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Phóng nhãn thiên hạ
Chương 297 : Chương 297
Quyển thứ năm Ngạo Khiếu Hoa Hạ
Chương 181: Trịnh quản lý
Cái này trên thực tế tựu là lợi ích bố trí, thiên hạ rộn ràng, đều vi lợi đến,
thiên hạ nhốn nháo, đều vi lợi hướng, mà thương nhân vốn tựu lợi lớn,
nếu hắn có thể truy cầu đến Lâm Ngọc Yến, như vậy hoàn toàn liền có
cùng đệ đệ của hắn chống lại vốn liếng, dù sao Lâm Ngọc Yến cái này
Đỉnh Thiên Tập Đoàn bài danh trước mấy nữ cường nhân ở trong nước
nhân mạch cực lớn, hơn nữa hiện tại cơ hồ bụp lên Đỉnh Thiên Tập Đoàn
công ty đều là thời đại tiên phong gãy, tiền đồ một mảnh Quang Minh,
gần kề một cái Lâm Ngọc Yến, mang cho Côn Bằng xí nghiệp trợ giúp
tựu tuyệt đối vượt qua Cừu Thiểu Vân mẹ kế gia tộc đối với Côn Bằng xí
nghiệp trợ giúp.
Đây cũng là Cừu Thiểu Vân như vậy một cái nhà giàu đại thiếu hội hạ
mình lần lượt đến Đỉnh Thiên tặng hoa nguyên nhân, hơn nữa thoáng
cái tựu đã tiến hành mấy tháng, kiên trì không ngừng, có thể nói là nghị
lực có thể khen.
Mặc dù biết Lâm Ngọc Yến khó truy, nhưng là gần đây liệp diễm xuôi gió
xuôi nước hắn vẫn cho rằng mình ở trước mặt nữ nhân sức quyến rũ
không thể ngăn cản, Lâm Ngọc Yến cái gọi là khó truy cũng chỉ là ra vẻ
rụt rè mà thôi, chỉ cần mình biểu hiện ra nhất định được tâm ý, như vậy
nhất định sẽ đạt được to lớn thành quả, nhưng là hiện tại, nhưng hắn là
triệt để đã minh bạch Tương Vương có mộng, Thần Nữ vô tình là cỡ nào
tàn khốc một việc, mỗi lần tới, cũng như cùng lần này bình thường,
đụng phải lạnh nhạt.
Tuy nhiên mấy tháng xuống, hắn tuyệt đối có thể được xưng tụng tinh
thần có thể khen rồi, nhưng là hiệu quả quá mức bé nhỏ, thậm chí còn
Lâm Ngọc Yến bây giờ đối với hắn so với trước kia còn muốn đạm mạc,
ít nhất lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, Lâm Ngọc Yến dáng tươi cười coi
như là ôn hòa, không hề giống là hiện tại đồng dạng tránh mà không
thấy.
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Mấy tháng này đến đã đem hắn kiên nhẫn toàn bộ qua đi rồi, nhưng là
mặc dù là như vậy, hắn cũng cảm giác được thần kỳ, muốn lúc trước,
hắn nhất định là làm không được loại chuyện này, nói trắng ra là, hay
vẫn là hiểm ác tình cảnh càng có thể kích phát người tiềm lực a.
Nhưng là hiện tại, thật sự là hắn là cảm thấy mệt mỏi, hắn không nghĩ
ra, dựa vào tướng mạo của mình, gia thế, cái nào không phải ngàn dặm
mới tìm được một, như thế nào cái này Lâm Ngọc Yến hội chướng mắt
chính mình đây này.
Đã từng nghĩ tới cái này Lâm Ngọc Yến có phải hay không tâm Lý Hữu
người rồi, nhưng là hắn cũng nghe ngóng qua, Lâm Ngọc Yến đến cáp
thành phố về sau tựa hồ chưa từng có cùng một cái nam tính đặc biệt
thân cận qua, cái này Lâm Ngọc Yến đến cáp thành phố cũng có hai
năm rồi, tựu tính toán dù thế nào chú ý cẩn thận, loại chuyện này đều
rất khó dấu diếm được cố tình ánh mắt của người, cho nên như vậy hắn
mới bỏ đi ý nghĩ này.
