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Chương 6

S

óng Gió Trong Bữa Tiệc Sinh Nhật

* Bữa tiệc sinh nhật sang trọng, lộng lẫy.
* Dưới biết bao ánh mắt ngưỡng mộ
* Nhưng mụ phù thủy gian ác
* Đã đưa ra lời nguyền ác độc
* Sóng gió vô tình nổi lên
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Ngày đầu tiên sau lễ Giáng sinh.
Các học sinh của trường cấp ba Seoul lê cơ thể mệt mỏi (mắt thâm quầng,
kiệt sức, ngáp ngủ) đến lớp học.
Trên con đường rợp bóng cây, Joon Ho nắm tay Hiểu Tranh bước đi chầm
chậm. Ánh nắng ban mai tươi mới chiếu rọi qua tán lá, lá cây rung lên như đang
mỉm cười với nắng.
Đôi mắt của Hiểu Tranh cũng sáng lên. Vừa mới sáng sớm đã nhìn thấy Joon
Ho đứng chờ dưới cổng. Không ngờ một người lạnh lùng như anh cũng đứng
chờ ở đó. Càng không ngờ anh lại công khai nắm tay cô đi trên đường.
Dường như có phép thuật nào đó khiến những nơi mà họ đi qua trở nên im
ắng không một tiếng động. Trong sự im ắng lạ thường ấy là những đôi mắt trợn
tròn như sắp rơi con ngươi ra ngoài.
Hoàng tử hắc mã Choi Joon Ho lạnh lùng nhất trường nắm tay thân mật với
học sinh trao đổi Trung - Hàn, Tần Hiểu Tranh, nhân vật mới nổi của trường?
Có phải là nhìn nhầm không? Dường như tất cả mọi người đều có chung câu
hỏi này.
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Nhưng, sau vài lần dụi mắt, điều không muốn tin vẫn hiện ra trước mắt.
Trời ơi! Không thể tin được.
Những người “chứng kiến tận mắt” bắt đầu hành động!
Trước tiên, chỉ cách nửa tiếng sau khi nhìn thấy tận mắt, trang web của nhà
trường đã tung tin “shock” này trên trang nhất. Sau đó, thông tin này đã được
thông báo chi tiết trên đài phát thanh của trường trước giờ học. Buổi trưa, tạp
chí mới ra lò của trường đã đăng tải bài viết về “mối tình Trung - Hàn”, ghi
chép rất sâu sắc và sống động. Nói tóm lại, đâu đâu trong trường học cũng có
thông tin về mối tình của Joon Ho và Hiểu Tranh.
Mối tình này đã làm tan nát trái tim của biết bao người mê đắm Joon Ho và
mến mộ Hiểu Tranh. Không gian tràn ngập tiếng gào thét xé gan xé ruột.
Nhưng, điều đó vẫn chưa đủ gây chấn động, chuyện chấn động hơn vẫn còn
ở phía sau.
Buổi trưa, Joon Ho gạt bỏ vẻ lạnh lùng thường ngày, công khai trả lời những
câu hỏi của “giới truyền thông”.
Trong nhà ăn huyên náo, Joon Ho và Hiểu Tranh ngồi cạnh một chiếc bàn
ăn. Tất cả mọi ánh nhìn đều hướng về phía họ, sau đó...
Một bàn tay run rẩy đưa chiếc micro trước mặt Joon Ho: “Xin hỏi có phải
hai người đang hẹn hò không?”.
Trời ơi! Gần như tất cả mọi ánh mắt ẩn chứa sự đáng thương đều nhìn về
phía anh phóng viên rất có đạo đức nghề nghiệp này: Rõ ràng Choi Joon Ho nổi
tiếng lạnh lùng, là tay Taekwondo siêu hạng, vậy mà còn dám phỏng vấn anh ấy
trước mặt mọi người, quả nhiên là rất dũng cảm! Choi Joon Ho lạnh lùng nhìn
tay phóng viên đang toát mồ hôi lạnh đến mức ướt cả áo, sau đó đưa tay...
“Đúng, tôi và cô ấy đang hẹn hò”. Joon Ho nắm tay Hiểu Tranh, “Cô ấy Tần Hiểu Tranh, là bạn gái của Choi Joon Ho tôi”.
Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng.
Joon Ho kéo Hiểu Tranh đứng dậy, lạnh lùng nhìn xung quanh, sau đó nói
bằng giọng nói lạnh lùng nhưng rất kiên định: “Nếu có ái dám động vào bạn gái
của tôi thì nhất định tôi sẽ không bỏ qua cho người đó”.
Tất cả mọi người đều rùng mình. Vốn dĩ có rất nhiều ánh mắt căm giận
hướng về phía Hiểu Tranh, nhưng nghe Joon Ho nói vậy lại len lén nhìn sang
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phía khác. Chỉ cần nghĩ thôi đã đủ sợ hãi lắm rồi, vì thế tuyệt đối không được
động đến con ranh Trung Quốc này.
Nhưng trong nhà ăn lại có một người dùng ánh mắt như giết người gườm
gườm nhìn Hiểu Tranh.
Tần Hiểu Tranh! Lee Ha Na này tuyệt đối sẽ không tha cho mày đâu.
Trong phòng ngủ.
Hiểu Tranh ngồi ngây người trước đèn suy ngẫm.
Da Woo đứng ở cửa, quả thực cô rất mâu thuẫn: Tối qua mình chưa giúp
Hiểu Tranh giải thích với Chul Kang, mình phải nói với cô ấy như thế nào đây.
Chắc cô ấy và Chul Kang không có gì, cô ấy vừa mới xác định tình cảm với anh
họ mình rồi mà. Nghĩ vậy, Da Woo lấy hết dũng khí đi về phía Hiểu Tranh.
“Hiểu Tranh, xin lỗi cậu”. Da Woo cúi đầu nói.
“Ơ cậu về rồi à”. Hiểu Tranh chợt bừng tỉnh.
“Mình xin lỗi, Hiểu Tranh, vì tối qua Ahn Jung đợi mình dưới cổng ký túc,
trước đó không nói với mình là đi ăn rồi đi xem phim, lúc ấy mới kéo mình đi...
mình quên không giúp cậu giải thích với Chul Kang”.
“Cái gì cơ? Vậy Chul Kang anh ấy...”, Hiểu Tranh đứng dậy. “Vậy thì chẳng
phải anh ấy mất công chờ mình sao, anh ấy có hận mình không…”
“Xin lỗi.” Đôi mắt to tròn của Da Woo ánh lên một giọt nước mắt, cô sợ
rằng sự sơ suất của mình khiến người bạn thân đau lòng. Cô nói rồi không kìm
được nước mắt.
