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Phần 4
Chương 13
Đi Học

“C

ô sao vậy, đánh đi, sao không đánh nữa?” Nhất Ngạn ngước đầu lên

khỏi cổ Thanh Hà, làm ra vẻ rất ngạc nhiên nhìn cô rồi chậc chậc hai tiếng nói:
“Không phải cô rất ghét em sao?”
Thanh Hà không lên tiếng vì không muốn để cho cậu ta càng thêm đắc chí.
Nhất Ngạn vẫn cười, ngón tay trượt trên gương mặt trắng nõn của cô: “Cô
nghĩ làm vậy thì sẽ khiến em mất đi hứng thú sao? Nhưng cô có biết hay không,
chỉ cần nhìn mặt cô thôi là em đã không thể nhịn được rồi... Cô nói thử xem em
nên bắt đầu từ trên hay dưới sẽ tốt hơn đây?”
Dù cậu nói gì đi nữa Thanh Hà vẫn rất sợ hãi: “Cậu giết tôi đi...”
Nhất Ngạn “hả” một tiếng: “Giết cô? Sao em có thể giết cô được? Em thích
cô đến vậy kia mà.”
Giờ đây Thanh Hà chỉ cảm thấy rằng nếu được cậu ta thích thì chi bằng chết
đi còn hơn. Cô vĩnh viễn không thể đoán được trong lòng cậu ta đang suy nghĩ
gì, nửa thật nửa giả, trêu cợt đùa bỡn, sự tình nghiêm trọng như vậy nhưng trong
mắt cậu ta như thể chuyện chẳng đáng để nhắc tới. Ở cùng với cậu ta một giây
thôi cũng giống như đang đi cáp treo mạo hiểm kích thích, kinh hồn táng đảm
nhưng không thể làm gì được. Bị một người như vậy quấn lấy mà còn là học
sinh của cô, hơn nữa, ngày nào bây giờ cũng phải đối mặt với loại chuyện này
khiến... cô hận không thể...
Trong phòng khách truyền đến tiếng mở cửa.
... Khương Biệt đã trở lại.
Hai mắt Thanh Hà lập tức phát sáng.
“Anh ta về khiến cô vui như vậy sao?” Nhất Ngạn lạnh lùng nói.
Không biết tại sao, Thanh Hà không dám nhìn thẳng vào ánh mắt cậu ta.
Một bộ quần áo được ném tới chỗ cô: “Mặc vào đi.”
Thanh Hà sững sờ, còn chưa phản ứng kịp thì Nhất Ngạn đã cười nói:
“Chẳng lẽ cô thật sự muốn anh ta thấy cô trong tình trạng lõa... thể thế này
sao?”
“Hạ lưu!” Thanh Hà trốn vào trong chăn nhanh chóng mặc quần áo vào, sau
đó đưa tay quẹt nước mắt trên mặt.
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Nhất Ngạn ở bên cạnh thấy hình ảnh đó khóe môi hơi cong lên, hai tay vòng
trước ngực nhưng không nói câu nào.
Tuy rằng cách một lớp mền nhưng Thanh Hà vẫn cảm thấy cứ như mình
đang bị cưỡng gian bằng mắt, cảm giác này rất khó chịu đồng thời cũng rất khó
diễn tả bằng lời.
Hai người bốn mắt nhìn nhau nhưng không ai nói chuyện. Bầu không khí
đang giằng co thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa...
Nhất Ngạn thu hồi tầm mắt nói: “Mời vào.”
Khương Biệt đẩy cửa đi vào, nhìn thấy họ thì cười cười nói: “Đi khắp nơi mà
vẫn không tìm được hai người, thì ra ở đây à.”
Nhất Ngạn cũng cười nói: “Cô giáo có chút không thoải mái nên em đưa cô
ấy về phòng nghỉ ngơi một chút.” Cậu ta quay đầu lại đưa lưng về phía Khương
Biệt, kín đáo cười đểu với cô còn kéo dài âm cuối: “Cô giáo, đúng không?”
“Ừm.” Môi Thanh Hà giật giật đáp lại bằng giọng cứng ngắc.
“Không thoải mái thật sao? Sắc mặt cô rất kỳ lạ.” Khương Biệt hơi nghi ngờ
hỏi lại.
Thanh Hà vội nói: “Không có gì, thật sự không có gì đâu.” Cô cũng không
hy vọng Khương Biệt biết sự việc vừa mới xảy ra. Nhưng những lời của Nhất
Ngạn vẫn luôn quanh quẩn trong đầu cô. Cậu ta là người dám nói dám làm,
hoàn toàn không kiêng dè bất cứ điều gì cả. Mười phần thì có đến tám, chín
phần sau này cậu ta sẽ thật sự hại Khương Biệt, cô phải nhắc nhở anh ta như thế
nào đây? Lòng Thanh Hà rối như tơ vò.
Nhất Ngạn cười nói: “Sức khỏe cô giáo không được tốt, một khi đã mệt rồi
thì không còn chút sức lực nào cả.”
“Mệt?” Khương Biệt hỏi lặp lại.
