
KIỀU THÊ Ở TRÊN, NGỌT NGỌT SỦNG                 VI CÔ NƯƠNG

Chương 88: Đãi ngộ không công bằng

Uyển chuyển tuyệt mỹ rung động đến tâm can.

Có dư âm cổ xưa văng vẳng bên tai ba ngày, có điệu múa hiện 
đại lượn quanh mắt ba đêm.

Nhìn thấy Hạ Vi Bảo múa cổ điển mới biết như thế nào là diễm
tuyệt nghiêng nóc, như thế nào là múa kinh ngạc bốn phía, như 
thế nào là quần hồng thiên hạ!

Cô xinh đẹp, xinh đẹp đến kinh tâm động phách. Cô xinh đẹp, 
xinh đẹp đến khắc vào xương khó quên. Cô xinh đẹp, xinh đẹp 
đến cho dù lịch sử đen quấn thân, cũng làm người không thể 
không thừa nhận, cô thật sự rất xinh đẹp!

Yên tĩnh, yên tĩnh giống như chết.

Cho đến một phút đồng hồ sau, mới có người phản ứng lại, vỗ 
tay như sấm, đinh tai nhức óc!

Ngay cả khán giả xem phát sóng trực tiếp trước màn hình cũng 
quên mất xoát làn đạn, ngồi ở chỗ kia kích động vỗ tay. Tuy 
rằng bọn họ vẫn đối với Hạ Vi Bảo có ý kiến, nhưng lúc này, 
lại không hẹn mà cùng vỗ tay vì điệu múa của cô.

Đây là thực lực làm người tin phục!

Cho dù ngươi hắc ta trăm ngàn lần, cho dù ngươi đối ta căm 
thù đến tận xương tuỷ, ta cũng có thể làm cho ngươi cúi đầu 
xưng thần! Đây chính là tự tin của Hoàng Hậu!
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Múa xong rồi, kế tiếp chính là cho điểm.

Đám giám khảo hai mặt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối 
phương nhìn ra khó xử. Chỉ cần đôi mắt không mù đều có thể 
nhìn ra Hạ Vi Bảo múa đến không thể bắt bẻ.

Lâm Mật Nhi ở trước mặt cô chính là tên hề nhảy nhót, căn bản
không lên được mặt bàn.

Chính là……

Nghĩ đến thanh danh của Hạ Vi Bảo, lại nghĩ đến Lâm Mật Nhi
cho bọn hắn chỗ tốt……

Nếu thu hối lộ, vậy phải thay người làm việc, chính là tình 
huống hiện tại, nếu mù quáng đánh điểm thấp cho Hạ Vi Bảo, 
sợ sẽ bị người chỉ trích không công chính.

Mấy người châu đầu ghé tai thương lượng một hồi lâu, vẫn vô 
pháp đưa ra quyết định. Cuối cùng nhìn về phía Doãn Mộc 
Lan, bà là tổng giám khảo, muốn nhìn một chút ý tứ của bà là 
gì.

Lại thấy Doãn Mộc Lan căn bản không có nhìn về phía bên 
bọn họ, mà ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm Hạ Vi Bảo. Ánh 
mắt không có dao động, nhưng thần sắc tựa hồ cũng nhìn 
không tốt.

Hay là, Doãn Mộc Lan cũng thu chỗ tốt của Lâm Mật Nhi, 
muốn đánh điểm thấp cho Hạ Vi Bảo? Hoặc là nói, Doãn Mộc 
Lan cảm thấy Hạ Vi Bảo múa quá tốt, đánh mặt bà, cho nên 
không cao hứng?
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Nếu Doãn Mộc Lan đều xem Hạ Vi Bảo không vừa mắt, vậy 
bọn họ đánh điểm thấp cũng không sợ. Dù sao nếu có người 
chỉ trích bất công, đầu mâu cũng chỉ hướng Doãn Mộc Lan, 
không quan hệ với bọn họ. 

Mấy người liếc nhau, bắt đầu chấm điểm.

Trong khán phòng, trong lòng mọi người đều bất ổn.

Bọn họ chán ghét Hạ Vi Bảo, lúc trước còn hắc cô hắc đến 
không thấy ánh mặt trời, nếu cô đá quán thành công, vậy chẳng
phải là đánh mặt bọn họ sao. Nhưng nếu nói cô đá quán không 
thành công……

Sao có thể, điệu múa kia, múa đến bọn họ đều bị thu hút theo. 
Thậm chí có một số cô gái cảm tính, lúc nhìn đến một màn 
cuối cùng, tâm tình nhớ tới khi thất tình, bị cảm nhiễm đến 
khóc. Cho nên, bọn họ hy vọng Hạ Vi Bảo điểm cao, lại không 
hy vọng cô điểm cao.

Thực mau, đã có kết quả cho điểm.

Giám khảo thứ nhất giơ lên bảng trong tay, “0 điểm.”

“0 điểm.”

“0 điểm.”

“0 điểm.”

Người dẫn chương trình có chút kinh ngạc, “Xin hỏi vương lão
sư, vì cái gì ngươi đánh 0 điểm vậy.”
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Bị điểm danh, giám khảo đúng lý hợp tình, “Loại người phẩm 
hạnh thấp kém giống như Hạ Vi Bảo, không xứng đạt được!”

Lời này vừa nói ra, toàn trường ồ lên. Tuy rằng cảm thấy làm 
như vậy có chút nhục nhã người, nhưng không ai phản bác, 
thậm chí cảm thấy đương nhiên.

Người dẫn chương trình có chút xấu hổ, nhìn về phía Doãn 
Mộc Lan, “Doãn lão sư, thỉnh ngài chấm điểm, Doãn lão sư, 
Doãn lão sư?”

Kêu vài tiếng, Doãn Mộc Lan mới hồi phục lại tinh thần. Thu 
hồi cảm xúc suy sút vừa mới, liếc mắt một cái nhìn Hạ Vi Bảo 
thật sâu.

Chỉ thấy bà một thân ngạo cốt thắng hàn mai, gió sương khi dễ 
không khom lưng. Cầm lấy bảng cho điểm, viết xuống một số.
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