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Boss: Tôi mới mười tám tuổi
Chương 180 : Chương 180
379 chương dê con chánh văn 2
2012-7-13 14:53:47 :3320
Giữa người với người nếu nói khoảng cách cảm giác, thật ra thì chính là
khai thông nguyên nhân, đợi đến nói cái gì đều nói mở ra, tâm cùng tâm
khoảng cách gần, không có khoảng cách cùng cách ngại, như vậy sẽ trở
thành bằng hữu, hơn nữa còn là không có gì giấu nhau bằng hữu. Sáu 偑
phất dò xét
Đường Giai kỳ cùng thương tâm nghi chính là thuộc về loại quan hệ này,
gần đây bọn họ đã trở thành bạn tốt, mặc dù tuổi tác trên có khoảng
cách, nhưng là tư tưởng không có khoảng cách, Tâm Nghi năm nay hai
mươi mốt tuổi, Đường Giai kỳ mười bảy tuổi. Hai đa dạng cô gái, bất kể
đi tới chỗ nào cũng sẽ trở thành tiêu điểm.
Mà họ vừa có không đồng dạng như vậy tính tình, Tâm Nghi là lớn tức
sáng sủa cô gái, một cái nhăn mày một nụ cười cũng là có là mẫu Lâm
Tịch bóng dáng, , mặc dù không là nghịch ngợm hài tử, nhưng lại có
một chút như vậy tùy hứng.
Đường Giai kỳ đâu rồi, đó chính là thừa kế cha nàng đường Tân Vũ tính
tình, tấm giương tự tin, không có chỗ nào mà không phải là cái đó
giọng, và thừa kế hạnh cái kia tờ hoàn mỹ không tỳ vết gương mặt của,
nụ cười ngọt ngào, khéo léo bộ dáng, cho dù ai nhìn đều là một cô gái
ngoan ngoãn , vậy mà nàng lại không phải vậy, vô cùng có cá tính.
Muốn như thế nào chính là như thế nào. Kể từ tiến vào trung học đệ nhị
cấp ở trường sau, người ta liền chuyển ra ở. Bảo là muốn học được độc
lập. Mặc cho cha mẹ như thế nào khuyên, vậy chỉ có một chữ. NO. ! .
Đang nói tang Tiểu Tam -, cũng chính là tang Triêu Dương, hôm nay
mặc dù mới mười sáu tuổi. Nhưng là một ít song hẹp dài mắt phượng,
luôn là cười híp mắt, cho dù ai cũng nhìn không thấu trong lòng hắn ý
tưởng, ngay cả mẹ của hắn Lâm Tịch tất cả nói, chúng ta Tiểu Tam có
Gia Cát Lượng trí khôn, lòng dạ sâu, đó là người làm đại sự! Thương tâm
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nghi nghe cũng là dùng sức bĩu môi một cái, sau đó hướng về phía Tiểu
Tam hừ một tiếng.
“Tương lai tang Tiểu Tam chủ tịch!” Nói cái đó thái độ đó là giễu cợt vô
cùng, vậy mà người ta tang Tiểu Tam cũng là cho phép vô tuyến cười
nịnh nọt.
“Tỷ tỷ, ngươi yên tâm, ta làm chủ tịch, nhất định không thiệt thòi cho
ngươi.” Hắn cứ như vậy nhìn mẹ cùng tỷ tỷ, một bộ không sao cả dáng
vẻ, căn bản không giao trái tim nghi đối với hắn coi rẻ để ở trong mắt.
Đây đã là tang thủ trưởng nhà tập mãi thành thói quen đối thoại rồi. ,
chỉ cần hai đứa bé ở chung một chỗ, vậy chính là có đoạn không xong
quan tòa, đa số đều là lấy thương tâm nghi khơi lên chuyện bưng. Cuối
cùng cũng lấy tang Tiểu Tam đại độ không so đo mà chấm dứt.
“Được, hảo nam bất hòa nữ đấu, ngươi là ta Tang Gia công chúa, ta để
cho ngươi.” Lời này Tiểu Tam là vô số lần mà nói. Lâm Tịch nghe sẽ trí
chi cười một tiếng. Tang thủ trưởng càng thêm cảm thấy vui mừng.
Không, qua thỉnh thoảng gia đình tụ hội đi ông cụ bên kia, luôn là không
khỏi có chút sầu não, bởi vì ít đi Tang Gia con trai lớn, . Tang tia nắng
ban mai. Ông cụ vừa đến lúc này, luôn là than thở, mà tang Tiểu Tam.
Luôn là sẽ tức thời cười quá khứ, cho gia gia đấm lưng bóp vai , .
“Gia gia, ca ca nhất định cũng muốn ngài , nhưng là ta Tang Gia nam
nhi không phải nên như vậy sao? Bảo vệ tổ quốc đó là ta sứ mạng.”
