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Chương 74: Một đêm bạo hồng!

Cái này phải nói bắt đầu từ lúc Lâm Mật Nhi xuất đạo.

Lúc trước Lâm Mật Nhi là đánh danh tiếng Tiểu Vi Bảo xuất 
đạo, Hạ Vi Bảo làm người ghen tị, nhìn đến Lâm Mật Nhi tuổi 
trẻ xinh đẹp, lại có vài phần tương tự chính mình, sợ Lâm Mật 
Nhi nổi bật hơn cô, vì thế các loại chèn ép Lâm Mật Nhi, 
không cho Lâm Mật Nhi làm người mới xuất đầu.

Sau đó Lâm Mật Nhi bắt được nhân vật nữ hạng ba 
trong《sinh cơ》, cũng chính là bộ phim Hạ Vi Bảo mua được 
ngôi ảnh hậu, Hạ Vi Bảo ghi hận Lâm Mật Nhi bò đến quá 
nhanh, cho nên ở trong lúc quay phim nơi chốn chèn ép.

Sau đó Hạ Vi Bảo làm chuyện xấu không chừa bị trời thu thập, 
tuôn ra gièm pha hấp độc lạm giao, thanh danh xuống dốc 
không phanh, mà Lâm Mật Nhi lại phát triển đến càng ngày 
càng tốt.

Cho nên Hạ Vi Bảo ghen ghét Lâm Mật Nhi, dùng hết các loại 
phương pháp chiếm tài nguyên trước.

Đáng thương Lâm Mật Nhi, một người thiện lương nỗ lực như 
vậy, chính là bởi vì vóc dáng có vài phần tương tự lại xuất đạo 
muộn, đã bị người một đường chèn ép……

Hạ Vi Bảo, “……”

Tuổi trẻ xinh đẹp……

Ba năm trước đây, cô mười bảy, Lâm Mật Nhi hai mươi 
tám……
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Còn có cô chèn ép Lâm Mật Nhi?

Năm đó nếu không phải Hạ Vi Bảo dìu dắt, Lâm Mật Nhi hiện 
tại còn không biết ở cái góc nào đâu!

Nhân vật nữ hạng ba《sinh cơ》là Hạ Vi Bảo tự xuất tiền túi 
mời đạo diễn ăn cơm, hết lòng đề cử Lâm Mật Nhi mới giúp cô
bắt được nhân vật.

Kết quả thế nào, lúc Hạ Vi Bảo hãm sâu hiểm cảnh, là Lâm 
Mật Nhi bỏ đá xuống giếng!

Cầm hình chụp lén, làm chứng cứ cô vì tranh thủ nhân vật nữ 
chủ bò lên trên giường đạo diễn!

Nhìn bình luận càng ngày càng mù quáng cực đoan, Hạ Vi Bảo
đột nhiên cảm thấy trái tim thực băng giá.

Nếu nguyên chủ không chết, nhìn đến người đã từng một tay 
đề bạt đi lên hãm hại chính mình như vậy, fans đã từng yêu quý
như vậy giẫm đạp mình như thế, sẽ có một loại hỏng mất như 
thế nào.

Phía dưới, đám cư dân mạng vô tri, đã spam điên rồi.

—— Mật Nhi phải kiên cường, ngươi là giỏi nhất!

—— Nữ thần đừng khóc, chúng ta vĩnh viễn là hậu thuẫn kiên 
cố của ngươi!

—— Thề sống chết đuổi Hạ Vi Bảo ra giới giải trí! Trả lại giới 
giải trí một mảnh an bình!
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—— Nữ thần đừng khóc, chúng ta bảo hộ ngươi……

Theo sau, ＃ Nữ thần đừng khóc ＃ đề tài, bị trên đỉnh hot 
search, Lâm Mật Nhi cũng bởi vậy phát hỏa một phen.

Dẫm gió đông Hạ Vi Bảo, giá trị con người cô thẳng tắp biểu 
thăng, đã tới gần hạng A!

Hơn nữa cũng thành đại đứng đầu《vũ động tương lai》.

Vốn dĩ không vài người biết cô, hiện tại cơ hồ không người 
không biết, không người không hiểu!

Ở cái thời đại này ngươi yếu, ngươi nghèo ngươi có lý, tất cả 
mọi người nghiêng về phía “Bị ức hiếp” Lâm Mật Nhi, thế cô 
bênh vực kẻ yếu đồng thời, đem mức độ chú ý đến cô đẩy lên 
đỉnh!

Lâm Mật Nhi nổi tiếng.

Một phát nổi tiếng.

Trong một đêm chợt nổi tiếng!

Làm ngay từ đầu đã bị Hạ Vi Bảo chèn ép tiểu đáng thương, 
Lâm Mật Nhi cơ hồ bị thần hóa.

Nói cô tuổi trẻ hơn Hạ Vi Bảo, xinh đẹp hơn Hạ Vi Bảo, thiện 
lương hơn Hạ Vi Bảo, nỗ lực hơn Hạ Vi Bảo, có kỹ thuật diễn 
hơn Hạ Vi Bảo, tóm lại cô hết thảy đều tốt hơn Hạ Vi Bảo.
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Nếu cô xuất đạo sớm một chút, như vậy cô liền không phải bị 
gọi là Tiểu Vi Bảo mà là Hạ Vi Bảo bị kêu Tiểu Mật Nhi.

Fans phẫn nộ, hơn nữa hoạt động đóng gói, Lâm Mật Nhi 
thành quần thể yếu thế bị ức hiếp, thành cô bé lọ lem đáng 
thương nhất trong lịch sử.

Những người đó có bao nhiêu hận Hạ Vi Bảo, liền có bao nhiêu
đồng tình Lâm Mật Nhi, đem cô nâng lên thần đàn.

Hạ Vi Bảo yên lặng rời khỏi trang web.

Con người đến tột cùng có thể hắc tới trình độ nào?

Vô tri, lại đáng sợ tới trình độ gì.

Trước khi ngủ, cô đã phát hai tin nhắn.

Một tin cho Từ Gia Dương, xin nghỉ, cô bị công kích nhân thân
đến không rời giường nổi.

Một tin là chia nhóm ba người ăn gà, tra xét Lâm Mật Nhi.

Muốn dẫm cô trèo lên?

Cô sẽ dạy dỗ cho Lâm Mật Nhi làm người thật tốt!
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