Nếu nữ tử, hắn đã sớm tìm một cơ hội Bá Vương ngạnh thượng cung rồi,
nhưng là cái này Lâm Ngọc Yến có thể không phải nữ tử, chỉ cần bản
thân có khả năng triệu tập tài chính cũng đủ để tiếp cận trăm tỷ, có thể
so với Hồng Kông, Macao những cái kia cái gọi là Forbes đỉnh tiêm phú
hào, cái này còn không là trọng yếu nhất, Đỉnh Thiên Tập Đoàn bên
trong nhân vật đều rất rõ ràng, Lâm Ngọc Yến là tập đoàn chủ tịch Vân
Tử Yên đệ nhất tâm phúc, tại công ty nội bộ, không có có bất cứ người
nào địa vị có thể tại Vân Tử Yên trong nội tâm đuổi được Thượng Lâm
Ngọc Yến, bọn hắn Côn Bằng tập đoàn mặc dù không tệ, tại toàn bộ
Đông Bắc đều được hưởng nổi danh, nghiễm nhiên là một cái quái vật
khổng lồ, nhưng là đây cũng là xem cùng với ai đến so, nếu là thật chọc
giận vị này tại giới kinh doanh thay đổi như chong chóng, trở tay làm
mưa nữ nhân, phất tay tầm đó, bọn hắn cừu gia vài thập niên cơ nghiệp
sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, hơn nữa Vân Tử Yên cùng Diệp gia quan
hệ đối với xã hội tầng trên căn bản dấu diếm bất trụ, cho nên, chọc Lâm
Ngọc Yến còn gián tiếp chọc Diệp gia.
Nếu động Lâm Ngọc Yến, có thể làm cho Lâm Ngọc Yến khuất phục, cái
kia khá tốt, nhưng là theo hắn sưu tập Lâm Ngọc Yến tư liệu đến xem,
nữ nhân này tính cách cương liệt, hơn nữa ý chí cứng cỏi, tuyệt đối
không phải thụ uy hiếp chủ.
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Cho nên, hắn không dám, hôm nay, hắn cũng chỉ có tiếp tục lúc này đây
tình yêu chạy cự li dài, tuy nhiên đây chỉ là hắn đơn phương cho rằng .
Nghiêng nhìn đi thông Lâm Ngọc Yến văn phòng thang lầu, Cừu Thiểu
Vân trong nội tâm tựu oán niệm bộc phát, hung dữ nói: "Thối * tử, lão tử
nhất định phải đem ngươi làm đến tay, đem trên người của ngươi cao
ngạo áo ngoài toàn bộ xé mở, đem lão tử hiện tại đã bị sỉ nhục đều trả
lại cho ngươi."
Về sau, hắn an vị tại phòng tiếp khách trên mặt ghế ngoan ngoãn xem
khởi tạp chí đến, không thể không nói, cái này Cừu Thiểu Vân dưỡng khí
công phu tại hắn cái này tuổi trẻ nhân vật bên trong xem như so sánh
tốt, ngồi ở trên mặt ghế ngây người hai giờ vậy mà đều không rời đi.
Nhưng là lòng của hắn theo thời gian trôi qua lại càng thêm táo bạo,
hắn tinh tường, chính mình hôm nay là khả năng không lớn chờ đạt
được Lâm Ngọc Yến được rồi, cơ hồ cùng trước kia là một cái bộ dáng.
Trên mặt lộ ra thất vọng thần sắc, hắn đang chuẩn bị dọn dẹp một chút
thứ đồ vật tựu ly khai.
"U, cái này không phải thù tổng ấy ư, như thế nào hôm nay còn chưa đi
a." Chính ở thời điểm này, có một giọng nói hô ở hắn, lại để cho hắn
ngừng động tác.
Hắn nhìn lại, nguyên lai hô ở hắn chính là một cái bốn mươi tuổi nam tử,
trung đẳng vóc dáng, có chút hói đầu, cả người lớn lên rất bình thường,
nhưng là hắn mũi cũng rất cao, còn có chút ít uốn lượn, như là một đạo
mỏ ưng bình thường, hơn nữa cái kia trong ánh mắt ngẫu nhiên lóe ra
tinh quang, lại cho người một loại âm đức cảm giác, lại để cho người
cảm giác rất không thoải mái.
"Nguyên lai là Trịnh quản lý, thật sự là đã lâu không gặp a." Cừu Thiểu
Vân chứng kiến người nam nhân này, cũng không tự cao tự đại, mà là
vừa cười vừa nói, hiển nhiên là đem trước mắt nam tử phóng đang cùng
mình ngang hàng thậm chí còn cao hơn một ít vị trí.
