi
chúng ta làm được không?”
Nghĩ đến việc cho tên dã thú Hứa Linh này làm một trăm lần, cậu liền
hận không thể khóc chết luôn, không biết chờ Hứa Linh làm xong một
trăm lần, cậu còn sống trên đời này nữa không?
“Được! Chờ cậu hết đau, chúng ta lại làm! Nhưng mà cậu đừng quên,
ngoại trừ một trăm lần, cậu còn đáp ứng liếm thằng nhỏ của tôi, để tôi
chơi SM, còn mặc váy cùng đồ lót của con gái cho tôi làm, tùy tiện cho
tôi chơi!” Hứa Linh biết tình huống hiện tại của Hạ Xuyên quả thật
không thể làm nữa, vì thế lập tức đáp ứng, không khó xử Hạ Xuyên.
Một trăm lần làm không ngừng cũng phải mất một tuần, còn có thể chơi
rất nhiều kiểu, cậu phải tỉ mỉ chuẩn bị mới được, trước khi làm còn phải
mua rất nhiều đồ dùng cùng đạo cụ!
“… Ừ!” Hạ Xuyên vẻ mặt cầu xin, không cam lòng gật đầu, vì lấy lại gấu
bông, cậu thật sự phải trả giá bằng máu!
Một trăm lần… Chỉ nghĩ thôi đã thấy đáng sợ rồi, không được, cậu nhất
định phải nghĩ biện pháp để không làm nhiều lần như vậy, về phần khẩu
giao có thể miễn cưỡng làm, nhưng SM, mặc váy, mặc đồ lót con gái,
cậu tuyệt đối không muốn! Sắp tới kỳ nghỉ đông rồi, chờ thân thể cậu
khỏe xong, cậu liền lập tức trốn về nhà, làm cho Hứa Linh không tìm
thấy cậu! Ha ha ha, cứ làm như vậy đi, cậu thật sự là thông minh…
Đứa ngốc Hạ Xuyên này hoàn toàn không nghĩ rằng, Hứa Linh thông
minh như vậy sẽ cho cậu có cơ hội bỏ trốn sao?
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***
Vài ngày sau.
“Nếu có thời gian thì anh lại đến thành phố X chơi, bọn em nhất định sẽ
tận tình chiêu đãi anh!” Tiễn Hứa Tịch đến sân bay, Hạ Xuyên khách khí
cười nói với Hứa Tịch.
Không nghĩ tới phía dưới của cậu vừa khỏi, có thể xuống giường tự do
hành động, Hứa Tịch liền nhận được điện thoại khẩn cấp của tình nhân
phải trở về. Tin tức này với cậu và Hứa Linh mà nói không thể nghi ngờ
là một tin tức siêu tốt, mấy ngày nay tên Hứa Tịch siêu cấp dâm ma này
mỗi ngày đều tìm cơ hội ăn đậu hủ cậu, chiếm cậu không ít tiện nghi,
nhưng ngại ‘anh ta’ là anh trai Hứa Linh, nên không thể làm gì ‘anh ta’!
Nhưng mà cậu cũng không chán ghét người ‘anh hai’ bộ dáng vô cùng
xinh đẹp, không biết là nam hay nữ, lại siêu cấp biến thái này của Hứa
gia. Bởi vì ‘anh ta’ ủng hộ mình với Hứa Linh yêu nhau, làm cho cậu rất
có cảm tình với ‘anh ta’, chỉ cần ‘anh ta’ không háo sắc luôn thích ăn
đậu hủ mình như vậy thì tốt rồi!
“Sẽ, về sau anh nhất định sẽ lại đến gặp hai đứa, tìm hai đứa đùa!” Hứa
Tịch cười ngọt ngào nói, trong mắt lóe ra tà quang khủng bố.
Nếu đã biết tồn tại của Hạ Xuyên, về sau anh đương nhiên phải thường
đến tìm Nhị Mao chơi rồi, tận tình ‘quan tâm’ em trai cùng em dâu này.
