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Chương 93: Vả mặt Lâm kỹ nữ!

“Đúng vậy, nếu sự việc đã bị đưa ra ánh sáng, dũng cảm thừa 
nhận hơn nữa xin lỗi với công chúng, ít nhất sẽ không nháo 
càng lớn.”

“Không sai, chúng ta rốt cuộc không phải lăn lộn trong giới 
giải trí, chỉ cần đẩy Lâm Mật Nhi ra, lực chú ý của mọi người 
đều sẽ tập trung đến trên người cô.”

Ở trong mắt người nào đó, không có bằng hữu vĩnh viễn, chỉ có
lợi ích vĩnh viễn. Lợi ích tương đồng, tự nhiên hòa thuận vui 
vẻ. Lợi ích khác biệt, vậy chỉ có thể chó cắn chó.

Vì thế bốn người gửi lời thanh minh xin lỗi với xã hội.

“Ở trong trận chung kết《Vũ động tương lai》, là chúng tôi bị 
tham lam che tâm trí, cho nên thu nhận Lâm Mật Nhi hối lộ. 
Đối với chuyện này, chúng tôi thành tâm xin lỗi công chúng. 
Mỗi người thu hối lộ 50 triệu, sẽ quyên góp đủ số gửi cho tổ 
chức từ thiện, mặt khác chúng tôi sẽ quyên ra 10 triệu nhân dân
tệ để thành lập Trường Tiểu học Hy Vọng. Chân thành mời 
quần chúng xã hội giám sát. Người thanh minh……”

Chuyện Lâm Mật Nhi lo lắng nhất vẫn đã xảy ra.

Sự việc cô hối lộ bị đưa ra ánh sáng, hướng gió trên mạng lập 
tức chuyển tới trên người cô. Cũng không phải tất cả mọi 
người thích cô.

Một đêm nổi tiếng, vốn dĩ cũng rất nhiều người xem cô không 
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vừa mắt.

—— Con mẹ nó! Cư nhiên là Lâm Mật Nhi!

—— Nói cái gì là dựa vào chính mình nỗ lực thắng được quán 
quân, kết quả còn không phải tiêu tiền mua【nôn mửa】【nôn 

mửa】
—— Đâu chỉ như thế, cô còn nói Hạ Vi Bảo là tấm gương của 
cô, cho dù hiện giờ Hạ Vi Bảo sa đọa cũng hy vọng một ngày 
nào đó có thể có đứng lên, kết quả quay người lại mua giám 
khảo chấm điểm 0, mẹ nó!

——Ghê tởm nhất chính là cô xây dựng hình tượng, cái gì sau 
khi đoạt giải không kiêu không vội, không màng hơn thua, đạt 
được điểm max đều bình tĩnh như vậy, ma trứng! Nguyên lai 
đã sớm biết kết quả!
                                                                                                      

—— Kết quả đều là cô thao tác, có thể không bình tĩnh? Lâm 
kỹ nữ cùng Hạ kỹ nữ có một cuộc chiến, kết thúc giám định!

—— Chẳng lẽ chỉ có ta cảm thấy, Lâm kỹ nữ so với Hạ kỹ nữ 
càng ghê tởm hơn sao.

—— Chủ top, ngươi không phải người, Hạ kỹ nữ tuy rằng 
cũng hối lộ, nhưng ít nhất người ta có thực lực, Lâm kỹ nữ liền 
không giống, không thực lực không chịu thua liền mua điểm 
max cho mình. 

……

Biệt thự, Lâm Mật Nhi sớm đã sợ tới mức mặt như màu đất. 
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Máy tính đặt trên bàn trà sớm đã bị đập, di động bị ném tới ven
tường.

Cô không có dũng khí, đi lên Weibo xem tức giận mắng. Từ 
lúc xuất đạo tới nay, cô thuận buồm xuôi gió xuôi dòng.

Lúc người mới xuất đạo đều thực gian nan, nhưng cô có Hạ Vi 
Bảo dìu dắt, cho nên phát triển phi thường thuận lợi. Sau đó Hạ
Vi Bảo rơi đài, dẫm thế Hạ Vi Bảo, cô càng phát triển vững 
vàng. Cho nên, đây vẫn là lần đầu tiên, cô bị người mắng thảm 
như vậy.

Lập tức liền luống cuống.

Lúc trước bò đến quá cao, hiện tại hình tượng đột nhiên sụp đổ,
tất cả cư dân mạng phẫn nộ tất cả đều phun tới trên người cô.

Đã từng có bao nhiêu nổi tiếng, hiện tại liền có bao nhiêu vả 
mặt!

Đúng lúc này, công ty quản lý cô đưa ra một tuyên bố thanh 
minh.

“Xét thấy ngày gần đây sự kiện Lâm Mật Nhi hối lộ đã tạo 
thành ảnh hưởng nghiêm trọng cho diễn viên khác của công ty, 
đối với việc này, quản lý công ty đưa ra thanh minh:

Hành vi cá nhân của Lâm Mật Nhi không quan hệ với công ty, 
càng không quan hệ diễn viên dưới cờ của công ty, thỉnh mọi 
người đối đãi theo lý trí.”

Đây là ý tứ muốn bỏ xe bảo vệ tướng!
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Lâm Mật Nhi hai chân mềm nhũn, mặt không có chút máu, 
công ty…… Vứt bỏ cô. Không được, cô không thể từ bỏ như 
vậy! Thật vất vả mới bò cho tới hôm nay, cứ ngã như vậy cô 
không cam lòng!

Luống cuống tay chân nhặt lên di động, vội vội vàng vàng 
muốn gọi điện thoại cho Vương Ca. Lại không nghĩ, điện thoại 
còn chưa gọi ra, một cái Weibo đẩy vào.

“A ——”

Nhìn đến nội dung phía trên, Lâm Mật Nhi phát ra một tiếng 
thét chói tai hoảng sợ, di động đột nhiên đập đến trên tường đối
diện, chia năm xẻ bảy.
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