
KIỀU THÊ Ở TRÊN, NGỌT NGỌT SỦNG                VI CÔ NƯƠNG

Chương 72: Đuổi giết biến thành ăn gà

Mới vừa thu tiểu đệ, Hạ Vi Bảo cũng không phải thực yên tâm, 
cho nên đút mỗi người một viên thuốc. Hơn nữa nói cho bọn 
họ không uống giải dược đúng thời hạn liền chờ độc phát thân 
vong đi.

Mắt kính nam cùng đầu trọc nam ăn so với nuốt phân còn khó 
coi hơn.

Hạ Vi Bảo khinh thường, còn không phải là viên kẹo mà thôi, 
vẫn là vị chocolate, cái này cũng ăn không ra. Không thấy được
nữ thiểu năng trí tuệ ăn thật sự vui vẻ sao.

“Là ai muốn mua mệnh ta?”

“Không thể phụng cáo, đây là nghiệp đạo đức chức nghiệp.”

Hạ Vi Bảo khinh bỉ, liền bộ dáng các ngươi không cốt khí, cư 
nhiên cũng có thứ đạo đức chức nghiệp quý trọng như vậy, khó
được a.

Bất quá bọn họ không chịu nói, cô cũng không bắt buộc. Dù 
sao lấy thân thủ cô, tới bao nhiêu sát thủ đều không sợ!

“Đúng rồi, các ngươi biết tra tư liệu sao, tỷ như làm hacker 
xâm hập máy tính, hoặc là loại theo dõi người.”

“Biết a, đừng nhìn Tam muội là đứa thiểu năng trí tuệ, cô chính
là nữ vương giới hacker! Muốn tra cái gì đều được, về phần 
theo dõi người, vậy càng không cần phải nói, chúng ta ẩn tung 
tích đệ nhất thiên hạ, chưa từng bị người phát hiện qua!”
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Hạ Vi Bảo, “……”

Cô có thể nói, lúc nảy ba người này vừa xuất hiện, cô liền phát 
hiện sao……

Quên đi, xem nhẹ đi, xem nhẹ đi, lâm thời tìm thủ hạ, đừng yêu
cầu cao như vậy. Về sau có sự thay đổi tốt hơn.

“Đúng rồi, các ngươi tên gọi là gì.” Nếu là ám vệ của cô, vậy 
tự nhiên phải nói cho rõ ràng.

Mắt kính nam đứng ra, “Ta kêu đại gà, hắn là nhị gà, cô là tam 
gà, chúng ta là nhóm ăn gà đại danh đỉnh đỉnh.”

Phốc……

Hạ Vi Bảo thiếu chút nữa bị một ngụm nước miếng của mình 
sặc chết!

“Nhóm ăn gà ……”

“Không sai, lão đại, nếu ngươi cảm thấy xưng hô này không dễ
nghe, có thể kêu tên trước kia của chúng ta.

Trước kia chúng ta là nhóm vương giả ba người, ta kêu Lý 
Bạch, hắn kêu Lỗ Ban, cô kêu Đát Kỷ.”

Hạ Vi Bảo, “……”

Cô đến tột cùng thu ba tiểu đệ thế nào?

Quên đi, quên đi, lâm thời tìm, đừng yêu cầu cao như vậy.

“Các ngươi ăn gà rất lợi hại?”
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Hoàng Hậu nương nương cào cào tay, nói về cô vừa mới bắt 
đầu chơi ăn gà, còn có chút tay mơ.

“Đó là tự nhiên, lão đại, muốn mang ngươi ăn gà sao.”

“Tới một ván.”

Hạ Vi Bảo lạnh lùng cao ngạo nói.

Sau đó, bốn người ngồi trên Santana, từ buổi sáng chơi game 
chơi tới buổi tối……

Cũng chưa ăn qua gà……

Lâm Mật Nhi đợi một ngày, cũng không chờ đến sát thủ trả lời,
đã ngồi không yên.

“Vương ca, ngươi tìm người đến tột cùng được chưa a.”

“Không thành vấn đề, ba người bọn họ tuy rằng là kẻ bệnh tâm 
thần thường niên, nhưng đều đã từng là sát thủ có tiếng tàn 
nhẫn trên đường, chưa bao giờ thất thủ qua! Hạ Vi Bảo là một 
phụ nữ yếu ớt, hẳn phải chết không thể nghi ngờ!”

Lúc này Lâm Mật Nhi mới thoáng yên tâm. Nhưng mà vẫn 
luôn chờ đến 12 giờ, vẫn không có bất luận phản hồi nào. Không 
chỉ có như thế, còn nhìn đến Hạ Vi Bảo phát Weibo.

【Hôm nay cao thủ mang ta chơi game một ngày, rốt cuộc 

thành công ăn được gà đệ nhất, thực hạnh phúc】
“……” Lâm Mật Nhi, “Đây là ngươi nói hẳn phải chết không 
thể nghi ngờ? Đang chơi ăn gà?”
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Sắc mặt Vương ca có chút cổ quái, “Có thể còn chưa hành 
động……”

“Không được, ta chờ không được, còn có một ngày chính là 
trận chung kết, chúng ta cần thiết làm biện pháp chuẩn bị!”

Ngày hôm sau, Hạ Vi Bảo còn đắm chìm ở trong mộng đẹp ăn 
gà một lần khó được, trên mạng đã bị một tin nóng ngang trời 
xuất thế bá chiếm đầu đề!

＃ Hạ Vi Bảo hối lộ, nhảy dù《vũ động tương lai》＃ đề tài, 
cơ hồ ở xuất hiện trước tiên, đã bị đứng đầu trên đỉnh.

Ngay sau đó, vô số quần chúng ăn dưa sôi nổi xuất động, bới 
móc nội tình nhảy dù.

Đủ loại tin tức bị đào ra, thời gian cả đêm, Hạ Vi Bảo đã bị 
quay nhiều lần!
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