Lần này bởi vì thời gian ở đây quá ngắn ngủi, Hạ Xuyên lại vẫn nằm ở
trên giường tĩnh dưỡng, làm cho anh không có cơ hội trêu cợt bọn họ,
thật sự là đáng tiếc! Nhưng mà thời gian còn nhiều, về sau có cơ hội
phải trêu cợt chết bọn họ, ha hả…
“Đến giờ rồi, nhanh vào đi!” Hứa Linh lên tiếng thúc giục, hận không thể
cho Hứa Tịch nhanh chóng biến mất. Cậu sợ nhất ở cùng với yêu nghiệt
này, mấy ngày nay cậu bị anh ta làm phiền muốn chết, hiện tại cho anh
ta biết tồn tại của Hạ Xuyên, về sau cậu đừng nghĩ tiếp tục có ngày
tháng yên bình…
“Anh đang nói chuyện ai cho chú chen vào!” Hứa Tịch nhướn mày, vươn
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tay cho Hứa Linh một quyền.
Hạ Xuyên lập tức vui sướng khi người gặp họa cười rộ lên, đồ khốn này
xứng đáng bị đánh, nhìn cậu ta bị Hứa Tịch đánh, trong lòng cậu siêu
thoải mái, ai kêu trước kia cậu ta đối xử với cậu như vậy!
Hứa Linh hung hăng trừng mắt nhìn Hạ Xuyên, con heo này cũng dám
cười cậu, mấy ngày nay bởi vì có Đại Mao ở đây, cậu ta càn rỡ hơn trước
không ít, để Đại Mao đi rồi, xem cậu trừng trị cậu ta thế nào!
“Được rồi, anh đi đây, bye bye! Tiểu Xuyên Xuyên, nhớ kỹ bí mật anh
nói với cưng nha!” Hứa Tịch lần lượt hôn lên mặt Hạ Xuyên cùng Hứa
Linh một cái, lúc hôn Hạ Xuyên cười tà ác nói.
“Ừm!” Hạ Xuyên gật đầu, cũng lộ ra nụ cười tà cực kỳ khủng bố. Có bí
mật Hứa Tịch nói, về sau cậu không bao giờ phải sợ Hứa Linh nữa, còn
có thể uy hiếp Hứa Linh không làm một trăm lần kia!
Hứa Linh nghi hoặc nhìn bọn họ, trong lòng đột nhiên dâng lên dự cảm
cực kỳ không tốt, vừa muốn hỏi Hứa Tịch nói bí mật gì với Hạ Xuyên,
Hứa Tịch đã xoay người đi vào cửa…
“Hứa Nhị Mao, chúng ta trở về đi!” Hạ Xuyên xoay người vênh váo tự
đắc kêu lên với Hứa Linh.
“Hứa Nhị Mao là cho cậu gọi sao?” Hứa Linh nhíu mày. Cậu ghét nhất bị
người khác gọi là Hứa Nhị Mao, khẳng định lại là tên Đại Mao kia nói cho
Hạ Xuyên nhũ danh quê mùa này của cậu!
“Cậu đây là thái độ gì hả, anh hai cậu vừa mới đi cậu đã muốn tạo
phản!” Hạ Xuyên chỉ vào Hứa Linh mắng, thái độ mười phần kiêu ngạo.
“Tạo phản? Tôi thấy người tạo phản phải là cậu mới đúng! Hiện tại Đại
Mao đi rồi, chúng ta có thể tường tận tính sổ rồi! Hiện tại cậu đã hoàn
toàn khỏe rồi, chúng ta có thể bắt đầu làm một trăm lần mà cậu đáp
ứng tôi, cậu ra sức chờ mong đi…” Hứa Linh cười lạnh uy hiếp, đột nhiên
bắt lấy Hạ Xuyên.
Vừa rồi cậu bị Đại Mao đánh, cậu ta cũng dám cười, hiện tại nhìn cậu
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trừng trị con heo này thế nào! Cậu nhất định phải làm đủ tất cả một
trăm lần, sử dụng tất cả ‘chiêu thức’ cùng ‘hình cụ’, làm cho cậu ta ra
sức ‘hưởng thụ’, ít nhất nằm trên giường mấy tháng, đời này cũng
không dám lỗ mãng trên đầu cậu nữa!
