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Chương 105: Nương nương có diễm ngộ

Nghĩ đến Dương Túc nói phải tạo cảm giác tồn tại, vì thế ngày 
hôm sau Lục Hoa Lương ăn xong bữa sáng, liền đến gara chờ.

Tự mình đưa Hạ Vi Bảo đi phim trường, như vậy cũng có cảm 
giác tồn tại đi. Nhưng mà đợi nửa giờ đều không có nhìn thấy 
Hạ Vi Bảo tới.

Gọi điện thoại hỏi Phúc Bá mới biết được cô ngồi xe buýt đi 
rồi.

“Ngồi xe buýt?! Tại sao cô không lái xe!” Trên trán Lục Hoa 
Lương nổi gân xanh.

Vậy hắn ở chỗ này chờ nửa giờ làm gì?! Hơn nữa, khu vực tiểu
khu này tất cả đều là phạm vi lục viên, trạm xe buýt gần nhất 
cước trình gần một giờ, cô đi nơi nào ngồi xe buýt!

Phúc Bá lau mồ hôi một phen, “Thiếu phu nhân nói, ngươi 
không cho cô lái xe, hơn nữa lái xe quá rêu rao, cô cũng không 
muốn lái.”

Lục Hoa Lương có chút đau đầu, hắn nói chính là lời tức giận, 
chẳng lẽ nghe không hiểu sao.

Hạ Vi Bảo chạy bộ nửa giờ, xa xa nhìn đến trạm xe buýt phía 
trước, xe buýt cô muốn ngồi chậm rãi khởi động.

Thiếu chút nữa tức giận đến hộc máu!
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Bổn cung chạy nửa giờ, ngươi cư nhiên không đợi ta!

“Từ từ, còn có người chưa lên xe nha!”

Mãnh liệt lất một hơi đuổi theo.

Vì thế người trên xe buýt vẻ mặt kinh tủng nhìn phía sau cô gái
mặc đồ thể thao màu trắng, một đường chạy theo xe buýt. Hơn 
nữa, mẹ nó còn đuổi theo!

Hai cái đùi đuổi theo bốn bánh xe, oh my god!

Hạ Vi Bảo lên xe, lấy ra thẻ xe buýt Phúc Bá chuẩn bị cho cô, 
sau khi quét thẻ mới phát hiện, không chỗ ngồi.

Mọi người ánh mắt khác thường dừng ở trên người cô, cô vội 
cúi đầu làm cho tóc rũ xuống che khuất mặt. Sau đó kéo khẩu 
trang lên trên, để ngừa bị người nhận ra tới.

Chạy lâu như vậy, tuy rằng toàn bộ hành trình dùng nội lực, 
nhưng cũng mệt đến quá sức. Đang thở dốc, người đàn ông 
ngồi ở bên cạnh đột nhiên đứng lên, “Tiểu thư, ngươi ngồi đi.”

Hạ Vi Bảo có chút kinh ngạc, ngẩng đầu trong nháy mắt, ngây 
ngẩn cả người.

Người đàn ông rất đẹp trai!

Khuôn mặt này thiếu chút nữa liền đuổi kịp cẩu hoàng đế của 
cô!

Chiều cao nhìn ra một tám lăm, thể trạng cường tráng, trên 
người mặc quân trang, mặt vô biểu tình, mang theo một loại uy
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nghiêm phát ra từ trong xương. Đây là quân nhân, hơn nữa còn 
là quân nhân hàng năm phát lệnh chỉ huy.

Đối với quân nhân, Hạ Vi Bảo thân là Hoàng Hậu, vẫn luôn 
thực kính trọng. Vì thế cô nhìn hắn lễ phép cười cười, “Không 
cần không cần, ta đứng là được, đúng rồi, ngươi là quân nhân?”

“Ừm.” Người đàn ông kia gật đầu, sau đó trên dưới đánh giá 
cô, “Lúc nảy xem thể lực ngươi thực tốt, tốc độ cũng mau, đã 
từng luyện tập?”

Hạ Vi Bảo chỉ gật gật đầu, không có thừa nhận, cũng không có 
phủ nhận. Cô đâu chỉ luyện tập! Năm đó lúc hành tẩu giang hồ,
còn đi khiêu chiến với võ lâm minh chủ.

Vốn dĩ đều đã thắng, lập tức có thể nhất thống giang hồ xuân 
thu muôn đời. Kết quả mẹ nó bị khuôn mặt cẩu hoàng đế câu 
hồn rồi, vì tình yêu quỷ quái, mẹ nó vào cung.

Aiz, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, kêu là anh hùng tràn đầy nước
mắt a.

“Có ý nguyện tòng quân hay không, ra sức vì nước?”

“Cái gì?”

Hạ Vi Bảo có chút khó hiểu, vừa vặn lúc này xe ngừng lại. Lần 
đầu tiên ngồi xe buýt không kinh nghiệm, đột nhiên xe dừng 
thiếu chút nữa liền té lăn quay.

Phương Lập Lâm duỗi tay đỡ cô một phen.

Lại không nghĩ Hoàng Hậu nương nương đột nhiên năm ngón 
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tay thành trảo, một cái Long Trảo Thủ nắm giữ tay Phương Lập
Lâm muốn vòng lấy eo cô. Sau khi phản ứng lại, có chút xin 
lỗi, “Xin lỗi, ta không quen người xa lạ chạm vào ta.”

Mà Phương Lập Lâm, hai mắt sáng lên, thân thủ tốt.

Hắn lấy ra một tờ giấy, xoát xoát xoát viết xuống tên cùng số di
động.

“Đây là phương thức liên hệ ta, nếu muốn tòng quân tùy thời 
liên hệ ta, ta tự mình dẫn dắt ngươi.”
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