Thanh Hà hiểu điều đó hơn ai hết nên môi liền trắng bệch, không dám ngẩng
đầu nhìn nét mặt Khương Biệt, còn Nhất Ngạn thì mặt không đổi sắc, tim không
đập nói ở bên tai cô: “Vừa rồi hỏi cô giáo nhiều bài quá nên cô giáo chưa kịp
tiêu hóa hết.”
Khương Biệt cười: “Ra là vậy.”
Đề tài này cứ thế được bỏ qua, tảng đá lớn trong lòng Thanh Hà rơi xuống
nhưng vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhất Ngạn ở bên cạnh thì làm
như không có việc gì, trò chuyện với Khương Biệt về những chủ đề khác.
Khương Biệt kể chuyện hôm nay đến bệnh viện với vẻ mặt hơi có phần tức
giận.
“Người ta là con gái từ vùng khác đến làm thuê mà cũng bị bọn chúng ra tay
tàn độc như vậy.”
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Khương Biệt kể lại mọi chuyện cho hai người họ nghe nên tất cả sự chú ý
của Thanh Hà đều chuyển sang chuyện này.
Trần Dĩnh từ Tứ Xuyên đến vùng này hồi đầu tháng, vốn muốn ở đây ổn
định, làm thuê sống qua ngày. Chồng của bà bán thịt heo là Lạp Tam Luân thấy
cô dễ thương xinh gái nên lừa cô lên xe, nói là cho cô quá giang một đoạn
đường. Sau đó ông ta chở cô vào một con hẻm nhỏ vắng người, lấy chứng minh
thư của cô sau đó ép cô về nhà mình để thực hiện hành vi đồi bại. Trần Dĩnh
không được học nhiều, không am hiểu pháp luật nên đành cam chịu vì muốn lấy
lại chứng minh thư đang bị ông ta giữ, về sau bị bà vợ họ Khâu phát hiện, từ đó
nảy sinh xung đột. Cô thừa dịp hỗn loạn trốn thoát, sau đó lại xảy ra chuyện ở
chợ bán thức ăn.
Vẻ mặt Thanh Hà có chút nặng nề.
Khương Biệt an ủi cô: “Đừng quá lo lắng. Gần đây ra ngoài phải cẩn thận,
bọn xấu đang theo dõi cô đấy.”
“Em nhất định sẽ chú ý đến an toàn của cô giáo, đi học, tan học, đi dạo phố...
Một tấc cũng không rời.” Nhất Ngạn nói.
Thanh Hà khó chịu ôm cánh tay, thấy da gà nổi lên lớp lớp. Cô gần như
ngừng thở, trong lòng có khổ nhưng không nói thành lời. Khương Biệt nhìn
thấy cả hai hòa hợp như vậy khẽ mỉm cười, nói: “Vậy tôi yên tâm rồi.”
Nhất Ngạn cười nhẹ, chớp chớp mắt với anh ta: “Anh cứ yên tâm.”
Thanh Hà nghe mà thấy mình như đang ở trong hầm băng. Lúc đến trường,
Nhất Ngạn thật sự theo sát cô, một tấc cũng không rời.
Xung quanh đây chỉ có một trường trung học duy nhất nằm cạnh sườn núi.
Ngọn núi ở đây dốc đứng, trường học nằm ở vị trí sườn núi bằng phẳng nhô ra
bên ngoài, hai bên trái phải đều là vách đá nhô lên. Đường đi chỉ có một con
đường nhỏ khoảng chừng một mét được con người tạo ra, bao bọc chung quanh
chân núi, cuối con đường này nối tiếp với đường lên núi.
Con đường nhỏ này rất hẹp, giống như lơ lửng giữa lưng chừng núi, chung
quanh chỉ có lan can bằng gỗ cao cỡ nửa người. Nếu lần đầu tiên đi qua con
đường này, nhất định sẽ sợ tới mức hai chân bủn rủn, xụi lơ trên mặt đất.
Trường học thì nằm trên nền đất bằng, hai bên rìa núi chỉ có một đường nhỏ xíu
để đi.
Trước kia, mỗi lần đi qua con đường nhỏ này Thanh Hà rất sợ nên đi rất
chậm, cũng không dám nhìn xuống phía dưới. Nhưng bây giờ thì khác, có Nhất
Ngạn luôn đi theo phía sau nên bước chân cũng vô thức bước nhanh hơn, như
thể chỉ muốn bỏ lại cậu ta càng xa càng tốt vậy.
“Cô giáo, cẩn thận đấy, nếu ngã xuống em không chắc sẽ kéo cô lên được
đâu.” Nhất Ngạn ở phía sau với theo nói đùa.
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Thanh Hà làm như không nghe thấy nhưng trong lòng thì không ngừng chửi
bới cậu ta. Nếu có thể nghĩ được cách thoát khỏi cậu ta thì tốt biết mấy.
Nhưng Nhất Ngạn hệt như kẹo da trâu dính chặt lên người cô, cho dù cô trốn
đằng nào cũng không thoát khỏi cậu ta được.
Vì trong lòng luôn thấp thỏm không yên nên Thanh Hà suýt trượt chân ngã
xuống dưới vách núi, may là Nhất Ngạn kịp thời kéo cô lại còn tiện thể ôm luôn
cô vào lòng. Hai người đứng song song nên con đường nhỏ không còn dư ra khe
hở nào nữa. Mông Thanh Hà đặt trên lan can, nửa người lơ lửng trên không nên
lòng cô vô cùng hốt hoảng, bất an.