“Không muốn a! Đồ khốn, cậu mau thả tôi ra, cậu dám chạm vào tôi
một cái, tôi liền nói cho anh hai cậu… Anh hai cậu nói, chỉ cần cậu dám
bắt nạt tôi, thì tôi có thể gọi điện nói cho anh ấy bất cứ lúc nào, anh ấy
sẽ giúp tôi trừng phạt cậu…” Hạ Xuyên lập tức sợ hãi kêu to, giơ bùa hộ
mệnh ra, dùng sức giãy giụa.
“Cậu cho rằng tôi sẽ cho cậu cơ hội nói cho anh ta sao?” Hứa Linh càng
thêm tức giận, không nhìn ánh mắt của người xung quanh, dùng sức tha
Hạ Xuyên đi.
“Tên chết tiệt, buông ra, không được đụng vào tôi… Mau thả tôi ra,
bằng không tôi thật sự sẽ làm cậu hối hận…”
“Còn dám uy hiếp tôi, tôi hận nhất bị người khác uy hiếp! Tôi sẽ cho cậu
nhìn xem rốt cuộc là ai làm cho ai hối hận…”
Hạ Xuyên phản kháng kịch liệt, nhưng sức lực của Hứa Linh lớn hơn cậu
nhiều lắm, cuối cùng cậu vẫn bị Hứa Linh tha ra sân bay ném vào taxi.
Dọc đường đi Hạ Xuyên vẫn luôn chửi bậy muốn bỏ trốn, làm cho chú lái
xe liên tiếp ngoái đầu lại nhìn, Hứa Linh không để ý tới ánh mắt của lái
xe, nắm chặt Hạ Xuyên, tới nơi liền thanh toán tiền xe rồi tha Hạ Xuyên
xuống xe…
“Đồ con rùa, buông ông đây ra… Đồ khốn, cậu muốn dẫn ông đây đi
đâu?” Hạ Xuyên thấy Hứa Linh tha cậu đến bãi tha ma, không khỏi bắt
đầu sợ hãi. Cậu từng nói cho Hứa Linh, Hạ thiếu gia không sợ trời không
sợ đất cậu đây kỳ thật sợ nhất ma, cậu không sợ ma giả trong nhà ma,
lại sợ ma thật! Nơi này là bãi tha ma, lại còn là buổi tối… Mẹ ơi! Dọa
chết người, cậu không muốn…
“Cậu biết không? Nghe nói nơi này buổi tối cực kỳ náo nhiệt, các ‘hộ gia
đình’ ở đây đều thích ra ngoài hoạt động vào buổi tối, đêm nay cậu ở
đây chơi với bọn họ đi!” Hứa Linh trói Hạ Xuyên vào một cây đại thụ
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giữa mấy ngôi mộ, trước khi làm một trăm lần, đưa Hạ Xuyên đến bãi
tha ma dọa cậu ta vỡ mật cũng không tồi, còn có thể cân nhắc ở đây
làm trước mười lần! (đồ báng bổ =))~)
“Súc sinh, cậu không phải người! Cậu là ma quỷ…” Hạ Xuyên nằm mơ
cũng không nghĩ tới Hứa Linh lại tàn ác đến vậy, biết rõ cậu sợ ma còn
trói cậu ở nơi này.
“Tôi đi trước, sáng ngày mai tôi lại đến đón cậu!” Trên khuôn mặt cực
kỳ tuấn mỹ lộ ra nụ cười tàn khốc, Hứa Linh xoay người bỏ đi.
“Đồ khốn, mau trở lại! Đừng để một mình tôi ở đây… Này! Hứa Linh…
Đồ trời đánh! Đồ cặn bã! Đồ bại hoại…” Vô luận Hạ Xuyên chửi bậy như
thế nào, Hứa Linh cũng không để ý tới, vô tình rời khỏi nghĩa địa.
Hạ Xuyên bị trói một mình ở bãi tha ma, nhìn thấy xung quanh tràn đầy
bia mộ hoang vắng, bị dọa suýt vỡ mật. Trước kia cậu nghe người ta nói
thật sự có ma sau khi chết đi, cũng không biết ‘hộ gia đình’ ở đây có
thật sự ra ngoài hoạt động vào buổi tối không?