Triêu Dương vừa nói như vậy, ông cụ cũng liền cười. Không có ở đây nói
gì. Nhìn tôn tử tôn nữ, rốt cuộc thích hoài.
Tiểu Tam khéo hiểu lòng người luôn là như vậy rõ ràng, cũng vì vậy
thương tâm nghi thì càng không thích hắn, người trước người sau kia
Tiểu Tam nịnh hót gọi vang dội. Nhưng mà bây giờ hắn cũng chính là
cười một tiếng mà qua. Sẽ không để ý.
Cái này chính là Tiểu Tam, vậy mà gần đây Tiểu Tam cũng là ít đi một
màn kia vinh quang nụ cười, nhiều hơn một đóa mây đen, bên cạnh hắn
cô gái cũng không ở chỉ có Đường Giai kỳ một tiểu nữ sinh rồi, cũng sẽ
xuất hiện rất ngọt xinh đẹp nữ sinh.
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Ngày này tan giờ học, tang Tiểu Tam cố ý chờ ở Đường Giai kỳ cửa lớp
học, bên cạnh còn có cá ngọt ngào cô gái, một gương mặt trẻ con. Cười
một tiếng đứng lên vô cùng đáng yêu. Giai Kỳ ra ngoài thấy sau.
Đặc biệt anh em đi lên vỗ một cái tang Triêu Dương. Sau đó dính vào
bên tai của hắn cười nói: “Nơi nào đào tới cô nàng, thật ngọt, ánh mắt
không tệ sao?” Cái đó tiểu bộ dáng a! Mắt nháy mắt nha nháy mắt , đặc
hữu thú vị.
“Hắc hắc, đi thôi cùng nhau chơi đùa đi.” Triêu Dương cứ như vậy dắt
tay của cô bé, đi ở phía trước, vậy mà, Đường Giai kỳ lại dừng bước. Cự
tuyệt Triêu Dương muốn mời.
“Triêu Dương, ta không đi, ta hẹn Tâm Nghi tỷ tỷ cùng đi xem điện ảnh
.” Giai Kỳ cũng không muốn khiến cô gái kia hiểu lầm cái gì, vốn là
không có gì , cực kỳ chủ yếu là nàng không muốn cùng Triêu Dương đi
vô cùng gần.
“Thật là im lặng, đợi uổng công ngươi nửa ngày!” Triêu Dương cẩu thả
cười một tiếng, sau đó phất tay một cái, dắt cái đó ngọt muội muội đi
nha. Đường Giai kỳ thật ra thì cũng không có cùng Tâm Nghi ước hẹn ,
chỉ là hôm nay là ngày đặc biệt. Sinh nhật của nàng . Nàng không muốn
cùng Triêu Dương cùng nhau, tin tưởng Triêu Dương cũng là biết đến.
Triêu Dương mang theo cô bé kia ra trường, sau đó đi tới lạp phong xe
thể thao trước mặt, mở cửa xe vô cùng thân sĩ làm xin thủ thế: “Tiểu
muội muội, mời lên xe” cái đó nụ cười, thoáng chốc đẹp mắt, mê đảo cả
đám nữ sinh, phàm là thấy như vậy một màn cô gái cũng làm ra ánh
mắt hâm mộ,
Cái đó nụ cười ngọt ngào cô gái liền liền thẹn thùng ngồi vào xe, xe này
thật sự là quá lạp phong, cái đó bảng số xe càng thêm ngưu bức vô
cùng.”Triêu Dương, xe đạp này thật bò a!”
Cô gái gương mặt hưng phấn.”Không tệ đi! Nói cho ngươi biết, cái này là
anh ta xe, ta len lén khai đi ra .” Một bên hắn nổ máy xe vừa khoe
khoang. Thật ra thì hắn là muốn mang Đường Giai kỳ hóng gió, mới len
lén mở ra ca ca xe ra ngoài, máy này xe kể từ ca ca sau một mực trong
nhà để xe, cũng chưa có người động tới. Hắn cũng là muốn thật lâu mới
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khai đi ra , cái này nếu như bị ba biết, đây chính là không được .
“Chúng ta đi nơi nào chơi?” Nữ hài tử vừa hỏi, thật đúng là đem Triêu
Dương hỏi khó rồi, vốn là dự tính là muốn cho Đường Giai kỳ sinh nhật ,
hôm nay biến hóa, đi nơi nào?
“Chúng ta đi trước ăn ngon , sau đó hóng gió xem chiếu bóng chứ?” Nữ
hài tử ( Lưu Hiểu Mai ) lòng tràn đầy vui mừng. Kích động mi phi sắc vũ.
Có ý hướng dương như vậy bé trai, lại ngồi ở đây dạng lạp phong trên
xe, có thể không cao hứng sao?