“Xem cô này, làm gì đổ mồ hôi đầm đìa như tắm vậy, sợ đến thế cơ à.” Cậu
ta móc khăn ra dịu dàng giúp cô lau mồ hôi.
“Buông tôi ra đi, lỡ ai thấy thì phải làm sao đây?”
Nhất Ngạn nói: “Giờ còn chưa tới sáu giờ, trừ hai người chúng ta thì đâu có
ai ngốc đến nỗi dậy sớm như vậy nữa?”
Rõ ràng đang chế giễu chuyện cô dậy sớm... thằng nhóc này có lẽ là chúa
ngủ nướng!
Thanh Hà tức giận nhìn cậu ta.
Nhất Ngạn hoàn toàn không thèm để ý đến, nhân cơ hội véo mặt cô một cái:
“Cô làm gì được em nào?”
Thanh Hà thật sự không thể làm gì được cậu ta cả.
Khó khăn lắm cậu ta mới đồng ý buông cô ra.
Sau khi bóng lưng của hai người đã đi xa thì có mấy nữ sinh đi từ đằng sau
tới, một người trong đó tóc bới cao thắt bím không tin dụi mắt mình: “Mình
không nhìn lầm chứ, là cô Thanh Hà và...” Cô ta cẩn thận liếc nhìn sang cô gái
da dẻ trắng trẻo, xinh đẹp, dáng người thướt tha ở bên cạnh: “Tố, cậu đừng quan
tâm làm gì, có lẽ là mình nhìn lầm thôi...”
Vẻ mặt của cô gái tên “Tố” lạnh lẽo, cô ta cau mày, trầm tư nhìn con đường
nhỏ phía trước bị sương mù bao phủ.
Lúc trước trường học là do một nhà giàu giấu tên quyên tặng, là công trình
từ thiện. Mấy đời hiệu trưởng của ngôi trường này coi như đều có bản lĩnh, khổ
luyện ở thâm sơn cùng cốc mới ra anh tài, hàng năm đều làm đơn xin cấp trên
một khoản tiền lớn nên cơ sở, thiết bị của trường coi như không tệ.
Thanh Hà có tiết 3 và 4 vào buổi sáng, khi cô vừa bước vào lớp học thì cả
đám học sinh đều rối rít chào hỏi: “Chào cô giáo...”
Cô cười bảo mọi người ngồi xuống, sửa lại giáo án đã chuẩn bị một chút sau
đó bắt đầu giảng bài.
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Hôm nay cô mặc chiếc váy liền áo màu trắng, vạt váy may theo kiểu ba tầng,
vừa vặn che khuất đầu gối. Cổ áo hình tròn, vừa thuần thục lại vừa lịch sự tao
nhã, trên sống mũi là gọng kính hơi mảnh, vừa nhìn đã biết là người luôn làm
tấm gương sáng cho người khác.
Nhưng không ai biết dưới lớp quần áo của cô giáo ngoài mặt luôn đoan trang
chính là một cơ thể làm say đắm lòng người.
Nhất Ngạn chống cằm, cười dịu dàng nhìn cô.
Thanh Hà đang cầm thước dạy học giảng bài. Lúc nhìn xuống dưới lớp, khi
tầm mắt cô và cậu giao nhau thì lập tức thu về, mất tự nhiên vén sợi tóc rủ
xuống bên má ra sau tai.
Nhất Ngạn cong môi cười.
Ngồi cùng bàn là Vương mập dùng cùi chỏ thúc cậu ta: “Sao hả, mình nói
không sai đúng không? Cô giáo Thanh Hà tuyệt đối là bông hoa xinh đẹp nhất
của trường chúng ta, khuôn mặt này, dáng người này...” Cậu ta vừa nói vừa
chảy nước miếng.
Nhất Ngạn liếc nhìn cậu ta bằng ánh mắt giễu cợt, khinh thường với phản
ứng của tên Vương mập.
Vương mập thấy vậy thì thần bí lẩm bẩm một mình.
Thanh Hà giảng xong bài cuối cùng thì bảo học sinh lấy vở ra bắt đầu làm
bài tập còn mình ở trên bàn giáo viên chấm bài. Sau khi chấm xong, cô ôm sách
giáo khoa đi xuống bục giảng, nhẹ chân đi qua đi lại ở lối đi giữa các dãy bàn,
nhân tiện nhìn các học sinh đang làm bài.
Lúc đi qua dãy bàn gần cuối, cô đột nhiên nhìn thấy một ánh mắt thâm trầm
đang mỉm cười khiến cô sợ tới mức lập tức lui lại thì Nhất Ngạn đã giơ tay lên:
“Cô giáo, em có bài này không hiểu lắm, cô có thể giảng cho em một chút
không?”
Giọng nói của cậu ta ấm áp khiêm tốn, hoàn toàn là dáng vẻ của một học
sinh ngoan.
Nhưng Thanh Hà thì biết rất rõ trong lòng cậu ta đang có tính toán gì, cô
thầm mắng mình chủ quan nhưng tất cả học sinh đều đang nhìn hai người nên
cô đành phải miễn cưỡng đi đến bên cạnh cậu ta.