Nghĩ đến diện mạo của mấy ‘hộ gia đình’ này, Hạ Xuyên dựng hết cả
tóc gáy, hai chân không nhịn được run rẩy. Hy vọng mấy ‘hộ gia đình’
này đêm nay đừng ra ngoài, ngoan ngoãn ở ‘trong nhà’ đi…
“A –––” Hạ Xuyên bỗng nhiên cảm giác được hình như có thứ gì đó bò
lên chân mình, lập tức sợ tới mức nhắm mắt lại, hét lên chói tai. “Đừng
ăn tôi! Đừng ăn tôi…”
Nhưng qua nửa ngày cũng không thấy động tĩnh, Hạ Xuyên không khỏi
sinh nghi, đánh bạo mở một mắt nhìn xuống chân, lại phát hiện hóa ra
là một con chuột bám vào chân mình…
“Mẹ nó, chuột chết, cũng dám dọa đại gia ta!” Hạ Xuyên căm tức đá
bay con chuột.
Lúc Hạ Xuyên mới thở phào, lập tức lại nghe thấy một tiếng kêu quỷ dị,
khuôn mặt tuấn tú lập tức tái nhợt như tờ giấy. Hay đây là tiếng ma kêu
như trong sách nói? Nghe người ta nói chỉ cần nghe thấy tiếng ma kêu,
lập tức sẽ nhìn thấy ma…
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“Hứa Linh, đồ con rùa kia mau tới cứu tôi, tôi biết sai rồi…” Nghĩ đến
việc có thể nhìn thấy ma, Hạ Xuyên lập tức bị dọa phát khóc. Ông trời
ơi, cậu còn chưa muốn chết a! Hơn nữa không muốn bị ma ăn!
“Thật sự biết sai rồi sao?” Tiếng cười lạnh quen thuộc đột nhiên truyền
đến từ phía sau.
Hạ Xuyên nhìn lại, chỉ thấy Hứa Linh đi ra từ một nơi tối đen như mực,
hóa ra Hứa Linh không thật sự bỏ đi, sau khi làm bộ rời khỏi nghĩa địa,
lại từ cửa sau trộm trở về.
“Đồ khốn, cậu đi chết đi! Lại dám trốn đi nhìn tôi làm trò cười…” Hạ
Xuyên nhìn thấy Hứa Linh hơi sửng sốt, lập tức lại chửi ầm lên.
“Miệng còn lợi hại như vậy, xem ra cũng không phải cậu thật sự biết sai
rồi, cậu vẫn tiếp tục ở đây đi! Tôi đi đây, cậu yên tâm, lần này tôi đi thật
sự!” Hứa Linh nhếch miệng lắc lắc đầu, chuẩn bị rời đi.
“Xin cậu đừng đi, tôi thật sự biết sai rồi, tôi cũng không dám nữa…” Hạ
Xuyên vội vàng khóc kêu lên.
“Biết mình làm sai cái gì?” Hứa Linh đi đến trước mặt cậu ta, khoanh tay
nhàn nhã cười hỏi.
“Tôi không nên nhìn cậu bị anh hai đánh, còn cố ý không thông cảm
giễu cợt cậu, tôi lại càng không nên uy hiếp cậu… Tôi thề, tôi không
dám nữa, tôi tuyệt đối sẽ không có lần sau! Cậu thả tôi ra đi…” Hạ
Xuyên tội nghiệp cầu xin, trong lòng lại thầm mắng: đồ khốn, chờ cậu
thả tôi ra, xem tôi chỉnh chết cậu thế nào!
“Hừ! Lại có lần sau, tôi liền nhốt cậu vào quan tài, cho cậu thật sự nhìn
thấy ma!” Hứa Linh vừa lòng gật đầu, thả Hạ Xuyên ra, vừa định áp đảo
Hạ Xuyên bắt đầu lượt đầu tiên trong một trăm lần, thể nghiệm sự kích
thích khi làm tình ở nghĩa địa, lại bị Hạ Xuyên dùng sức đẩy ra…
“Đồ con rùa, cũng dám làm tôi sợ, tôi đánh chết cậu!” Vừa có được tự
do Hạ Xuyên lập tức cho Hứa Linh một quyền.