Nếu không nói là tiểu hài tử đâu rồi, vốn là Giai Kỳ không đến, Triêu
Dương bắt đầu vẫn có chút buồn bực, nhưng là ăn cơm xong, lại đi KTV.
Lại đi xem phim . Thần sao thậm đã chí quên rồi.
Rất khuya hai người mới chơi tận hứng, bởi vì uống một chút rượu. Lưu
Hiểu Mai có chút choáng váng đầu, liền mở ra cửa sau xe ngồi xuống.
Kết quả ngồi xuống đi vào, liền nhìn đến phía sau có một bánh ngọt
hộp.
“Triêu Dương, ngươi cho ta còn mua bánh cake? Làm sao ngươi biết
hôm nay là sinh nhật của ta?” Tiểu Mai hưng phấn hoan hô, rất lâu
không có có người gấp đến độ sinh nhật của mình rồi.
“Ách?” Triêu Dương không biết trả lời như thế nào rồi, mặc dù Giai Kỳ
chưa có tới, nhưng là cái đó bánh ngọt nhưng là tỉ mỉ vì nàng chuẩn bị,
hôm nay không có tới, ngày mai đưa cho nàng cũng là giống nhau,
nhưng là bị Lưu Hiểu Mai vừa hỏi. Hắn bởi vì khó khăn.
“Cái đó, cái đó!” Đang ở một bên hắn lái xe vừa không biết giải thích
như thế nào thời điểm, tiểu Mai đã đem bánh ngọt cái hộp cầm ở trong
tay rồi, đã chuẩn bị mở ra.
“Đừng mở ra!” Triêu Dương có chút kích động, vậy mà vẫn là đã chậm
một bước, Lưu Hiểu Mai đã đem bánh ngọt cái hộp mở ra, phía trên rõ
ràng viết, Giai Kỳ sinh nhật vui vẻ.
Cô gái ở có chút mơ hồ, có chút lúng túng, sau đó cầm bánh ngọt cái
hộp có chút không biết làm sao rồi, là mình nhất thời lỗ mãng đi, giá hạ
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tử mặt của mọi người Tử Đô khó coi.
Triêu Dương còn là lái xe. Chỉ là trên mặt đã rất khó xem. Tiểu Mai
không thể làm gì khác hơn là lúng túng cười.”Ha ha, thì ra là ta cùng Giai Kỳ là một ngày sinh nhật a, vậy chờ đến ngày mai chúng ta cùng
nhau ăn xong.”
Vừa nói đem cái hộp đắp kín, sau đó nghĩ tới ở gói kỹ, lái xe hướng
dương rốt cuộc nói chuyện.”Thôi, ngươi ăn đi, cho ngươi rồi. Sinh nhật
vui vẻ.”
Nói có chút miễn cưỡng, nhưng là tha hay là nói. Bất kể như thế nào
người ta là nữ hài tử, hắn không thể để cho người ta mất mặt, vậy thì
không phải là nam nhân chuyện nên làm.
Lưu Hiểu Mai không nghĩ tới Triêu Dương sẽ là như vậy đại độ, mới vừa
không vui lập tức tan thành mây khói. Thật ra thì nói trắng ra là không
phải chỉ là một cái bánh ngọt sao? Có hồn mã à? Triêu Dương cũng
không biết mình hôm nay sinh nhật, cần gì để ý đâu rồi, tiểu Mai là một
đại điều nữ hài tử. Không phải người tính toán chi li . Nhìn người tâm
hài.
“Kia nhiều không tốt, nhưng mà vẫn là cám ơn ngươi hảo tính.” Nàng
rốt cuộc cười đến rất rực rỡ rồi, từ chuyển xe trong kính thấy Lưu Hiểu
Mai tấm say rượu phát sau gương mặt, thật ra thì cũng là rất tốt nhìn.
Triêu Dương không khỏi ở trong lòng cùng Giai Kỳ làm cá tương đối.
Choáng nha, làm sao sẽ cùng cái nha đầu kia tương đối. Đây là thế nào
sao rồi hả ? Triêu Dương dùng sức lắc đầu, . Gần đây Giai Kỳ đã rõ ràng
đang cùng mình xa cách rồi, kể từ ngày đó nàng cùng tỷ tỷ nói qua sau,
người liền thay đổi rồi sao.
Vừa nghĩ trong lòng thì không phải là tư vị.”Tiểu Mai, cái đó bánh ngọt
ngươi ăn đi?” Không có cần thiết đưa cho người kia giữ lại, tim của mình
không nên dừng ở trên người của nàng, hắn như vậy tự nói với mình.
Lưu Hiểu Mai thật không có nghĩ đến Triêu Dương sẽ thật lòng nghĩ đưa
cho chính mình, mặc dù phía trên viết là Đường Giai kỳ tên tuổi, nhưng
là ăn là người nếu là lời của mình, đây còn không phải là đưa cho chính
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mình sao? Vừa nghĩ như thế trong lòng đặc biệt đắc ý.