Nam tử này là công ty đối ngoại hiệp đàm nghành quản lý, ở chỗ này
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phân trong công ty đã xem như quyền cao chức trọng rồi, thân phận
không thể so với Cừu Thiểu Vân thấp, bọn hắn tầm đó quan hệ không
tính lạnh nhạt, so với sơ giao còn phải mạnh hơn không ít, còn cùng một
chỗ nếm qua vài bữa cơm, đương nhiên, không phải một mình .
"Đúng vậy, cũng là đã lâu không gặp a." Vị này Trịnh quản lý đối với
Cừu Thiểu Vân xuất hiện ở chỗ này nhưng lại không chút nào kinh ngạc,
thiên hạ ở đâu không Bát Quái, quan trường chỗ làm việc hết sức nhiều,
Côn Bằng xí nghiệp tổng giám đốc chi tử truy cầu Lâm Ngọc Yến sự tình
đã sớm bí truyền xôn xao được rồi, chúc phúc người có chi, hi vọng cái
này Cừu Thiểu Vân có thể vuốt ve mỹ nhân quy, ghen ghét người có chi,
những này phần lớn đều là một ít nam sĩ rồi, đối với Lâm Ngọc Yến đồng
dạng là nhìn chằm chằm, nhưng là tại Lâm Ngọc Yến cái kia thế gian ít
có mỹ mạo cùng vô cùng ưu việt dưới điều kiện, bọn hắn cơ hồ đều cảm
nhận được một loại áp lực, một loại tự ti, dù sao có thể dễ dàng tha thứ
nữ nhân của mình mạnh hơn tự mình quá nhiều nam nhân hay vẫn là
không nhiều lắm, cho nên bọn hắn cũng chỉ có ăn không được bồ đào
thiên nói bồ đào đau xót, cơ hồ đều cầu chúc Cừu Thiểu Vân gặm một
miệng răng đều mất.
Còn có một chút người là đơn thuần nhìn không tốt Cừu Thiểu Vân, bởi
vì lúc trước truy cầu Lâm Ngọc Yến nam tử tựu là nối liền không dứt, so
với Cừu Thiểu Vân điều kiện rất tốt cũng không phải là không có, nhưng
là đều bị sát vũ mà về, Cừu Thiểu Vân cùng những người này so với, tối
đa tựu là kiên trì thời gian dài một ít, theo bọn họ, là xa xa không đạt
được đả động Lâm Ngọc Yến trình độ .
Vị này Trịnh quản lý cũng là tin tức linh thông đích nhân vật, cho nên
cũng là nhất thanh nhị sở.
"Trịnh quản lý, ngươi chẳng lẽ còn không biết ta là làm gì đến đấy sao,
cái này tựa hồ tại công ty của các ngươi truyền khắp a, chỉ sợ hiện tại
toàn bộ công ty cao thấp đều đang nhìn của ta chê cười đây này." Cừu
Thiểu Vân có chút buồn bực đối với Trịnh quản lý nói.
Trịnh quản lý con mắt híp lại, nói ra: "Thù tổng, ngươi coi như là tuấn tú
lịch sự, lại gia thế không tầm thường, Côn Bằng tập đoàn tại chúng ta
Đông Bắc là tiếng tăm lừng lẫy a, chỉ cần nói lên thù vạn côn lão gia tử,
ai không giơ ngón tay cái lên a, xưng hô một tiếng trên thương trường
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lão tiền bối a."
Lời này nói Cừu Thiểu Vân trong lòng là vui vẻ dạt dào, nịnh nọt lời nói
hắn là không ít nghe a, nhưng là trước mắt vị này Trịnh quản lý có thể
không phải nhân vật bình thường, cũng không có gì cầu chuyện của
mình, cho nên theo trong miệng hắn nói ra chỉ sợ vẫn tương đối chân
thật, hiện tại tuy nhiên phụ thân hắn thù vạn côn đối đãi hắn không
bằng trước kia rồi, nhưng là hắn cũng không phải quá oán hận phụ thân
của mình, bởi vì hắn cho rằng, sở dĩ phụ thân sơ cách mình, là vì cái kia
tại phụ thân bên người chính là cái kia mẹ kế đầu độc, nam nhân ấy ư,
tựu như vậy, bên tai nhuyễn, cái này hoàn toàn có thể lý giải, cho nên
Cừu Thiểu Vân đối với cha mình không lớn oán hận, mà đem sở hữu oán
khí đều đặt ở chính mình mẹ kế cùng đệ đệ trên người.