Hiểu Tranh nhìn Da Woo đang khóc vì áy náy, kéo tay cô và nói: “Mình
không trách cậu, Da Woo à. Chỉ tại mình không tốt, đã nhận lời Chul Kang rồi
lại nhận lời Joon Ho. Cậu không sai, đừng khóc nữa”.
“Hiểu Tranh, mình nhất định sẽ giúp cậu nói rõ ràng”.
“Không cần đâu Da Woo, mình sẽ xin lỗi anh ấy”. Nói xong Hiểu Tranh cúi
đầu, mái tóc dài che khuất đôi mắt của cô, ánh đèn khiến bóng cô đổ dài trên
tường.
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OL 6-2

Ánh đèn yếu ớt, mùi rượu thoang thoảng khắp căn phòng. Chul Kang ngồi
trên tấm thảm trong phòng, rất nhiều vỏ chai vứt ngổn ngang trên nền nhà.
Từ trước tới nay anh chưa bao giờ biết rằng rượu lại ngon đến thế, chả trách
mà rất nhiều người thích uống rượu. Anh cười mơ hồ rồi lại vớ lấy một chai
rượu.
Không thể quên được thông tin gây chấn động toàn trường hôm ấy: Choi
Joon Ho và Hiểu Tranh đang hẹn hò. Khi nghe thấy điều đó anh còn ngỡ rằng
mình nghe nhầm. Nhưng những bài viết cùng những bức ảnh và cảnh tượng
khiến người ta ngỡ ngàng trong nhà ăn khiến anh không thể không tin sự thật
này.
Khoảnh khắc tận mắt nhìn thấy Joon Ho nắm tay cô ấy anh cảm thấy thật sự
sốc, tim như ngừng đập, mạch máu trong toàn thân đông cứng, chỉ có cảm giác
nhói đau lan ra khắp cơ thể...
Cô ấy và Joon Ho đang hẹn hò. Anh đau đớn nhắm mắt: Đây chính là lý do
cô ấy lỡ hẹn sao? Nhưng... rõ ràng cô ấy đã nhận lời cùng mình đón Giáng sinh.
Về nhà bằng cách nào anh cũng lại không nhớ nữa? Phải làm thế nào đây?
Anh đau đớn đến không thể nghĩ được nữa, cảm giác đau đớn này cứ tiếp diễn,
phải làm thế nào mới có thể giảm được đây? Chẳng phải người ta nói say rồi thì
sẽ quên đi tất cả sao? Vậy thì thử xem điều đó có đúng không...
“Chul Kang, em có thể vào được không?”, Hiểu Tranh gõ cửa phòng khép
chặt.
Trong phòng không có động tĩnh gì. Nhưng rõ ràng là cửa mở, Hiểu Tranh
do dự một lúc rồi đẩy cửa.
Trời ơi! Hiểu Tranh không thể tin vào cảnh tượng trước mắt mình: Vỏ chai
văng đầy đất, Chul Kang quần áo xộc xệch, mặt mũi đỏ lừ nằm vật dưới tấm
thảm màu kem.
Đó, đó là Chul Kang sao? Là Chul Kang cao quý tao nhã, dịu dàng chu đáo
của mình sao?
Hiểu Tranh bước vào phòng, ngồi xuống cạnh Chul Kang, nhẹ nhàng vỗ vào
mặt anh ấy: “Chul Kang, anh mau tỉnh lại đi. Trời ơi! Anh chưa bao giờ uống
rượu cơ mà, sao hôm nay lại uống nhiều thế này. Thực sự em cảm thấy rất có lỗi
với anh”.
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Chul Kang thấy đầu nặng như chì, anh mơ màng mở mắt, dường như nhìn
thấy khuôn mặt của Hiểu Tranh, nhưng quả thực rất chóng mặt nên nhanh
chóng thiếp đi.
Hiểu Tranh dùng khăn ướt lau mồ hôi cho Chul Kang, đắp chăn cho anh, sau
đó để lại mẩu giấy trên chiếc tủ cạnh đầu giường.
Chul Kang.
Xin lỗi, xin hãy tha thứ cho sự lỡ hẹn của em. Em chỉ muốn nói xin lỗi, xin
hãy tha thứ cho em.
Hiểu Tranh.
Lại là một buổi chiều tối với những ráng mây đỏ rực. Hiểu Tranh ôm tập bản
nhạc nhẹ nhàng đi về phía hội trường. Khuôn mặt của cô ẩn chứa nụ cười ngọt
ngào: Joon Ho đến nhà thi đấu chơi bóng rồi, hai người hẹn nhau lát nữa ăn tối.
Khi bước đến cửa hội trường, cô dừng bước.
Cửa mở, vậy thì... Chul Kang ở trong đó sao? Từ đêm Giáng sinh đến nay,
mỗi lần nhớ tới sự lỡ hẹn của mình, cô lại thấy trái tim mình thắt lại: Phải đối
diện với Chul Kang thế nào đây? Không biết anh ấy đã đọc lời nhắn chưa?
Chần chừ một lúc, cô nhẹ nhàng bước vào.
Trong hội trường rộng lớn có một hình bóng cô đơn. Chul Kang đứng cạnh
cửa sổ, ngước nhìn ráng ngũ sắc cuối chân trời. Ánh chiều tà hắt vào cửa sổ, bao
trùm lên người anh, trông anh giống như đang ngập chìm trong ánh sáng diệu
kỳ. Khoảnh khắc ấy, Hiểu Tranh bỗng thấy dường như anh không tồn tại, đó chỉ
là ảo ảnh mà thôi.
Cảm giác có người nhìn mình, anh từ từ quay người lại. Anh lặng lẽ nhìn cô,
ánh mắt ẩn chứa nỗi u buồn và đau xót không thể kìm nén được.
Hiểu Tranh ngây người. Đó không phải là ảo ảnh mà là Chul Kang thật.
Nhưng anh ấy... thật tiều tụy, thật cô đơn… Vì mình ư? Bỗng nhiên cảm giác tội
lỗi dấy lên trong lòng Hiểu Tranh.
Cô hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí bước về phía anh...
“Em đến rồi à”. Chul Kang cười nhạt, nhưng không rời mắt khỏi cô.
“Vâng”. Hiểu Tranh ngây người nhìn anh, không biết nên nói gì.
“Chúc mừng em”. Chul Kang cười.