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“Xem ra cậu còn chưa học ngoan!” Vuốt bên mặt bị đánh, Hứa Linh mặt
nhăn mày nhíu, hung hăng trừng mắt nhìn Hạ Xuyên.
“Cậu đi chết đi!” Hạ Xuyên không đợi cậu ta động thủ liền vội vàng chạy
đi, cậu biết cậu đánh không lại Hứa Linh.
“Hứa Nhị Mao, không biết xấu hổ, mười tuổi còn đái dầm, xấu hổ xấu hổ
xấu hổ…” Hạ Xuyên một mặt chạy, một mặt kêu lớn lên.
Trước khi đi Hứa Tịch trộm nói cho cậu chính là bí mật này, hóa ra Hứa
Linh lại là một đại vương đái dầm, trước đây thường xuyên đái dầm. Cậu
quyết định phải tận dụng triệt để bí mật siêu lớn này, hung hăng uy
hiếp chỉnh chết Hứa Linh! Hơn nữa có bí mật này, cậu có thể bội ước,
không cùng Hứa Linh làm một trăm lần kia!
Hứa Linh lập tức biến sắc, đáng chết! Sao cậu ta lại biết? Nhất định là
tên Đại Mao kia nói cho cậu ta! Đại Mao chết tiệt này! Cậu biết mà, chỉ
cần vừa thấy Đại Mao, cậu nhất định sẽ rất thảm…
“Cậu câm miệng cho tôi!” Hứa Linh đuổi ở phía sau, sắp tức hộc máu
rồi.
“Cậu nằm mơ! Cậu không cho tôi nói tôi càng muốn nói, tôi muốn nói
cho tất cả mọi người Hứa thiếu gia tự cho là đúng, kiêu ngạo ngạo mạn
của chúng ta, kỳ thật là một đại vương đái dầm, ha ha ha…” Hạ Xuyên
làm mặt quỷ với cậu ta, chạy về phía cổng nghĩa địa.
Hừ! Cậu nắm giữ chuyện xấu siêu lớn này của Hứa Linh trong tay, có
thể không cần nhìn sắc mặt của cậu ta nữa, xem tiểu tử này về sau còn
kiêu ngạo thế nào, bắt nạt cậu thế nào…
Ha ha ha, cậu không bao giờ còn là Hạ Xuyên vô lực phản kháng, mặc
Hứa Linh đùa bỡn trong lòng bàn tay trước kia nữa, cậu về sau không
bao giờ phải sợ Hứa Linh nữa! Cậu không những không cần đáp ứng làm
một trăm lần với Hứa Linh, cậu còn muốn phản thụ vi công, hái đóa cúc
xử nam của Hứa Linh…
“Hạ Xuyên, đừng để tôi bắt được cậu, bằng không cậu nhất định phải
chết!” Hứa Linh vội vàng đuổi theo, cậu nhất định phải nhanh chóng
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túm được Hạ Xuyên, nếu Hạ Xuyên đem chuyện xấu đái dầm của cậu
nói cho người khác, cậu còn mặt mũi gì sống trên đời, cậu trực tiếp chết
luôn cho xong!
“Có bản lĩnh bắt được tôi rồi nói, đại vương đái dầm…” Hạ Xuyên mới
không sợ cậu ta, cười lớn tiếng hơn nữa, chạy trốn cũng nhanh hơn.
Trong bầu trời đêm yên tĩnh, truyền ra tiếng gầm gừ của Hứa Linh cùng
tiếng cười sang sảng của Hạ Xuyên, tục ngữ nói: ba mươi năm hà đông,
bốn mươi năm hà tây, phong thủy thay phiên lưu chuyển*, ai nói không
phải chứ…
* câu này tương tự câu cười người hôm trước hôm sau người cười của
Việt Nam ý.
LINK Truyện:
Con mồi của chàng trai lạnh lùng https://truyenhayhoan.com/doctruyen/con-moi-cua-chang-trai-lanh-lung-680628.html
LINK Chương này:
Chương 14
https://truyenhayhoan.com/doc-truyen/con-moi-cua-chang-trai-lanhlung-680628/chuong-14.html
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