Mọi người đều biết Triêu Dương cùng Giai Kỳ đi rất gần, về phần Giai Kỳ
bọn họ hiểu cũng không phải là rất nhiều, một ở trường sinh, không có
gì thân nhân đã tới, chỉ là tựa hồ là có bên ngoài trường nam sinh luôn
là không để cho bản hiệu nam sinh đánh nàng chủ ý. Cái này nàng cũng
là nghe người khác nói .
Triêu Dương tiếp tục lái xe, không thể không nói ca ca máy này xe tính
năng thật là hảo, mở ra thật là thoải mái, phía sau Lưu Hiểu Mai mở ra
bánh ngọt, ngụm thứ nhất liền đem Đường Giai kỳ tên tuổi cắt xuống ,
sau đó một hớp đặt ở trong miệng. Cái này không thể để cho Triêu
Dương ăn. Trong lòng nàng nghĩ như vậy.
Sau đó lại cắt một khối, giơ tay lên đưa đến Triêu Dương trước
mặt.”Cho, ngươi cũng ăn đi?” Triêu Dương vẫn còn ở lái xe, vừa đúng
đến một đầu đường, hắn vội vàng phất tay”Không cần, đừng ngăn cản
tầm mắt của ta”
Vậy mà, vừa lúc đó, đối diện lái tới một chiếc xe con, đèn lớn chói mắt,
Triêu Dương vội vàng đánh tay lái, liền hướng bên cạnh ven đường
ngoặt đi, chỉ nghe được người tiếng thét chói tai. Cũng nhìn thấy bóng
người bay ra ngoài. Sợ tới mức hắn mồ hôi lạnh toàn thân. Đạp thắng
xe, nhưng mà lại không dám đi xuống.
“Còn không mau đi!” Phía sau Lưu Hiểu Mai hô to một tiếng, hắn lúc này
mới tỉnh ngộ lại.
“Hình như là đụng vào người?” Hắn run giọng nói.
“Chạy mau, nếu không không phải phải ngồi tù sao? Vừa lúc không có ai
thấy.” Lưu Hiểu Mai nhìn chung quanh một cái. Triêu Dương nghĩ cũng
phải, nổ máy xe gào thét đi.
Bổn văn ở 15 số toàn bộ kết thúc. Cái này tình tiết là dê con phía sau
tăng lực phục bút.
380 chương mười tám tuổi hoàn mỹ tấm màn rơi xuống ( không nhìn là
của ngươi tổn thất )
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Xe chạy ra khỏi thật xa. Sáu 偑 phất dò xét tang Triêu Dương mới dừng
lại , sắc mặt trắng bệch, trên trán đều là mồ hôi, Lưu Hiểu Mai ngồi ở
phía sau cũng là sợ tới mức run cầm cập.
“Làm sao bây giờ? Kia không biết người có chuyện chưa?” Triêu Dương
như đưa đám nằm ở trên tay lái. Tay dùng sức đánh . Hối hận không kịp.
“Triêu Dương, đi nhanh đi, nếu không đang bị cảnh sát giao thông bắt
được.” Tiểu Mai là cực kỳ sợ. Chỉ sợ ngồi tù, không phải là mình lái xe
nàng cũng là sợ. Dù sao cũng là nữ hài tử sao?
Triêu Dương suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc làm quyết định”Chính ngươi thuê
xe trở về đi thôi, ta đi xem một chút.” Hắn thật không thể cứ như vậy đi,
lương tâm bất an.
Cho Lưu Hiểu Mai thuê xe đưa đi, hắn lái xe quay trở lại rồi, vốn là
không có đi bao xa, . Đi ra rất nhanh rồi, hắn dừng xe ở bên cạnh, đi tới.
Đi từng bước một vào, hắn đã thấy này cá gặp chuyện không may hiện
trường, bên cạnh có một xe ba bánh, đã tán giá tử rồi, còn lăn xuống
đầy đất trái cây, một cô gái ôm một cả người là máu người của khóc,
bên cạnh còn có một nằm.
Hắn mạnh để cho mình lòng của gắng giữ tỉnh táo, đi lên phía trước.”A!
Xảy ra tai nạn xe cộ? Báo cảnh sát chưa?” Nữ hài tử nghe được có người
hỏi thăm. Lập tức nghiêng đầu nhìn sang. Mượn hồ đèn đường mờ mờ
mới nhìn rõ là một cùng Giai Kỳ không khác nhiều lắm nữ hài tử.
“Tiểu ca ca, ngươi xin thương xót, giúp đỡ ta đem ba mẹ đưa đi bệnh
viện chứ?” Nữ hài tử cầu xin nhìn tang Triêu Dương. Rốt cuộc thì có một
người tốt tới đây hỏi thăm, cô gái nhỏ tựa như thấy cứu tinh một dạng.