“Gì ạ?”. Hiểu Tranh kinh ngạc ngẩng đầu.
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“Tuy bề ngoài Joon Ho rất lạnh lùng, nhưng thực ra cậu ấy là một người rất
trọng tình cảm. Anh tin nhất định cậu ấy sẽ toàn tâm toàn ý đối xử tốt với em”.
Chul Kang cười “Chắc chắn hai người sẽ rất hạnh phúc”.
Bỗng nhiên Hiểu Tranh thấy mắt mình nhạt nhòa, như có một làn sương mù
bao phủ. Chul Kang không hề trách móc, không tức giận, đến bây giờ vẫn còn
nghĩ cho mình. Vì sao lúc nào anh ấy cũng nghĩ cho người khác? Bỗng nhiên,
Hiểu Tranh thấy mình thật độc ác.
“Em xin lỗi, hôm ấy đã lỡ hẹn”. Cô bặm chặt môi, khẽ nói. Thú thực cô
không có dũng khí nhìn thẳng vào mắt anh. Cô chỉ có thể cúi đầu nhìn xuống
đất. Trong lòng có hàng nghìn hàng vạn nỗi day dứt, áy náy, nhưng cô phải
chọn Joon Ho.
Chul Kang lặng lẽ nhìn cô. Khuôn mặt của cô ấy thật nhợt nhạt đôi môi cũng
sắp bị cắn đến bật máu rồi. Cô ấy cũng buồn vì mình sao? Anh gượng cười khổ
sở, nhưng anh không muốn cô phải buồn một chút nào.
“Không sao, anh không sao thật mà”. Anh mỉm cười, đưa tay vuốt tóc cô:
“Chúng ta là bạn tốt, đúng không? Anh sẽ không vì chuyện nhỏ nhặt ấy mà tức
giận đâu”.
Hiểu Tranh ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn anh. Ánh mắt của anh rất chân thành,
nụ cười của anh cũng rất dịu dàng... Cô không kìm được, nước mắt cứ tuôn rơi.
“Chul Kang, anh đừng đối xử với em tốt như thế”. Hiểu Tranh vừa khóc vừa
nói.
Chul Kang thở dài, khẽ đưa tay lau nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của
cô: “Dĩ nhiên anh sẽ đối xử tốt với em rồi. Anh sẽ mãi là bạn tốt của em, sau
này cũng vậy mãi mãi đối xử tốt với em”.
Hiểu Tranh cảm thấy vô cùng xúc động. Mình thật may mắn vì có được
người bạn tốt như thế này. Cảm kích ngàn lần nhưng không thể báo đáp, chỉ có
thể thầm chúc phúc cho Chul Kang mong anh ấy sớm có hạnh phúc của mình...
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Mặt trời lặn.
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Cuối cùng cũng đến lúc tan học, không khí trong trường bắt đầu náo nhiệt
hẳn lên.
Hiểu Tranh thu dọn sách vở xong xuôi, vừa bước ra khỏi phòng học thì nhìn
thấy Joon Ho đứng tựa người ở cầu thang chờ mình.
“Sao anh lại sang đây?”. Hiểu Tranh vui vẻ đi về phía anh. Anh và cô không
học cùng một tòa nhà, bình thường đều hẹn nhau ở sân vận động. Hôm nay là
lần đầu tiên anh đến cửa phòng học đón cô.
Anh mỉm cười, khoác vai cô đi xuống: “Gọi điện thoại thấy em tắt máy nên
sang đây”.
“Ôi, quên không mở máy”. Cô lè lưỡi, ngượng ngùng nói.
“Cô nàng ngốc nghếch”. Anh bóp mũi cô thân mật, sau đó áy náy nói:
“Chiều nay đội bóng phải đi ra ngoài tập vì thế không cùng ăn tối được rồi”.
“Không sao đâu”. Cô cười: “Vì muốn nói cho em biết điều này mà anh chạy
sang đây sao?”.
Anh gật đầu.
Hiểu Tranh mỉm cười ngọt ngào, anh coi trọng cô như vậy khiến cô thấy rất
hạnh phúc.
Hai người sánh vai đi giữa sân trường trên đường đi thu hút không ít ánh
nhìn. Đôi trai tài gái sắc này đến nay vẫn là cặp đôi thu hút sự chú ý nhất
trường.
Cùng nhau đi tới con đường thông với hội trường, Joon Ho lưu luyến nói:
“Anh đi đây”.
Hiểu Tranh nhăn mũi, cười và nói: “Anh mau đi đi, có phải là không gặp mặt
nhau nữa đâu. Em phải đi luyện đàn đây”.
Joon Ho mỉm cười vẫy tay, sau đó quay người đi.
Hiểu Tranh dõi theo hình bóng của anh, sau đó đi về phía phòng đàn.
Một người đàn ông trung niên mặc complet chỉnh tề, đứng dưới cây cổ thụ
bên đường. Nhìn thấy Hiểu Tranh, ông ta vội đi về phía cô.
“Xin hỏi cô có phải là Tần Hiểu Tranh không?”. Người đàn ông trung niên
cúi người chào Hiểu Tranh.
Hiểu Tranh giật nảy mình, vội cúi đầu đáp lại rồi nghi ngờ nói: “Đúng vậy,
xin hỏi có chuyện gì không ạ?”.
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Người đàn ông trung niên bình tĩnh nói: “Chủ tịch hội đồng quản trị của
chúng tôi muốn nói chuyện với cô”. Nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của Hiểu
Tranh, ông ta giải thích: “Chủ tịch hội đồng quản trị của chúng tôi chính là mẹ
của cậu Joon Ho”.
Hiểu Tranh sững người. Cô hoàn toàn không thể ngờ rằng mẹ của Joon Ho
lại tìm mình nói chuyện. Vì sao bà ấy lại muốn nói chuyện với mình nhỉ? Hiểu
Tranh cảm thấy bất an khi leo lên chiếc xe sang trọng ấy, trong lòng vẫn còn rất
nhiều nghi vấn chưa có lời giải đáp.
Chiếc xe lái thẳng vào trung tâm thành phố. Hiểu Tranh xuống xe, cô được
đưa đến một quán cà phê sang trọng.
“Mời ngồi bên này”. Người đàn ông trung niên đưa Hiểu Tranh đến trước
một căn phòng tĩnh lặng.
Ông ta nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó đẩy cửa, nói với người phụ nữ cao quý
giống như nữ hoàng đang ngồi trong đó: “Thưa chủ tịch, cô Tần đến rồi”.
Người phụ nữ ấy gật đầu, sau đó người đàn ông trung niên đưa Hiểu Tranh
tới mới rời đi.