Chương 14
Nhà Vệ Sinh

“B

ài một đúng không?” Cô kéo ghế trống ra, ngồi xuống bên cạnh cậu ta.

Nhất Ngạn nghiêng người dựa vào bàn, nhìn cô. Thanh Hà cúi đầu đẩy mắt
kính rồi lặp lại lần nữa: “Bài số một?”
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Ngón trỏ của Nhất Ngạn trượt qua trượt lại trên quyển vở: “Vâng...”
Bộ dạng ngập ngừng khiến Thanh Hà rất hoài nghi cậu ta cố ý. Trên thực tế
Nhất Ngạn đúng là cố ý. Thanh Hà cố gắng kiềm nén cơn tức giận nói lại một
lần nữa: “Nhất Ngạn, rốt cuộc có phải bài số một không?”
Nhất Ngạn nằm sấp ra mặt bàn rồi trườn tới trước mặt cô, nhỏ giọng nói chỉ
để một mình cô nghe: “Đáng lẽ là biết nhưng khi nhìn thấy cô giáo thì tất cả đều
biến mất sạch sành sanh.”
“Cậu...” Thanh Hà nhíu mày lại.
Đột nhiên có một bàn tay đặt lên đùi cô, sau đó men theo đầu gối trượt dần
lên phía trên. Nhất Ngạn ngồi ở trong góc, hơn nữa lại có thói quen ngồi ở góc
chết để tránh ánh mắt của người khác nên những học sinh ngồi ở bên ngoài
hoàn toàn không thấy được hành động của cậu ta, nhưng Thanh Hà không hề
hay biết chuyện này, cô căng thẳng đến mức cơ thể cứng đờ không nhúc nhích,
chỉ có thể liều chết trừng mắt nhìn cậu ta.
“Cô giáo, cô giảng cho em bài này đi.” Nhất Ngạn đẩy chầm chậm quyển vở
qua trước mặt cô, lúc cậu ta cười trên má còn hiện lên lúm đồng tiền.
Đây là lần đầu tiên Thanh Hà nhìn thấy lúm đồng tiền của cậu ta, ở bên trái
gần khóe miệng, rất nhỏ nên nếu không nhìn gần có lẽ không dễ dàng phát hiện
được.
Nếu không phải đã biết rõ tính nết của cậu ta thì nhất định Thanh Hà sẽ cho
rằng đây là một thiếu niên đẹp trai đáng yêu, nhân phẩm, học vấn đều rất ưu tú.
Nhưng sự thật đã chứng minh, những thứ bên ngoài đều không bền chắc, bề
ngoài thì cậu ta giống như thiên sứ nhưng trong xương cốt lại xấu xa đến mức
ngay cả ác ma cũng không bằng. Hơn nữa còn tham ăn tham ngủ, ngang ngược
không có thuốc nào trị nổi!
Bàn tay đó nhàn nhã di chuyển lên xuống trên đùi cô, vuốt ve trêu đùa cô,
muốn khơi lên dục niệm bị cô cố kiềm nén che giấu tận sâu dưới đáy lòng. Hai
gò má Thanh Hà ửng hồng như say rượu nhưng không dám ngọ nguậy lộn xộn,
cô vội vàng xõa tóc để che đi hai gò má mình.
“Cô giáo nóng lắm à, có muốn em hạ nhiệt giúp cô không?” Cậu ta xích lại
gần thêm chút nữa.
Thanh Hà hạ giọng xuống mức nhỏ nhất: “Đang trong giờ học đấy, tự trọng
một chút.”
“Cô giáo có thể đi mà.” Nhất Ngạn ra vẻ vô tội, mếu máo nói lời vòng vo:
“Có điều... các bạn khác nghĩ thế nào thì em không biết, nhưng riêng em thì
thấy cô giáo Thanh Hà xưa nay đều dịu dàng mềm mỏng sao có thể đột nhiên
bất lịch sự bỏ đi như vậy được đúng không? Nên nếu không phải đã xảy ra chút
chuyện gì đó không bình thường...”
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“Hèn hạ!”
“Em còn tưởng cô giáo rất vui vẻ nữa chứ. Bị nhiều người nhìn như vậy...”
Nhất Ngạn che miệng cười, động tác càng thêm suồng sã, gần như chạm vào đùi
trong của cô.
Thanh Hà kẹp chặt tay cậu ta, lưng thẳng tắp không dám nhúc nhích. Một
tay còn lại của Nhất Ngạn vẫn đặt ở trên sách giáo khoa với vẻ mặt hết sức
chăm chú: “Cô giáo, bài này giải vậy đúng không ạ?”
Thanh Hà he hé đôi môi, mặt đỏ như trái đào, bàn tay đặt nơi đùi đang sờ mó
vô cùng có quy luật, đầu ngón tay gãi gãi chỗ mềm mại giữa đùi cô làm cho
quần lót cô bắt đầu ẩm ướt. Thanh Hà hận không thể đánh cho cậu ta một bạt tai
ngay trước mặt mọi người, mặt cô đỏ như bị lửa nung nhưng không thể mở
miệng nói được lời nào. Liên tục có chất lỏng trào ra làm ướt ngón tay Nhất
Ngạn, theo động tác xoay tròn chà xát của ngón tay cậu ta, nơi bắp đùi càng lúc
càng ướt át, cuối cùng nhem nhép bết dính.