Một ít mặt nước mắt khiến Triêu Dương vô cùng đau lòng.
“Đánh 120 chưa?” Hắn thuận thế ngồi chồm hổm xuống tra xét bị đụng
đích người, không biết thương có nghiêm trọng không. Chỉ là thấy có
máu chảy ra.
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“Đánh, nhưng là còn không có .” Nữ hài tử không giúp nhìn Triêu Dương.
“Vậy thì chờ một hồi thôi. Ta cùng ngươi đợi.” Hắn cứ như vậy quá khứ,
nằm ở bên kia một người đàn ông, lúc này, hắn đã xác định là một nhà
ba người. Bán trái cây mà sống người ta. Hắn hối hận ruột đều muốn
thanh.
Nữ hài tử hoảng loạn trong lòng ở có Triêu Dương dưới sự giúp đỡ của,
đã khá nhiều, chỉ chốc lát xe cứu thương tới. Triêu Dương nhiệt tình
cùng với cùng đi bệnh viện.
Trên xe cứu thuơng bác sĩ bước đầu kiểm tra một chút, tựa hồ là không
có gì đáng ngại, tim của hắn lúc này mới rơi xuống đất. Nằm viện tạm
thời tiền thuốc thang đều là Triêu Dương giúp đỡ điếm phó . Nữ hài tử
cảm kích không gì sánh kịp.
Trong khi nôn nóng chờ đợi, Triêu Dương mới biết. Nữ hài tử vốn là ra
ngoài nhận ba cùng mẹ . Kết quả là thấy ba cùng mẹ xe bị một máy xe
đụng ngã lăn. Mà xe ngừng một chút lại lái đi.
Triêu Dương nghe mồ hôi lạnh toát ra”Ngươi có nhớ chiếc xe kia cùng
bảng số xe?” .
Cô gái suy nghĩ một chút lắc đầu một cái, dù sao cũng là buổi tối, đèn
đường nhìn không phải rất rõ ràng, hơn nữa ngay lập tức cũng sợ tới
mức mông. Chỉ lo được với nhìn đàng trước ba mẹ rồi.
Triêu Dương lúc này mới đem nhắc tới cổ họng lòng của trả về.”Thật là
không có có nhân tính, ngươi báo cảnh sát không có, đụng vào người tại
sao có thể chạy đây?” Hắn nói nghĩa chánh ngôn từ, trong lòng lại mắng
mình vô số lần. Nhưng là đã không có bất cứ ý nghĩa gì rồi. Hắn cũng
không dám nói là mình đụng phải, chỉ là hi vọng ở trên tiền tài làm
nhiều chút bồi thường thôi.
Khá dài trong khi chờ đợi, hắn trở thành một vĩ đại anh hùng, nữ hài tử
thật coi hắn như anh hùng. , mà càng như vậy trong lòng hắn càng
không cách nào đối mặt mình. Đợi đến tất cả sau khi kiểm tra, miệng
vết thương lý thuyết là không có gì đáng ngại, chỉ là cánh tay gảy chân.
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Hắn cũng yên lòng. Cho cô gái nói một chút khích lệ lời an ủi, lại ném
một chút tiền, đi, trước khi đi còn nói ngày mai trở lại xem bọn hắn.
Đợi đến tang Triêu Dương đem xe dọn dẹp xong về đến nhà. Đang len
lén đem xe đặt ở trong nhà để xe. Chuyện này coi như là đã qua. Người
không biết, quỷ không hay.
Chỉ là ngày thứ hai thế nhưng hắn lại cùng Lâm Tịch nói chuyện này,
nhưng là thật tình vậy nhất định không phải như thế, hắn nói ngày hôm
qua thấy một xe đụng vào người mà chạy. Sau hắn giúp đỡ đưa người
đến bệnh viện. Chỉ là nhà kia người tựa hồ rất nghèo. Liền trị liệu tiền
cũng không có … Lời mà nói, có thể hay không từ cái đó Đặng Siêu quỹ
trong kia chút tiền đưa cho người kia trợ giúp một chút.
Lâm Tịch nghe còn không ngừng khen ngợi nhi tử đấy.”Tiểu Tam, ngươi
không phải thẹn là mẹ nhi tử, có yêu tâm. Những thứ này không là vấn
đề, cần bao nhiêu, ngươi hỏi một chút, chúng ta trợ giúp cho bọn hắn.”
Lâm Tịch đối với làm việc thiện đó là nghĩa bất dung từ , hơn nữa, nam
nhi tử có hình dạng này thiện tâm, đó là càng thêm ủng hộ, thế nhưng
chút dừng ở thương tâm nghi trong lỗ tai. , cảm thấy có chút chói tai.