Hiểu Tranh hít một hơi thật sâu rồi cúi đầu chào: “Chào bác, cháu là Tần
Hiểu Tranh. Nghe nói bác có chuyện cần tìm cháu?”.
“Mời ngồi”. Người phụ nữ lịch sự mời Hiểu Tranh ngồi.
“Cảm ơn bác”. Hiểu Tranh khẽ ngồi xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn bà ta.
Mẹ của Joon Ho mặc một bộ váy sang trọng, trên vai là chiếc khăn lông thú
quý giá. Trông bà ta rất trẻ, là một người phụ nữ rất xinh đẹp, gợi cảm. Nhìn bà
ta, Hiểu Tranh đã biết vẻ ngoài ưu tú của Joon Ho do đâu mà có. Chỉ có điều,
tuy bà ta tỏ ra rất lịch sự, khách khí nhưng ánh mắt lại ẩn chứa vẻ lạnh lùng
đáng sợ.
Han Je Jin ngắm nhìn cô gái trước mặt, cũng chẳng có gì là tuyệt sắc giai
nhân. Bà ta thật không hiểu vì sao Joon Ho lại từ bỏ Lee Ha Na vừa xinh đẹp
dịu dàng lại vừa xuất thân cao quý mà chọn cô gái này.
“Quả thực hơi mạo muội khi mời cô tới đây, mong cô không giận”. Giọng
điệu của bà ta rất khách sáo, lịch sự.
“Sao cháu có thể giận được ạ”. Hiểu Tranh vội cười và đáp.
“Chắc cô đã biết tôi là mẹ của Joon Ho rồi chứ”. Han Je Jin nhìn Hiểu Tranh
rồi chậm rãi nói.
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“Vâng ạ”. Hiểu Tranh lễ phép đáp lại, không có những lời nói thừa, cũng
không lúng túng hốt hoảng, chỉ lặng lẽ chờ mẹ Joon Ho nói tiếp.
Thấy Hiểu Tranh đối đáp khéo léo, Han Je Jin thoáng ngạc nhiên. Bà ta ngồi
thẳng lưng, ngắm nhìn cô gái Trung Quốc này một lần nữa: Không sai, quả thực
cô ta không phải là rất xinh đẹp, nhưng những đường nét thanh tú trên khuôn
mặt lại rất ưa nhìn, hơn nữa, giữa đôi lông mày toát lên vẻ thần kỳ khó diễn tả
thành lời. Điều khiến bà thích nhất là khí chất của cô ta: ẩn chứa trong sự hiền
thục là vẻ mạnh mẽ, quật cường, hoạt bát nhưng không mất đi sự bình tĩnh. Rất
ít cô gái có thể biểu hiện một cách đúng mực, tự nhiên như thế này trước mặt
mình. Dường như bà ta đã hiểu vì sao cô gái trước mắt lại chiếm được trái tim
của con trai mình. Tuy nhiên, bà ta không quên mục đích của cuộc nói chuyện
này. Bà ta vẫn phải tiếp tục.
“Nghe nói cô Tần đang hẹn hò với con trai tôi?”.
Hiểu Tranh gật đầu.
Han Je Jin cười nhạt: “Chỉ vì quan tâm đến Joon Ho nên tôi mới đường đột
như thế này. Có điều, Joon Ho nhà chúng tôi lần đầu tiên có bạn gái, người làm
mẹ như tôi sao có thể không quan tâm được? Tôi tìm hiểu bạn gái của con trai
mình một chút cũng không có gì là sai trái chứ?”.
Hiểu Tranh cười: “Vâng, cháu hiểu ạ”.
“Không biết bố mẹ của cô Tần làm nghề gì?”. Han Je Jin mỉm cười hỏi.
Hiểu Tranh sững người: Điều tra về thân thế của mình sao? Hiểu Tranh bặm
môi, sắc mặt hơi nhợt nhạt, nhưng vì lễ phép, cô vẫn chậm rãi nói: “Bố cháu là
nhạc trưởng chỉ huy dàn nhạc. Mẹ cháu là nghệ sĩ đàn tranh”.
“Vậy à”, Han Je Jin gật đầu, vẻ mặt càng thân thiện hơn. Thì ra xuất thân
trong gia đình âm nhạc, chả trách mà trong tư liệu của cô ta ghi đã từng giành
được không ít giải thưởng lớn. Xuất thân như thế này cũng không phải là thất lễ.
“Chỉ có điều, năm cháu tám tuổi, bố mẹ cháu đã qua đời vì tai nạn giao
thông”. Hiểu Tranh nhìn thẳng vào mắt bà ta, chậm rãi nói. Dường như giọng
nói có chút lạnh lùng. Xuất thân như thế này chắc chắn không phải là điều mà
bà ta mong muốn.
Han Je Jin tròn mắt ngạc nhiên. Trong tư liệu mà bà ta điều tra được không
nói đến điều này. Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Hiểu Tranh, trong lòng bà ta
cảm thấy có chút thương xót. Nếu không vì Joon Ho thì bà ta thích cô gái này.
Trong tư liệu điều tra đã nói rất rõ ràng cô bé này là một người ngoan ngoãn,
học giỏi, rất có triển vọng trong lĩnh vực nghệ thuật, giành được không ít giải
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thưởng lớn, hơn nữa lại còn là học sinh trao đổi Trung - Hàn. Nếu là một đứa trẻ
mồ côi thì lại càng đáng quý. Nhưng nếu là con dâu thì xuất thân như vậy hoàn
toàn không thể được.
Bà ta nhìn Hiểu Tranh một lúc rất lâu rồi chân thành nói: “Nhưng cháu vẫn
sống rất tốt, ta thấy cháu đã không phụ sự kỳ vọng của bố mẹ mình”.
Nhắc đến bố mẹ, Hiểu Tranh thấy mắt cay cay.
Mẹ của Joon Ho bình tĩnh nói tiếp: “Ta biết cháu đến đây du học với tư cách
là học sinh trao đổi Trung - Hàn. Điều đó thật không dễ dàng gì. Vì thế cháu
càng nên trân trọng cơ hội này, tập trung toàn bộ tinh thần vào việc học mới
đúng. Bây giờ cháu và Joon Ho qua lại với nhau có phải là không đúng lúc
không?”.