Vừa hết giờ tan lớp, Thanh Hà ôm sách giáo khoa lảo đảo chạy ra ngoài,
thậm chí ngay cả câu “Hẹn gặp lại các em” cũng quên nói luôn.
Vương mập ngái ngủ ngáp một cái tỉnh lại từ trong giấc mộng, đúng lúc nhìn
thấy cảnh này nên nghi ngờ hỏi: “Cô Thanh Hà sao vậy?”
Nhất Ngạn sửa soạn mấy quyển sách giáo khoa rồi ôm ở trước ngực, sau đó
chậm bước đi ra ngoài.
Tố ngăn cậu ta tại cửa ra vào: “Nhất Ngạn.”
“Là cậu?” Nhất Ngạn nghiêng đầu nhìn cô ta, làm như không thấy thiếu nữ
xinh đẹp trước mặt: “Có chuyện gì không?”
“Tại sao cậu luôn lạnh nhạt với mình như thế chứ?”
Nhất Ngạn đi ra ngoài cửa, nhường đường cho những người ở bên trong đi
ra. Tố vội vàng đi theo bắt lấy ống tay áo cậu: “Mình thật sự khiến cậu chán
ghét đến vậy sao?”
Nhất Ngạn cười lắc đầu, đưa tay đặt lên mu bàn tay cô ta khiến cô ta rung
động, đỏ mặt đang muốn nói gì đó thì bàn tay của Nhất Ngạn đã hất tay cô ta
xuống một cách rất tự nhiên.
Tố ngơ ngác đứng yên tại chỗ trong khi Nhất Ngạn đã đi rất xa rồi. Bình
thường lúc nào con mắt của cô ta cũng cao hơn đầu, từ trước đến nay cũng
không phải loại người chịu thua cuộc nên cô ta lập tức đuổi theo, cản Nhất
Ngạn ở bậc thang trước cái nhìn soi mói của những người chung quanh.
“Cậu vẫn chưa trả lời mình đấy.”
Nhất Ngạn nói: “Tôi luôn rất lịch sự với các cô gái, cậu cứ nhất định phải ép
tôi nói ra một số lời khó nghe sao? Bạn học cùng lớp à, tôi không muốn về sau
thấy khó xử.”
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“Ý cậu là cậu hoàn toàn không thích mình?” Bạn Tố bị đả kích rất lớn.
Nhất Ngạn nghiêm túc gật đầu: “Cậu không có ngốc mà.”
“Cậu...” Giờ thì bạn Tố mới hiểu ra cô ta bị Nhất Ngạn đùa bỡn.
Nhất Ngạn thu lại nụ cười, sắc mặt trở nên lạnh lùng đến cực điểm, cậu liếc
cô ta một cái: “Đừng đi theo tôi nữa, hôm nay tâm trạng tôi rất tốt nên không
muốn so đo với cậu. Nếu ngày nào đó tâm tình tôi không tốt...” Ánh mắt của
Nhất Ngạn bỗng nhiên sắc bén tựa như dao găm lướt qua người Tố khiến cô ta
chợt rùng mình.
Trong nhà vệ sinh.
Nhà vệ sinh riêng kế bên cửa sổ.
Thanh Hà luống cuống móc giấy vệ sinh ra chà lau vết bẩn giữa hai chân
nhưng cho dù cô có lau thế nào đi nữa thì vẫn luôn có cảm giác đặc sánh, dường
như còn có cảm giác của bàn tay Nhất Ngạn lưu lại. Hai bên đùi bị cô chà xát đã
hơi trầy da, đột nhiên trên đỉnh đầu truyền đến tiếng huýt sáo.
Thanh Hà ngẩng đầu lên thì thấy Nhất Ngạn đang ngồi phía trên ngay cạnh
sát nhà vệ sinh, thả hai chân ung dung đung đua giữa không trung.
Thanh Hà vừa định mở miệng thì Nhất Ngạn đã dùng một tay chống tường
rồi nhảy xuống, thoải mái bịt miệng cô lại, sau đó dựng thẳng ngón tay đặt trên
môi cô: “Suỵt...”
Tiếng bước chân bên ngoài mỗi lúc càng đến gần, quả nhiên Thanh Hà
không dám lên tiếng nữa.
Trong không gian nhỏ hẹp, hai người đứng quá gần nhau, ngay cả hô hấp
cũng gần như đan xen vào nhau.
Đầu Thanh Hà bị ép dán sát vào ngực Nhất Ngạn, bả vai bị cậu ta ôm lấy.
Nhất Ngạn nhắm mắt lại vùi đầu vào cổ cô, hít vào một hơi thật sâu với vẻ mặt
say mê. Thanh Hà giận đến suýt tắt thở nhưng sắc mặt thì đỏ hồng.
Cuối cùng tiếng bước chân cũng dừng lại, nghe qua thì dường như có ba bốn
người.
Không có ai nói chuyện, một lát sau, có người lướt qua tất cả các căn phòng,
phát hiện chỉ có căn phòng cuối cùng là không mở được thì quay đầu ra hiệu với
mấy người ở bên ngoài.
“Che che giấu giấu làm gì, mình sẽ cho cô ta biết rõ mình là “Tố”.” Giọng
của cô gái có chút khinh thường.