“Ta nói, tang Tiểu Tam, ngươi chừng nào thì đối với người khác chuyện
tình như vậy tích cực quan tâm? Chẳng lẽ là người là ngươi đụng phải
chứ?” Tâm Nghi nói chuyện vẫn luôn là như vậy.
“Chớ nói nhảm, đệ đệ ngươi tại sao có thể ấy là người như vậy, hơn nữa
hắn sơn nơi nào chuẩn bị xe đây?” Lâm Tịch Xung nhi nữ trừng mắt.
“Tỷ. Trong mắt ngươi đệ đệ ngươi ta chính là hạng người như vậy sao?”
Lần đầu tiên Tiểu Tam có bất mãn. Cũng thế, lời kia người nào nghe có
thể cao hứng a!
Tâm Nghi nghịch ngợm thè lưỡi: “Phải, tính ta sai lầm rồi còn không
được sao? Các ngươi đều là thiện lương giọt người, chỉ một mình ta
không có ái tâm được chưa.”
Nói xong người ta rửa mặt đi, bên này Lâm Tịch tự nhiên cho nhi tử làm
cho chu đáo . Tiền dĩ nhiên là cho an bài thỏa đáng, đợi đến buổi trưa
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Triêu Dương tan giờ học. Cầm chi phiếu đi bệnh viện kia. .
Đẩy ra cửa phòng bệnh. Không nhìn thấy ngày hôm qua cô bé kia, chỉ là
người bị thương hắn tự nhiên là biết, hắn làm giới thiệu, lại nói một hồi
lời mà nói, sau, đem 30 vạn chi phiếu lấy ra rồi.
Lão nhân không nghĩ tới sẽ gặp phải tốt như vậy người của, vạn phần
cảm tạ, từ lúc nghỉ việc sau. Trong nhà vẫn liền túng quẫn , một người
bình thường công nhân lao động giản đơn người, nơi nào thấy qua nhiều
như vậy tiền.
“Hài tử, ngươi lấy về đi, chúng ta tại sao có thể lấy không tiền của ngươi
đây?” Phu nhân còn là khách khí một phen. Dù sao cũng là bèo nước
gặp nhau .
Triêu Dương chỉ cười, ném xuống chi phiếu đi, chỉ có như vậy hắn mới
an lòng, thật may là không có xảy ra đại sự gì, nếu không cầm nhiều
tiền hơn nữa ra ngoài, cũng không cách nào mua được an lòng. Thật là
cảm tạ ông trời ơi!
Đợi đến nữ hài tử trở lại, thấy mẹ cầm trong tay chi phiếu, cứ như vậy
vẫn nhìn , nữ hài tử có chút không giải thích được.
“Mẹ, nơi nào đến nhiều tiền như vậy à?”
Mẹ liếc nhìn nữ nhi rốt cuộc lộ ra nụ cười”Hài tử, cuộc sống của chúng ta
rốt cuộc kiếm được rồi, ca ca ngươi tiền đi học cũng có.”
Phu nhân cầm chi phiếu lão Lệ chúng vượt qua, điều này làm cho cô gái
càng thêm không giải thích được.
“Mẹ, ngươi còn không có nói tiền là từ đâu tới?” Vì vậy mẹ lúc này mới
nói là ngày hôm qua gặp phải bọn họ bị xe đụng, sau đó cùng nữ nhi
cùng nhau đưa bọn họ vào bệnh viện nhân cho . Nói là cái gì Cơ Kim Hội
quyên góp .
Nữ hài tử giờ mới hiểu được, nguyên lai là ngày hôm qua cái nam hài
kia, không nghĩ tới người kia nói đến, thật đúng là tới, nhưng là không
thể vô duyên vô cớ muốn nhân gia tiền a!
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Đoạt lấy mẹ trong tay chi phiếu, liền chạy ra khỏi đi, nàng muốn đem
tiền của người ta trả lại, nhưng là xuống lầu dưới cũng không có thấy
ngày hôm qua cá nhân, biển người mênh mông đi nơi nào tìm một người
a! Không biết tên không biết họ .
Nhưng là vậy cũng không thể muốn nhân gia trắng trắng cho nhiều như
vậy tiền, lão thoại nói rồi, không thể vô duyên vô cớ cầm của người ta,
bắt người tay ngắn. Vì vậy mỗi ngày ở tan giờ học chăm sóc tốt ba cùng
mẹ sau, nàng đều sẽ đi xảy ra tai nạn xe cộ chính là cái kia địa phương
đi chờ đợi người kia xuất hiện.
Nàng cho là nửa đêm sẽ theo nơi đó người xuất hiện, . Nhà nên đang ở
phụ cận , hoặc giả là có thể đụng phải người kia, vì vậy ở mẹ nằm viện
trong thời gian này nàng mỗi ngày đều sẽ đến chờ một canh giờ.