Cho nên bây giờ nghe đến Trịnh quản lý khích lệ thù vạn côn dĩ nhiên là
là mở cờ trong bụng, dù sao tục ngữ nói hổ phụ không khuyển tử ấy ư,
lão Tử Anh hùng nhi hảo hán, cái này ca ngợi hắn lão tử chẳng khác nào
khích lệ hắn cái này làm nhi tử, đương nhiên cái này Cừu Thiểu Vân hay
vẫn là rất rụt rè, nhưng lại khiêm tốn nói: "Đây chẳng qua là các bằng
hữu cho gia phụ một chút mặt mũi mà thôi, đảm đương không nổi thực,
đảm đương không nổi thực a."
Nhưng là tiếp được ở bên trong Trịnh quản lý giọng điệu lại xuống một
nghịch chuyển, nói ra: "Nhưng là ta tựu không nghĩ ra rồi, thù quản lý
ngươi có lẽ chờ kế thừa gia nghiệp hưởng thanh phúc, nhà các ngươi lớn
như vậy gia nghiệp, còn sợ không có một cái nào nữ nhân sao, cái này
Lâm Ngọc Yến không biết có cái gì tốt, làm gì vì nữ nhân này buông tha
cho khắp rừng rậm đâu rồi, nếu thật sự không có trúng ý, cùng lão ca ta
nói một tiếng, đáng tin vi ngươi giới thiệu một cái, bộ dáng tuyệt đối sẽ
không so nàng Lâm Ngọc Yến kém bao nhiêu."
Kỳ thật Trịnh quản lý đối với Cừu Thiểu Vân là rất hâm mộ, tuy nhiên
thân phận của mình, địa vị đều không kém gì đối phương, thậm chí còn
ẩn ẩn chiếm cứ thượng phong, nhưng là hắn dù sao cũng là ăn nhờ ở
đậu, cái gì cũng có lấy người giám thị lấy, ở đâu như là Cừu Thiểu Vân
như vậy, có gia tộc của mình xí nghiệp, kế thừa về sau, căn bản sẽ
không thụ câu thúc, tiêu diêu tự tại .
Nghe xong Trịnh quản lý, Cừu Thiểu Vân trong lòng là âm thầm phát
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khổ, hắn biết rõ Trịnh quản lý là không rõ ràng lắm hắn chính mình tình
cảnh hiện tại, phụ thân tại khá tốt, tối thiểu nhất cố kỵ tình phụ tử cùng
mất đi mẫu thân một ít tình cảm, lại để cho chính mình kế thừa một ít
gia nghiệp, nhưng là nếu phụ thân thân thể có một không hay xảy ra,
như vậy chính mình rất có thể sẽ bị quét ra khỏi nhà.
Nhưng là việc xấu trong nhà không thể bên ngoài dương, cho nên Cừu
Thiểu Vân tuy nhiên cảm giác như chính mình tâm Lý Hữu lấy mọi cách
ủy khuất, nhưng lại hay vẫn là khó mà nói đi ra, hơn nữa hắn biết rõ, đối
phương chịu cùng chính mình kết giao, còn không phải xem sau này
mình rất có thể khống chế Côn Bằng tập đoàn ấy ư, nếu biết rõ chính
mình rất có thể trở thành bỏ con, cái kia nói không chừng sau một khắc
tựu trở mặt rồi.
Từ xưa danh lợi tràng vô cùng nhất vô tình, hắn thật lâu trước khi tựu
lĩnh giáo qua loại này cao tốc độ trở mặt công phu rồi, cho nên chỉ là
vừa cười vừa nói: "Ta lúc đầu gặp Lâm tiểu thư về sau tựu là vừa thấy
đã yêu, trà không tư, cơm không muốn, trong đêm không thể ngủ, ta
biết ngay ta là hoạn tương tư chứng bệnh rồi, cho nên liền hạ quyết tâm
đến truy cầu rồi, đời này không ôm mỹ nhân quy, đó là thề không bỏ
qua a, ta đời này không phải Ngọc Yến không cưới a, ai, dám hỏi thế
gian tình là gì, thẳng dạy người sinh tử tương hứa a."
Ngày hôm qua thiên chi tàn sát có chuyện, buổi tối chưa kịp đổi mới,
hôm nay canh ba, bổ sung.

LINK Truyện:
Phóng nhãn thiên hạ
https://truyenhayhoan.com/doc-truyen/phong-nhan-thienha-885500.html
LINK Chương này:
Chương 297 https://truyenhayhoan.com/doc-truyen/phong-nhan-thienha-885500/chuong-297.html
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