Dù sao đây cũng là chuyện lén lút, lúc này sắc mặt ba người còn lại càng tồi
tệ hơn, tất cả đều trầm mặc không nói gì. Ánh mắt của Tố lần lượt lướt qua bọn
họ sau đó xoay người đi ra ngoài.
Tiếng động đến đây giống như biến mất.
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Trong nhà vệ sinh im lặng phăng phắc, chỉ còn tiếng chim hót trên cành cây
bên ngoài cửa sổ.
Một lúc lâu sau, đột nhiên có tiếng va chạm kỳ lạ truyền vào lỗ tai Thanh
Hà. Nghe thoáng qua thì hình như là tiếng kim loại cọ sát trên mặt đất, còn có
tiếng đồ nhựa kéo lê trên nền gạch.
Thanh Hà còn chưa phản ứng kịp thì thấy một đoạn ống nước bị vứt lên cao,
quăng vào trong phòng. Đó là một ống nước làm bằng cao su, đầu ống là kim
loại. Đột nhiên ống nước bị mở ra, một dòng nước lạnh phun từ phía trên xuống
dưới làm cho bọn họ ướt đẫm.
Thanh Hà vội vàng mở cửa thì phát hiện cửa đã bị người ta khóa từ bên
ngoài. Cô theo bản năng ôm chặt lấy Nhất Ngạn, lạnh đến phát run. Nước chảy
rất mạnh hơn nữa còn lạnh buốt như băng, toàn thân Thanh Hà đều ướt đẫm,
quần áo dán sát vào người. Hô hấp của Thanh Hà có chút khó khăn vì cô gần
như không thở nổi dưới dòng nước như nện xuống này.
Nhất Ngạn ôm chặt lấy cô, đưa tay chắn nước ở phía trên đỉnh đầu cô để làm
chậm tốc độ dòng chảy lại.
Khoảng năm phút sau, Tố khóa ống nước lại.
“Mùi vị như thế nào, cô giáo Thanh Hà?” Giọng cô ta vẫn lạnh như băng
nhưng lúc này lại mang theo vài phần đắc ý khi trả được thù.
Sức khỏe Thanh Hà không tốt, cô hắt hơi một cái, Nhất Ngạn đập mạnh vào
cửa như muốn xông ra ngoài nhưng Thanh Hà vội cầm tay cậu, vẻ mặt cầu
khẩn, khe khẽ lắc đầu.
Nhất Ngạn thôi không đập cửa nữa.
Tố ở bên ngoài vẫn lớn tiếng nói: “Đây là báo ứng của cô! Người trước cũng
vậy mà người sau cũng vậy. Tất cả đều ra vẻ thanh cao, cô cách xa người trong
lòng của tôi một chút! Đã lớn tuổi rồi mà còn quyến rũ học sinh của mình, cô có
biết xấu hổ hay không?”
Thanh Hà không nói gì còn Tố thì ở bên ngoài cười lạnh, nói tiếp: “Chột dạ
đúng không? Đồ mất nết! Tự giải quyết cho tốt đi.”
Nói xong cô ta dẫn cả đám nữ sinh ra khỏi nhà vệ sinh.
Hai chân Thanh Hà như nhũn ra, ngã vào người Nhất Ngạn, mí mắt nặng trĩu
rũ xuống. Nhất Ngạn sờ tay cô cảm thấy rất lạnh giống như vừa mới được vớt từ
hầm băng lên. Sau đó cậu nhìn sắc mặt đã tái nhợt của cô, Nhất Ngạn lập tức bế
cô lên, dùng chân đá văng cửa nhà vệ sinh.
Phòng y tế của trường học là một tòa nhà bỏ hoang ở phía sau núi.
Đường hành lang vô cùng u ám, cách vài mét mới có một chiếc đèn treo kiểu
cũ bể nát, phần lớn đều phát ra sắc vàng tối tăm.
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Dọc hành lang đều là những căn phòng chứa đồ đạc linh tinh, lộn xộn, cánh
cửa màu vàng nhạt đóng chặt. Đi đến cuối hành lang sát chân cầu thang mới
thấy một tấm bảng gỗ màu nâu dán trên cửa, trên đó là ba chữ xiêu xiêu vẹo vẹo
được viết bằng bút đỏ: “Phòng y tế”.
Nhất Ngạn gõ cửa nhưng bên trong không có người trả lời. Cậu đẩy nhẹ một
cái thì cửa lập tức mở ra.
Trong phòng không có người, chỉ có một chiếc giường đặt ở trong góc sát
cạnh cửa.
Căn phòng ước chừng chỉ khoảng chín mét vuông, bên trái theo thứ tự xếp
đặt chính là toilet và phòng bếp, bên phải thì có một căn phòng ngủ.
Cửa sổ ở phía Nam của căn phòng từ nơi này nhìn xuống có thể dễ dàng
trông thấy vườn hoa được xây bằng gạch đỏ ở dưới lầu, trong đó có trồng một ít
hoa đang vào mùa đua nở, trong khe hở giữa cành lá màu xanh thẫm thỉnh
thoảng lấp ló một chút sắc vàng. Sắc trời bỗng trở nên âm u và chỉ chốc lát sau
thì trời đổ mưa.