Hơn mười ngày chờ đợi, cuối cùng cũng không có đợi đến, ba mẹ chân
cũng tốt không sai biệt lắm. Cũng liền xuất viện. Ý nghĩ kia cũng liền từ
từ bỏ đi.
Khi bọn hắn xuất viện một tháng sau, Triêu Dương đi lần thứ nhất, hắn
xác nhận nhà kia người là tốt lắm xuất viện. Tâm rốt cuộc yên tâm. Vì
vậy chuyện này. Cũng liền để cho hắn từ từ quên đi.
Ngay tại lúc dời đổi theo thời gian, hắn đem chuyện này quên lãng thời
điểm. Xuất hiện một cái chuyện ngoài ý muốn, ngày đó tan giờ học về
nhà, trong nhà có mặc đồng phục cảnh viên từ trong nhà đi ra ngoài.
Thấy người ta, trong lòng hắn liền sợ hãi, dù sao cũng là trong lòng có
quỷ . Sau khi vào nhà, ba cùng mẹ ngồi ở chỗ đó gương mặt nặng nề.
Hắn thấy trong lòng thì càng thêm là không an.
Sau đó đổi giầy thận trọng liền muốn lên lầu, đi tới một nửa, bị ba gọi
lại.”Tiểu Tam, ngươi qua tới đây xuống.”
Hắn chỉ hảo dừng bước lại, sau đó nhìn ngồi ở một bên mẹ.”Có thể ta
cùng nói một chút, gần đây liệu có cái gì chuyện xảy ra sao?”
Tang thủ trưởng đối với dây nữ trên giáo dục cho tới bây giờ đều là cẩn
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thận tỉ mỉ , bất luận người nào gặp chuyện không may, vậy cũng là bỉnh
công biện lý . Thế nhưng lần thứ nhất. Hắn thật làm khó!
Tang Tiểu Tam xem một chút ba cùng mẹ sắc mặt. Đi ở nơi đó thấp
thỏm muốn chết, nhưng là cũng mò không ra trong lòng của bọn họ, .
Nên cũng không biết là nên nói còn chưa phải nên nói rồi.
“Ba, ngươi có lời gì cứ nói thẳng đi? Như ngươi vậy làm cho ta sợ hãi!”
Tiểu Tam chỉ có thể như vậy nói. Chuyện kia mặc dù đã đã qua, nhưng
là mình sai lầm là có , hắn nào dám nói a!
Tang thủ trưởng nhìn đứa con trai này. Thẳng than thở, sau đó đem một
phong thư ném tới tang Tiểu Tam mặt trước. Hắn mở ra vừa nhìn, là một
phong tố cáo tin.
XX ngày lái xe đụng vào người sau mà chạy. Hắn nhìn hồi lâu. Không có
một chút kinh hoảng, kia phần bình tĩnh, khiến thủ trưởng rất Lâm Tịch
cũng không có ngữ rồi. Mới bây lớn hài tử, có như vậy định lực. Gặp
chuyện lạnh như vậy tĩnh, hơn nữa tỉnh táo có chút đáng sợ.
“Ngươi không có gì muốn giải thích sao?”
“Ba, mẹ, ta là con trai của các ngươi không? Nếu như là lời nói, ngươi
nên tín nhiệm ta!” Tiểu Tam hướng về phía ngọn gió kia ẩn danh tố cáo
tin nhìn hồi lâu, trong lòng đã có tính toán.
“Bản thân mình nhưng là của ta nhi tử, ta cũng vậy tin ngươi, nhưng là
mẹ ngươi nói mấy ngày đó ngươi gặp phải có người bị đụng rồi, trả lại
cho quyên tiền rồi. Chúng ta đã cảm thấy kỳ quái, tự nhiên muốn hỏi
một chút. Bót cảnh sát nhận được như vậy tin, dĩ nhiên là muốn điều tra
. Người ta là tôn trọng ta, trước là cho ta xem rồi, ta cuối cùng phải có
câu trả lời thỏa đáng, ta hỏi ngươi cũng là lo lắng ngươi, ngươi phải nói
thật!”
Thủ trưởng tâm tình có chút không ổn định. Nhi tử câu hỏi, không có sai,
nhưng là càng như vậy, trong lòng hắn càng bất an. Nếu như quá khứ lời
nói, Tiểu Tam chắc là sẽ không như vậy, ở ngụy trang vẫn còn con nít.
Hắn nhìn một cái cũng biết . Hắn mặc dù cái gì cũng không nói. Trong
lòng hắn đã có đếm.
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“Ba, ngày đó ta là cùng Giai Kỳ ở chung một chỗ , nếu không ta sẽ cho
Giai Kỳ gọi điện thoại.” Hắn cầm điện thoại di động lên sẽ phải cho Giai
Kỳ gọi điện thoại.