Khuôn mặt của Hiểu Tranh ẩn chứa sự tổn thương. Cô đã hoàn toàn hiểu ý
của mẹ Joon Ho. Qua cách nói chuyện có thể biết được rằng chắc chắn họ đã
điều tra về mình. Điều đó khiến cô có cảm giác bị sỉ nhục. Hơn nữa, những lời
nói nghe có vẻ như quan tâm này thực chất là muốn nhắc nhở cô không nên qua
lại với Joon Ho, nó càng khiến cô hiểu hơn về tính chân thực của những cảnh
coi trọng xuất thân môn đăng hộ đối trên ti vi. Rõ ràng thân phận mồ côi của
mình chính là nguyên nhân khiến mẹ Joon Ho phủ nhận mình. Tuy từ nhỏ đến
lớn, Hiểu Tranh luôn luôn khắc sâu trong lòng những lời mẹ nói trước lúc lâm
chung, không vì thân phận mồ côi mà tạo ra nỗi ám ảnh tâm lý cho mình.
Nhưng bây giờ, cô đã bị tổn thương vì xuất thân mồ côi đó.
Cố gắng để giữ cho bản thân thật bình tĩnh, Hiểu Tranh từ tốn nói: “Nếu bác
lo lắng việc học hành của chúng cháu thì xin bác hãy yên tâm. Cháu và Joon Ho
đều nhìn nhận tình cảm một cách rất lý trí. Chúng cháu chỉ giám sát lẫn nhau,
khích lệ lẫn nhau, sẽ không vì điều đó mà ảnh hưởng đến học tập. Nếu... ”. Hiểu
Tranh ngừng lại một lát rồi kiên định nói: “Nếu xuất thân của cháu khiến bác
thấy cháu không xứng với Joon Ho, vậy thì xin bác hãy nói với Joon Ho chứ
không nên nói với cháu. Nếu Joon Ho quyết định từ bỏ thì cháu không còn gì để
nói, cháu quyết không bám lấy anh ấy. Nếu anh ấy không từ bỏ, vậy thì cháu sẽ
càng không từ bỏ”.
Những lời nói thẳng thắn của Hiểu Tranh khiến Han Je Jin không biết nói gì.
Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Hiểu Tranh, bà ta biết mình đã làm tổn thương cô
gái này. Chỉ có điều, vì Joon Ho, bà ta phải nhẫn tâm một chút.
Hiểu Tranh đứng dậy, lễ phép cúi chào rồi nói: “Nếu bác không có chuyện gì
nữa thì cháu xin phép về trước”.
“Thôi được vậy thì để ta bảo lái xe đưa cháu về”. Han Je Jin nói rồi gọi điện
thoại cho người đàn ông trung niên đang đứng chờ ngoài cửa vào.
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“Hãy đưa cô Tần về”. Dặn dò xong, bà ta nhìn Hiểu Tranh.
Hiểu Tranh đứng thẳng người, ngẩng cao đầu đi ra ngoài. Nhưng trái tim của
cô đã bị tổn thương.




V



OL 6-4

Tại nhà họ Choi.
Phòng ăn rộng lớn tràn ngập trong ánh sáng lung linh của chiếc đèn thủy tinh
trên trần nhà. Trên chiếc bàn ăn kiểu Tây sang trọng bày rất nhiều món ăn ngon.
Mọi người ngồi trên ghế của mình, lặng lẽ dùng bữa.
Theo thường lệ, bảy giờ tối thứ bảy là ngày mà cả gia đình quây quần ăn
cơm. Trong ngày này, nếu không có chuyện gì đặc biệt, tất cả mọi người đều
phải về nhà ăn cơm đúng giờ. Hôm nay là thứ bảy, vì vậy mà mặc dù rất không
muốn xa Hiểu Tranh nhưng Joon Ho vẫn phải về nhà đúng giờ.
Han Je Jin cố làm ra vẻ thản nhiên hỏi: “Hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ? Mẹ
bận đến nỗi quên cả ngày tháng”.
“Ngày mùng sáu tháng mười một”. Joon Ho đáp.
“Hả? Đã mùng sáu tháng mười một rồi cơ à, vậy thì” Han Je Jin đặt đũa
xuống, cười và nói: “Tuần sau là sinh nhật của Joon Ho rồi”.
Tất cả mọi người đều ngẩng đầu.
Joon Ho không nói gì nhưng trong lòng cảm thấy chua xót. Sinh nhật ư?
Ngay cả bản thân mình cũng quên rồi. Dường như ngay từ khi còn nhỏ sinh nhật
của mình đã không được coi trọng. Sau khi anh trai mất, chẳng có ai nhớ tới nó
nữa. Vì sao hôm nay mẹ lại nhớ đến nó?
Bà nội vui vẻ nói: “Đúng vậy, Joon Ho của chúng ta sắp mười tám tuổi rồi”.
“Mười tám tuổi là người lớn rồi. Joon Ho thực sự đã lớn rồi”. Han Je Jin
mỉm cười nói: “Joon Ho sẽ nhanh chóng yêu rồi kết hôn, sau đó kế thừa sự
nghiệp của gia tộc”.
“Mẹ, mẹ nói gì thế”. Joon Ho cảm thấy không tự nhiên khi nghe những lời
nói này.
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“Còn gì nữa? Đó là những chuyện mà bất kỳ ai cũng phải trải qua”. Han Je
Jin cười, sau đó nói với cả nhà: “Thưa bố mẹ, hôm nay có tất cả mọi người ở
đây, con sẽ nói dự định của mình. Joon Ho nhà chúng ta và Ha Na cũng đã qua
lại rất lâu. Bây giờ Joon Ho sắp mười tám tuổi rồi, chi bằng nhân ngày sinh nhật
đính hôn với Ha Na? Hơn nữa bên nhà Ha Na cũng có ý này”.
Đính hôn? Mọi người đều hướng ánh mắt kinh ngạc về phía Han Je Jin. Joon
Ho thì giật nảy mình.
“Ha Na rất xinh. Tính nết lại dịu dàng, chân thật. Hơn nữa tập đoàn điện tử
nhà họ Lee cũng là doanh nghiệp nổi tiếng. Nói đi nói lại, con bé rất hợp với
Joon Ho nhà chúng ta. Mọi người thấy có đúng không?”.
Cách nói của bà ta nghe như có vẻ hỏi ý kiến của mọi người nhưng mọi
người đều biết, chẳng qua bà ta chỉ hỏi cho có mà thôi. Trên thực tế bà ta đã tự
mình quyết định tất cả. Chỉ có điều, quả thực điều kiện của Ha Na rất tốt, ông bà
nội đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
“Mẹ! Vì sao mẹ lại đưa ra đề nghị hoang đường như thế?” Joon Ho bất mãn
nói.