Lúc đầu chỉ là từng giọt tí tách, về sau mưa dần trở nên lớn hơn, giọt mưa rớt
xuống quấy rầy hoa và lá ở trong vườn.
Nhất Ngạn định mở đèn thì phát hiện đèn trong phòng này cũng hỏng rồi nên
chỉ có thể kéo bức rèm lớn nhất lên.
Trong phòng chỉ có một chút ánh sáng mờ mờ màu xanh.
Nhất Ngạn ôm Thanh Hà vào toilet bên trái, sau đó đặt cô vào trong bồn tắm
lớn màu xanh, tiếp đó mở vòi sen ra. Dòng nước ấm áp chậm rãi chảy vào bồn
tắm. Hai mắt Thanh Hà khép hờ, có lẽ là do cảm nhận được hơi nóng nên trong
miệng tràn ra tiếng rên khẽ. Mặt cô bị hơi nóng hun đến ửng đỏ, thoạt nhìn có
vẻ mong manh đến có thể vắt ra nước. Quần áo trên người Thanh Hà ướt đẫm
khiến cô khó chịu, hai chân cọ xát ở trong nước làm cho làn váy như dập dờn
trong sóng nước.
Nhất Ngạn lẳng lặng nhìn cảnh này mà lòng có phần rối loạn khác thường
khiến cậu không nhịn được liền ôm chặt cô vào trong ngực rồi từ từ cúi đầu
xuống...

Chương 15
Chữa Bệnh Và Chăm Sóc

H

ai cánh môi nóng như lửa từ từ dán sát vào nhau.

Mềm mại, trơn láng là cảm giác đầu tiên mà Nhất Ngạn cảm nhận được. Cậu
ngậm bờ môi dưới của cô và mút thật mạnh như thể muốn nuốt hết tất cả môi,
lưỡi và hô hấp của cô vào, suy nghĩ ấy khiến cậu thấy mình bồng bềnh lơ lửng
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như đang trôi giữa đám mây, môi cô quá mềm mại và ngọt ngào khiến cậu
không còn biết đâu là bến bờ nữa. Dục vọng kỳ lạ đang dần nảy sinh trong lòng
cậu, nó không chịu sự khống chế của Nhất Ngạn hơn nữa còn đánh thẳng vào
não cậu, gần như chỉ trong một cái nháy mắt, phía dưới cậu đột nhiên cứng lên,
căng trướng đến đau nhức.
Mang tâm lý trả thù nên cậu càng mạnh mẽ chiếm đoạt, kéo cơ thể mềm mại
của cô áp sát vào trong ngực.
Thanh Hà khó chịu giãy giụa, dùng hai tay đẩy cậu ra nhưng dù làm thế nào
cũng không đẩy ra được. Nước trong bồn tắm mỗi lúc mỗi đầy, đầy đến mức
tràn lan xuống cả mặt đất, tiếng nước vẫn chảy ào ào liên tục không ngừng...
Thanh Hà quẫy đạp vài cái trong nước, dùng một tay bám vào thành bồn
tắm, vẻ mặt đang trong cơn hôn mê mà vẫn mang theo nét bối rối và lo lắng.
Nhất Ngạn nhìn chằm chằm cô một lát sau đó nhoẻn miệng cười... Người
phụ nữ này đúng được làm từ nước mà.
Thời gian chậm rãi trôi qua.
Thân thể Thanh Hà từ từ nóng lên, khuôn mặt bị hơi nước mờ mịt hun nóng
đến đỏ hồng, tuy cô đang nằm trong ngực cậu nhưng lại nhẹ đến mức cậu không
cảm thấy gì.
Sau khi tắm xong, cậu lột sạch đồ cô rồi dùng khăn tắm cỡ lớn bọc cô lại sau
đó thả xuống chiếc giường bệnh màu trắng trong phòng, cuối cùng cậu giúp cô
dém góc chăn thật cẩn thận.
Cửa phòng ngủ bên phải không khóa, trong không gian nhỏ hẹp chồng chất
các dụng cụ sinh hoạt, đúng là chỗ ở của nhân viên y tế. Nhất Ngạn tìm chung
quanh mãi mới thấy một chiếc váy hoa nhỏ cũng vừa cỡ dáng cô, cậu không
thích nên bực mình lầu bầu: “Thật đúng là quê mùa.”
Sau khi trở về phòng bệnh thì Thanh Hà vẫn còn đang ngủ. Vẻ mặt cô rất dịu
dàng, hô hấp đều đều, tư thế ngủ cực kỳ yên ổn, ngay cả trở mình cũng không
có.
Nhất Ngạn nhìn dáng vẻ cô, ý xấu lập tức nảy sinh, cậu lặng lẽ giấu quần áo
vào trong tủ ở đầu giường.
Ngoài cửa sổ, mưa càng lúc càng lớn, tiếng mưa “Đôm đốp... đôm đốp” đập
vào cửa sổ thủy tinh trong suốt sau đó chảy xuống thành một vết nước dài loang
lổ.
Đúng là rắc rối.
Ngoài cửa sổ xẹt qua tia chớp sau đó là tiếng “Ầm ầm” cực lớn, Thanh Hà bị
giật mình run bắn lên, trên trán tuôn đầy mồ hôi, cô theo phản xạ túm lấy tay
kéo cậu lại.
