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Chương 86: Nữ thần cổ trang chân chính!

Ánh sáng loá mắt, thấy không rõ mặt cô, chỉ có thể nhìn 
đến
dáng người uyển chuyển, bước đi yểu điệu. Trên người 
kéo
theo lụa trắng quanh quẩn, cùng ánh sáng ngược chiều ở 
phía
sau giao nhau.

Theo cô đi vào sân khấu, hiện trường điên cuồng tức giận
mắng, đột nhiên im tiếng.

Phát sóng trực tiếp ngôi sao, làn đạn như súng máy cũng 
ở
một khắc cô xuất hiện trong tầm mắt mọi người, đột 
nhiên
giống như máy vỡ, biến mất không thấy. Cũng không biết 
là bị khiếp sợ đến phản ứng không kịp, hay là sợ những 
làn đạn đó sẽ ảnh hưởng đến thịnh thế mỹ nhan trong 
màn hình.

Ánh đèn sáng lên, một bộ lụa trắng làn gió thơm tinh tế, ở 
sân
khấu rực rỡ lấp lánh, cô xinh đẹp như thiếu nữ từ trong 
tranh đi
ra.

Lại như hồng nhan dịu dàng cổ xưa bồi hồi ở con sông 
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thời
gian, tìm tìm kiếm kiếm tìm kiếm lối về, lại hốt hoảng, đi 
nhầm
hồng trần cuồn cuộn không khí tràn đầy vẩn đục.

Một cơn mưa xuân mang theo hoa lê, như giấc mộng bay 
bay.
Làn thu thủy mơ hồ mây khói, như nước mông lung.

Hạ Vi Bảo xinh đẹp, đã từng là ảnh hậu nổi tiếng một thời,
điểm này không thể phủ nhận. Nhưng trước kia hiện đại 
cảm giác đẹp thì đẹp, lại không có khí chất độc đáo của 
mình. Mà cô hóa trang đổi thành cổ trang, lập tức làm 
người phát hiện, cảm giác đúng rồi.

Cô cùng cổ trang không hẹn mà gặp, giống như là gió 
vàng
sương ngọc tìm nhau. Đường trần muôn kiếp có đâu sánh
cùng.

Cô vì cổ trang mà sinh ra.

Tất cả mọi người quên mất phản ứng, trong khán phòng, 
trước
TV, phảng phất toàn thế giới đều mất đi thanh âm.

Lúc nảy còn cảm thấy Lâm Mật Nhi mặc cổ trang không 
người
có thể so, mặc vào bạch y chính là tiên nữ. Nhưng mà, 

Megau1976.com Page 2



KIỀU THÊ Ở TRÊN, NGỌT NGỌT SỦNG                 VI CÔ NƯƠNG

hiện giờ
nhìn đến Hạ Vi Bảo mới biết được cái gì gọi là nữ thần cổ 
trang
chân chính!

Trừ bỏ tuyết trên người hồng nhan, người nào còn có thể 
thắng
bạch y.

“Con bà nó! Quá đẹp!”

“Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó! Đây là Hạ Vi Bảo? Xác định sao, 
khẳng
định sao, đừng gạt ta!”

“Oh my god a, vừa mới thiếu chút nữa cho rằng chính 
mình
xuyên qua.”

“Đẹp, đẹp, đẹp, đẹp, đẹp……”

“Mẹ ơi, ta giống như cong.”

“Phi, loại khuôn mặt giải phẫu thẫm mỹ cũng nói đẹp, các
ngươi mắt mù đi!”

“Đúng vậy, hắc Hạ kỹ nữ mười nghìn năm, giơ cao đại kỳ 
Mật
Nhi của ta, Mật Nhi của ta đệ nhất mỹ nữ cổ điển không 
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người
có thể so!”

“Chủ topic có bệnh, mặt này khí chất này có thể chỉnh ra 
tới?
Ngươi đi chỉnh một cái cho ta thử xem.”

“Chủ topic chẳng lẽ đã ngủ với Hạ Vi Bảo? Cư nhiên nói 
Hạ kỹ
nữ đẹp cũng là say.”

“Chủ topic mắt mù sao, không nói tới cái khác, Hạ Vi Bảo 
thật
sự đẹp.”

“Ta cũng cảm thấy, khuôn mặt này là thật xinh đẹp, 
những ảnh
chụp trên mạng trước kia quá lừa gạt.”

“Không thổi không hắc, không nói đến nhân phẩm Hạ Vi 
Bảo
thế nào, khuôn mặt này, dáng người này, ý vị cổ điển này, 
là
thật không lời gì để nói.”

“Ta cũng cảm thấy, cô ghê tởm là một chuyện, nhưng 
không
thể phủ nhận, thật sự rất xinh đẹp, so trước kia xinh đẹp 

Megau1976.com Page 4



KIỀU THÊ Ở TRÊN, NGỌT NGỌT SỦNG                 VI CÔ NƯƠNG

hơn
nhiều……”

“Fans qua đường, không theo đuổi ngôi sao, chỉ từ bên 
ngoài
nhìn xem, Lâm Mật Nhi đích xác so ra kém hơn Hạ Vi
Bảo……”

“Kém xa được không, cảm giác một trên trời, một dưới 
đất……”

Phanh!

Trong phòng trang điểm riêng, Lâm Mật Nhi đập một cái 
ly
nước trên màn hình!

“A ——”

Cô hét lên một tiếng, đột nhiên quét tất cả đồ trang điểm 
trên
bàn trang điểm rơi trên mặt đất.

Những người đó bình luận làm cô phát điên, làm cô hỏng 
mất,
làm cô phát rồ!

Khuôn mặt kia của Hạ Vi Bảo làm cô ghen ghét, làm cô 
oán
hận, làm cô hoàn toàn thay đổi!
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Vương ca vội ôm cô ồn ào ầm ĩ vào trong lòng ngực, 
“Bình
tĩnh, dáng vẻ cô ta xinh đẹp thì như thế nào, cũng không 
che
dấu được sự thật không bằng ngươi, đừng nóng giận. Tùy
thời
đều khả năng có người tiến vào, không thể mất dáng vẻ.”

Lâm Mật Nhi hai tay nắm tóc, ánh mắt ác độc.

Hạ Vi Bảo, ngươi thắng không được ta!
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