“Hoang đường?”. Han Je Jin chau mày nhìn con trai.
“Con và Ha Na không hề qua lại với nhau như mẹ nói. Chúng con chỉ có thể
miễn cưỡng gọi là bạn mà thôi, sao có thể đính hôn được?”.
“Chẳng phải các con suốt ngày ở bên nhau sao? Trông hai đứa rất thân
thiết”.
Joon Ho thở dài, rõ ràng là Ha Na được sự đồng ý của mẹ nên lúc nào cũng
bám lấy mình. Chỉ vì tôn trọng ý kiến của mẹ nên mình bất đắc dĩ phải cho cô ta
đi theo.
“Mẹ, con và Ha Na sẽ không đính hôn. Con không thích cô ta. Hơn nữa...”.
Joon Ho chần chừ một lúc, cuối cùng cũng nói: “Con đã có người yêu rồi”. Nói
xong, anh không kìm được nở nụ cười ngọt ngào.
Cái gì? Mọi người đều hướng ánh mắt về phía anh.
“Đó là cô gái như thế nào?”. Choi Jung Woon nhìn Joon Ho rồi chậm rãi hỏi.
Bố của Joon Ho - Choi Jung Woon là viện trưởng của bệnh viện Seoul, là
một bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng trong giới y học của Hàn Quốc. Nhưng mấy
năm trước ông lại phải giương mắt nhìn đứa con trai mà mình yêu quý nhất, tự
hào nhất tắt thở trước mắt mình. Từ lúc ấy, ông rất ít khi ở nhà, dường như
không bao giờ hỏi những chuyện trong nhà. Nhưng khi Joon Ho nói có người
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yêu, khuôn mặt nở nụ cười hạnh phúc. Đó là nụ cười hạnh phúc chưa bao giờ
xuất hiện trên khuôn mặt của anh. Từ sau khi Joon Ha mất, chưa bao giờ thấy
Joon Ho cười thật lòng. Vì thế ông không kìm được hỏi.
Joon Ho ngạc nhiên nhìn bố, sau đó mỉm cười nói: “Cô ấy là một cô gái
Trung Quốc, thông minh, học giỏi, kiên cường, tự lập, rất chín chắn, cũng... rất
xinh đẹp”. Trong mắt Joon Ho, Hiểu Tranh là cô gái xinh đẹp nhất.
“Vậy sao?”. Choi Jung Woon gật đầu. Cô gái có thể khiến Joon Ho yêu quý
đến thế chắc chắn là một cô gái rất ưu tú.
“Khi nào rảnh đưa con bé đến nhà chơi”.
Joon Ho vui mừng nhìn bố, hoàn toàn không thể ngờ rằng một người nghiêm
khắc như bố lại chủ động muốn gặp Hiểu Tranh. Vậy thì bố không đồng ý đính
hôn rồi?
“Vâng ạ, con cảm ơn bố”. Joon Ho vui vẻ nói.
Khuôn mặt rạng rỡ của anh khiến bố cũng thấy vui. Ông bà nội cũng vui vẻ
mỉm cười.
Han Je Jin hơi tức giận, cũng hơi ngạc nhiên. Bà ta không hiểu vì sao một
người không hề hỏi han đến chuyện gia đình như chồng mình vì sao hôm nay lại
quan tâm đến chuyện này. Đáng giận hơn là ông ta không thèm quan tâm đến đề
nghị mình đưa ra mà lại còn muốn gặp con bé Trung Quốc ấy.
“Con bé đó không được”. Han Je Jin nói như đinh đóng cột.
“Mẹ, vì sao lại không được? Mẹ đã gặp cô ấy đâu”. Joon Ho khẩn thiết nói:
“Mẹ gặp cô ấy đã rồi nói, chắc chắn mẹ sẽ thích cô ấy”.
Han Je Jin im lặng một lúc rồi nói: “Con dâu của nhà họ Choi chúng ta tuyệt
đối không thể là một đứa trẻ mồ côi”.
Trẻ mồ côi? Ông bà nội tròn mắt ngạc nhiên.
“Mẹ, có phải mẹ đã gặp Hiểu Tranh rồi không?”. Joon Ho sa sầm mặt xuống,
lạnh lùng nói.
“Đúng vậy, vì quan tâm đến con nên mẹ đã gặp nó rồi. Con yên tâm, mẹ
không hề làm cho nó khó xử. Chỉ có điều mẹ tuyệt đối không đồng ý cho hai
đứa qua lại với nhau”.
Joon Ho nhìn mẹ bằng ánh mắt phẫn nộ: “Sao cô ấy có thể không khó xử
được? Mẹ... mẹ thật quá đáng”. Joon Ho hít một hơi thật sâu rồi kiên định nói:
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“Tóm lại con tuyệt đối không đính hôn với Ha Na, con nhất định sẽ ở bên Hiểu
Tranh”.
Han Je Jin trợn mắt nhìn anh. Tuyệt đối không? Nhất định sẽ? Joon Ho dám
nói những lời ấy với mình. Trời ơi! Đúng là không thể tin được.
“Con có thái độ gì vậy, nói những lời như thế với mẹ mà nghe được sao?”.
Han Je Jin tức đến nỗi tay run lên.
Joon Ho đau đớn nhắm mắt. Không thể nào quên được giây phút lúc anh trai
mới mất, mẹ đã gào lên với mình: “Tại mày, chính mày đã hại chết Joon Ha”.
Khoảnh khắc ấy người anh đờ đẫn, anh chỉ thấy trái tim của mình đau đớn đến
nỗi có thể chết ngay tức khắc. Không thể trả cho mẹ một người con trai ưu tú
như Joon Ha, vậy thì chí ít cũng để cho mẹ vừa lòng. Vì thế, sau khi anh trai qua
đời, anh không hề làm trái lời mẹ. Nhưng lẽ nào mình phải đền đáp bằng cả tình
yêu của mình sao? Không được, tuyệt đối không thể được. Mình đã được nếm
trải mùi vị của hạnh phúc, mình không thể sống vô nghĩa như trước đây được.
“Mẹ, con rất tôn trọng mẹ, nhưng...”.
Han Je Jin lập tức ngắt lời anh: “Nếu đã tôn trọng mẹ, vậy thì hãy đính hôn
với Ha Na”.
“Chuyện này con không thể nghe mẹ được, con nhất định sẽ ở bên Hiểu
Tranh”.
Đột nhiên không khí đông cứng lại, hai mẹ con không ai chịu nghe ai. Ông
bà nội nhìn nhau, không biết phải làm thế nào.