Thủ trưởng khoát tay chặn lại”Thôi, chúng ta tin ngươi, Tiểu Tam ngươi
nhớ, làm người sẽ đối được rất tốt lương tâm của mình.” Trong lời nói
của hắn có rất trầm trọng mùi vị.
Tiểu Tam không có nói gì, vậy mà tang thủ trưởng trải qua điều tra, đã
biết chuyện ngày đó, chỉ là cũng biết không có chọc cái gì đại họa. Cũng
liền cho giải quyết.
Chỉ là, khiến cho mọi người cũng nghĩ không đến chính là, bao nhiêu
năm sau, chuyện kia cho bọn hắn cuộc sống của mọi người cũng mang
đến dự đoán không tới bão táp!
&#65533; hết trọn bộ 》 biết trước hậu sự như thế nào, xin tiếp tục cùng
vào phi phàm mới văn 《 thủ trưởng 2: ta không phải dê con 》 thân môn
nhớ cất giấu, sợ ngộ nhỡ phía sau cải danh tự.
——— —————— ———————
Trở xuống là miễn phí :
Cám ơn thân môn một đường đuổi theo đầu năm trường: ta mới mười
tám tuổi, hôm nay rốt cuộc hoàn mỹ kết thúc. Phi phàm ở chỗ này cảm
tạ tất cả thân môn, phía dưới chúng ta tới làm phỏng vấn.
Mọi người khỏe, hôm nay là mười tám tuổi hơ khô thẻ tre ngày. Như vậy
chúng ta đối với biên kịch phi phàm cùng các nàng tổ diễn kịch diễn
chức nhân viên làm đơn giản phỏng vấn, . Đầu tiên hỏi một chút này
văn nữ trư chân Lâm Tịch tiểu thư. Xin hỏi ngươi là thế nào nắm chặt
Lâm Tịch nhân vật này , như vậy một một cách tinh quái Lâm Tịch, để
cho ngươi diễn công việc linh hoạt phát hiện?
Lâm Tịch: mồ hôi, đó không phải là ta diễn hảo, mà là tác gia phi phàm,
đem người vật khắc sinh động, còn có len lén nói cho các ngươi biết,
nếu để cho ngươi diễn cũng có thể, trêu cợt người là món cao cỡ nào
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hứng chuyện tình. Vừa nói len lén nhìn thủ trưởng.
Thủ trưởng: mặt đều đen rồi, cái này nói như thế nào đây, thật ra thì
trong sinh hoạt của ta không phải như vậy , ta có như vậy lạc đơn vị
sao? Nhìn ta đây dài hơn nhiều đẹp trai, đây đều là phi phàm lỗi. ( đừng
vuốt ta ) chỉ là, nếu như trên thực tế, ta có như vậy một tiểu thê tử, ta
sẽ cùng phi phàm văn viết một dạng, sủng ái lấy.
Vỗ tay, cười to.
Phía dưới để cho chúng ta hỏi một chút thủ trưởng 2 nam chủ tang tia
nắng ban mai, xin hỏi Ngươi nhóc thời điểm cho ba uống bồn cầu nước,
sau đó muốn nhìn một chút Bì Cầu trong có cái gì? Ngươi nói như vậy hạ
hài tử lớn ngươi phải như thế nào tới nắm chặt cái nhân vật này?
Tia nắng ban mai: hắc hắc, cha, bồn cầu nước uống ngon không? Quay
đầu lại nhìn thủ trưởng cười trộm. Thủ trưởng dùng sức một quyền đánh
vào trên người con trai. ( hiện trường lần nữa cười thật to )
Tia nắng ban mai: thủ trưởng 2 nhân vật này, ta cảm thấy được không
phải là của ta muốn như thế nào tới diễn, mà là muốn phi phàm tác gia
để cho ta trở thành tuýp đàn ông như thế nào? Chỉ là tin tưởng mọi
người đã nhìn ra một chút đầu mối, xin tiếp tục chú ý 《 thủ trưởng 2: ta
không phải dê con 》 nhất định sẽ không để cho mọi người thất vọng.
Bởi vì Đường Giai kỳ cô nàng kia, tuyệt đối là nhất mạt xinh đẹp phong
cảnh.
Đường Giai kỳ: nếu như yêu ta xin yêu, đây là ta đối với tình yêu duy
nhất tiêu chuẩn, chẳng qua ta ngủ thật thành thật, không chiếm địa
phương.
( hiện trường lần nữa cười thật to ) không thể không nói phi phàm tuyệt
đối tăng lực. Phỏng vấn kết thúc.

LINK Truyện:
Boss: Tôi mới mười tám tuổi https://truyenhayhoan.com/doc-truyen/bosstoi-moi-muoi-tam-tuoi-885759.html
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LINK Chương này:
Chương 180 https://truyenhayhoan.com/doc-truyen/boss-toi-moi-muoitam-tuoi-885759/chuong-180.html
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