Cuối cùng, một giọng nói uy nghiêm phá tan sự im lặng bức bối này:
“Chuyện đính hôn để sau hãy bàn tiếp còn về cô gái mà Joon Ho nói, gặp mặt
trước đã rồi nói”.
Viện trưởng Choi nói xong đứng dậy rời khỏi phòng ăn. Han Je Jin thậm chí
còn chưa kịp phản đối. Ông bà nội thở dài rồi cũng đi lên tầng.
Joon Ho nhìn khuôn mặt tím ngắt của mẹ, nhẹ nhàng nói: “Mẹ, con xin lỗi vì
đã làm mẹ giận, nhưng lần này nghe lời bố được không ạ?”.
Thấy mẹ không nói gì, anh thở dài rồi nói: “Mẹ, con về trường đây”. Han Je
Jin nhìn bàn ăn trống trơn, bỗng nhiên cảm thấy bất lực. Bà ta nhắm mắt, ngả
người vào thành ghế, bắt đầu chìm vào hồi ức...
Trước năm hai mươi hai tuổi, một cô gái trẻ trung xinh đẹp như bà đã yêu và
kết hôn với Choi Jung Woon đẹp trai, tài giỏi. Sau khi được gả vào nhà họ Choi,
dựa vào gia thế hiển hách và nguồn tài sản kếch xù của gia tộc mà một người
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vốn thông minh, năng động như bà nhanh chóng tiếp quản sự nghiệp của nhà họ
Choi. Dưới sự điều hành của bà, tập đoàn nhà họ Choi ngày càng lớn mạnh,
khiến những người vốn không phục không còn bàn tán nữa. Người chồng không
thích kinh doanh cũng có thể toàn tâm toàn ý chuyên tâm nghiên cứu y học. Sau
khi Joon Ha và Joon Ho chào đời, cuộc sống càng hạnh phúc hơn. Joon Ha từ
nhỏ đã bộc lộ tài năng âm nhạc đáng ngạc nhiên. Còn nhỏ như vậy mà đã trở
thành nghệ sĩ violon nhí thiên tài, nổi tiếng thế giới. Bà không thể diễn tả được
mình yêu đứa con trai này như thế nào... Nhưng vì một vụ tai nạn mà cuộc sống
đã thay đổi. Joon Ho trẻ con vì bị mẹ trách mắng mà giận dữ bỏ nhà ra đi. Joon
Ha lo lắng đuổi theo em và đã bị tai nạn. Joon Ha đã ra đi như thế. Điều đó
khiến Han Je Jin cảm thấy thế giới sụp đổ. Trên thực tế, cuộc sống bây giờ cũng
không khác cuộc sống đã bị hủy diệt là bao: Chồng thường xuyên không về nhà.
Con trai bắt đầu không nghe lời. Không khí trong nhà lạnh như băng. Mọi người
đều trở nên lạnh lùng và xa cách. Cuộc sống còn có ý nghĩa gì nữa đây...
Nếu... Joon Ha còn sống thì tốt biết bao. Nghĩ đến đứa con đã chết, Han Je
Jin không kìm được nước mắt.
Nhưng, Joon Ha đã không còn nữa. Joon Ho chính là đứa con trai duy nhất
của mình. Làm sao có thể để nó ở bên một đứa trẻ mồ côi được? Được, nếu con
trai đã không nghe lời, vậy thì hãy để con bé kia tự rút lui...
Nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt, Han Je Jin lại trở về với vẻ cao quý lạnh
lùng.




V



OL 6-5

“Tiệc sinh nhật?”.
Trong nhà ăn yên tĩnh, bỗng nhiên Da Woo hét toáng lên khiến mọi người
xung quanh đều hướng ánh mắt về phía cô.
Hiểu Tranh vội bịt miệng cô ấy: “Cậu nói khẽ thôi chứ xấu hổ chết đi được”.
Joon Ho gườm gườm nhìn Da Woo. Đồ đáng ghét, rõ ràng biết là cuộc hẹn
hò ngọt ngào của người ta, vậy mà còn đi theo làm “kỳ đà”. Nếu biết yên tĩnh
làm “kỳ đà” thì không nói làm gì, nhưng lại còn hét toáng lên một cách thô
thiển, hại mình và Hiểu Tranh đều mất mặt.
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Da Woo gạt tay Hiểu Tranh, ngượng ngùng nói: “Người ta đâu có cố tình.
Chỉ tại lời nói của anh Joon Ho khiến người ta quá ngạc nhiên”.
“Vì sao?”. Hiểu Tranh ngạc nhiên hỏi. Với hoàn cảnh của Joon Ho thì tổ
chức một bữa tiệc sinh nhật là chuyện rất bình thường. Một người cũng xuất
thân giàu có, biết nhiều phép tắc như Da Woo mà hét toáng lên như vậy thì quả
là khiến người ta không khỏi ngạc nhiên.
“Đó là bởi vì...”. Da Woo cẩn thận liếc nhìn Joon Ho rồi mới nói: “Từ trước
tới nay anh Joon Ho chưa bao giờ tổ chức sinh nhật”.
“Thật sao?”. Hiểu Tranh ngạc nhiên nhìn Joon Ho.
Joon Ho lặng lẽ gật đầu, trong lòng thoáng một chút chua xót.
Tuy gia đình rất giàu có nhưng thực sự anh chưa bao giờ tổ chức tiệc sinh
nhật. Vì sao ư? Bởi vì anh có một người anh trai quá xuất sắc, quá hoàn mỹ.
Ngay từ khi còn rất rất nhỏ, anh đã biết ánh mắt của mọi người đều chỉ hướng
về anh trai mình. Dường như đã quên nhà họ Choi còn có một cậu con trai nữa.
Mặc dù anh cũng học rất giỏi, tài nghệ của anh cũng rất xuất sắc. Nhưng anh chỉ
có thể giấu tài năng của mình dưới cái bóng của chàng trai thiên tài Choi Joon
Ha. Sinh nhật của anh muộn hơn sinh nhật của Joon Ha nửa tháng. Hàng năm,
cứ đến sinh nhật của Joon Ha là mọi người lại tổ chức tiệc chúc mừng long
trọng, mời rất nhiều khách đến dự. Joon Ha cũng biểu diễn violon trong bữa
tiệc, sau đó là vô số lời tán thưởng và những ánh mắt ngưỡng mộ, đố kỵ. Còn
đến sinh nhật của anh, vì vừa mới tổ chức tiệc sinh nhật cho anh trai nên mọi
người không muốn bày vẽ nữa. Mặc dù anh trai cũng phản đối rất nhiều lần
nhưng tình hình vẫn vậy. Vì thế... bỗng nhiên anh mỉm cười bí hiểm: Đột nhiên
năm nay mẹ muốn tổ chức tiệc sinh nhật cho mình quả thực khiến người ta
không khỏi ngạc nhiên, chẳng phải sao?
“Anh, anh đã nghĩ đến việc vì sao bác lại làm như thế không?”. Da Woo
nghĩ đến bà bác vô cùng xinh đẹp nhưng lại thông minh đến đáng sợ mà thấy
rùng mình.
Joon Ho cười, dù mẹ có dự định gì thì mình cũng sẽ không thay lòng. Anh
nắm chặt tay Hiểu Tranh, kiên định nói: “Trong bữa tiệc sinh nhật của mình,
anh sẽ chính thức giới thiệu Hiểu Tranh với mọi người”.
Hiểu Tranh hơi run run. Nhìn thẳng vào mắt Joon Ho, cô thấy được sự trìu
mến và kiên định của anh, khóe môi khẽ nở nụ cười rạng rỡ, nắm chặt tay anh...
Nên mua quà gì tặng sinh nhật đây? Hiểu Tranh nghĩ mãi không ra.
Cô đã dành một buổi tối để rủ Da Woo đi dạo phố, chuẩn bị quà sinh nhật
cho Joon Ho, nhưng không phải là đồ quá bình thường thì là giá quá đắt khiến
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cô không thể mua được. Vì thế đi lòng vòng suốt cả buổi mà không mua được
gì.
Cô và Da Woo mệt nhừ, ngả người vào cửa kính của cửa hàng lưu niệm. Hai
người đều thấy chân nhũn ra.
“Hay là ngày mai chúng ta đi mua có được không?”.
Da Woo đấm chân rồi nói.
Hiểu Tranh quay sang nhìn Da Woo với vẻ mặt đầy áy náy. Đúng lúc cô
định nói thì ánh mắt đã bị cuốn hút bởi chiếc tủ kính phía sau. Cô vội quay
người lại, chăm chú nhìn thứ ánh sáng rực rỡ phát ra từ tủ kính.
Chiếc tủ kính dưới ánh đèn sáng rực có bày một vật bằng thủy tinh. Một
chiếc móc khóa hình trái tim nằm gọn trong chiếc hộp vô cùng tinh xảo.
Một trái tim lung linh trong suốt, một trái tim không vết.
Đột nhiên, đôi mắt của Hiểu Tranh lóe lên một thứ ánh sáng kỳ lạ. Cô không
kìm được kéo Da Woo vào cửa hàng.
Nhân viên cửa hàng đang chuẩn bị đóng cửa. Hiểu Tranh vội nói: “Xin hãy
chờ một chút, có thể cho tôi xem chiếc móc khóa hình trái tim trong tủ kính
được không?”.
Ôm chiếc hộp đã được gói rất cẩn thận ra ngoài, khuôn mặt của Hiểu Tranh
nở nụ cười mãn nguyện.
Da Woo tỏ ra hết sức ngạc nhiên: “Chiếc móc khóa hình trái tim này có gì
đặc biệt?”.
Dĩ nhiên là đặc biệt rồi, Hiểu Tranh thầm nghĩ. Trên mỗi bức thư gửi cho
người tài trợ cô đều vẽ một hình trái tim để bày tỏ lòng biết ơn và nỗi nhớ mong
của mình. Bây giờ cô đã gặp người tài trợ rồi, nhưng anh ấy vẫn chưa biết cô
gái mà mình tài trợ đang ở bên cạnh. Vì thế cô muốn tặng cho anh một hình trái
tim trong ngày sinh nhật của anh, sau đó tiết lộ bí mật đẹp đẽ này. Hơn nữa...
trái tim thủy tinh này cũng là trái tim cô yêu anh...
Nhìn dáng vẻ tò mò của Da Woo, Hiểu Tranh nháy mắt rồi nói: “Cái này dĩ
nhiên là có điểm đặc biệt của nó rồi. Chỉ có điều... Bây giờ vẫn còn là bí mật.
Đến ngày sinh nhật của Joon Ho, bí mật này sẽ được hé mở”.
“Được nếu quà sinh nhật đã chuẩn bị xong rồi, vậy thì chỉ còn một vấn đề
thôi”.
“Vấn đề gì?”Hiểu Tranh ngạc nhiên hỏi.
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Da Woo giơ một ngón tay, vẽ một vòng tròn lớn trong không trung rồi mới
chỉ vào mặt Hiểu Tranh và nói: “Chính là cậu”.
Ngày hôm sau.
Sau khi tan học. Joon Ho đến cửa hàng váy dạ hội nổi tiếng nhất Seoul.
“Xin hỏi anh muốn mua gì?”.
“Hãy lấy chiếc váy trong tủ kính cho tôi xem”. Joon Ho chỉ tay về phía chiếc
váy dạ hội màu trắng trong tủ kính.
Dưới ánh đèn, chiếc váy dạ hội màu trắng thật lóa mắt.
Nhân viên phục vụ gói cẩn thận rồi đưa cho Joon Ho. Joon Ho lấy điện thoại
rồi nhấn số. “Da Woo, em xuống dưới đi, giúp anh đưa cái này cho Hiểu
Tranh”.
Trong phòng ngủ.
“Oa, chiếc váy đẹp quá. Trông có vẻ đắt lắm đấy”. Da Woo ngưỡng mộ nói.
“Ngày mai mình sẽ mặc cái này sao?”.
“Đúng vậy, quá hợp. Trong bữa tiệc sinh nhật của anh Joon Ho chắc chắn
cậu sẽ là người xinh nhất”. Da Woo cười giúp Hiểu Tranh chỉnh đuôi váy.
“Anh họ mình thật là có con mắt thẩm mỹ...”.
Hiểu Tranh nhìn mình trong gương, cảm giác có chút xa lạ. Thì ra mình cũng
có lúc xinh đẹp như thế này. Câu chuyện cổ tích về cô gái Lọ Lem cũng như thế
này sao? Ngày mai mình sẽ đối diện với thời khắc bất ngờ này như thế nào?
Cảm giác tự tin mơ hồ trào dâng trong lòng Hiểu Tranh. Mình nên cố gắng để
trở thành một Tần Hiểu Tranh đáng để mọi người tự hào.
Trước gương là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần với nụ cười rực rỡ như thiên
thần.
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