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Nhất Ngạn cũng giật mình, cậu ngồi xuống bên mép giường, ôm cô vào
ngực, gối đầu cô lên đùi mình, cậu khe khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của cô,
dần dần Thanh Hà cũng ngủ yên tĩnh lại. Nhất Ngạn vuốt ve mái tóc mềm mại
của cô, sau đó dùng ngón tay quấn lấy một lọn tóc nhỏ, cảm giác rất nhàn hạ và
yên bình.
Cậu đã quên mất mình rời khỏi nhà vào lúc nào, rất lâu trước kia lúc cậu còn
rất nhỏ cậu đã đi rất nhiều nơi, đã thấy quá nhiều chuyện cho nên những chuyện
theo người khác là vô cùng nguy hiểm nhưng đối với cậu mà nói thì thật sự
không đáng nhắc tới. Cậu trời sinh ưa thích mạo hiểm, thích tìm kiếm sự kích
thích, từ trong xương cốt cậu đã không phải là một người cam chịu cuộc sống
bình thường.
Cậu lớn lên và trưởng thành trong sự tranh đoạt đấu đá. Đến cả ba cậu cũng
là đối thủ cạnh tranh chứ đừng nói đến những người khác trong gia tộc. Cậu
cũng chưa bao giờ thua, chưa bao giờ có chuyện gì mà không làm được.
Nếu như bị thua bởi người khác, cậu sẽ cảm thấy rất mất mặt đồng thời cũng
không có cách nào tha thứ cho mình.
Đã quen với tình người ấm lạnh nên thứ cậu theo đuổi nhất chính là tranh
cường háo thắng.
Cậu không thể hiểu nổi tại sao Thanh Hà lại kính trọng Khương Biệt như
vậy. Lúc còn rất nhỏ, anh ta luôn bị cậu đùa giỡn trong lòng bàn tay. Trong thế
giới xung quanh, mọi người ai cũng đều công nhận cậu là hỗn thế ma vương,
người người đều sợ như ôn thần, chỉ có anh ta vẫn cho rằng cậu là đứa bé
ngoan. Cậu khinh thường nhưng vẫn giữ quan hệ với Khương Biệt và bắt nạt
anh ta, Nhất Ngạn cũng không biết sự kiên nhẫn của mình từ đâu mà có nữa.
Là vì tất cả mọi người chung quanh đều sợ cậu cho nên có một người không
sợ cậu cũng không tệ sao? Hay là trên người Khương Biệt có thứ mà cậu không
có? Nhất Ngạn đã từng rất hoang mang về vấn đề này.
Giờ phút này lòng cậu chỉ có mỗi sự không cam lòng và đố kỵ.
Giờ khắc này cậu thừa nhận rằng cậu chưa bao giờ ghen ghét một người nào
đến vậy, dựa vào cái gì anh ta có thể nhận được sự coi trọng mà cậu không có?
Ánh mắt cậu lặng lẽ lướt qua khuôn mặt Thanh Hà, vẻ mặt vẫn lạnh như
băng, không có một chút tình cảm. Một lúc lâu sau Nhất Ngạn mới hơi nhếch
môi lộ ra nụ cười rất nhạt.
Tiếng chuông điện thoại của Nhất Ngạn bỗng chốc vang lên giữa không gian
cực kỳ yên tĩnh...
Nhất Ngạn lấy điện thoại ra, sau khi nhìn rõ dãy số trên màn hình liền đi ra
phía ngoài hành lang để nghe điện thoại.
Đầu bên kia điện thoại là một giọng nam lạ lẫm hơi khàn khàn, người kia rất
cẩn thận hỏi cậu một vài vấn đề, Nhất Ngạn vừa thong thả ung dung bước chầm
chậm trong hành lang vừa trả lời hắn ta.
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Mãi một lúc lâu sau người nọ mới hết nghi ngờ.
“Lần này anh Hùng cho cậu mang theo bao nhiêu hàng?”
“Bảy cân.” Nhất Ngạn nói.
“Nhiều vậy sao?”
“Đây là hàng phải vận chuyển đến chỗ anh Triệu ở Myanmar, có thể qua loa
được sao?”
“Như vậy nguy hiểm cũng rất lớn.”
“Anh đừng nói với tôi là các anh đang sợ đấy chứ? Làm thế nào mà anh
Triệu lại phái mấy tên trộm cướp lâu la nhát gan tới nhận hàng vậy, không sợ bị
kẻ khác chê cười à?” Nhất Ngạn nói chuyện hoàn toàn không khách sáo.
Hiển nhiên người ở đầu bên kia đã nổi giận nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn:
“Gặp nhau rồi bàn tiếp.”
“Khi nào gặp?”
“Hiện tại bọn tôi còn một số việc, chờ thời cơ đến tôi sẽ liên lạc với cậu.”
Người kia vừa dứt lời thì lập tức cúp điện thoại.
Nhất Ngạn tắt máy với tâm trạng vô cùng vui vẻ... Đến chừng ấy đừng có mà
khóc cha gọi mẹ đấy...
Tiếng mưa bên ngoài quấy nhiễu đến người đang ngủ bên trong.
Thanh Hà cau mày, dường như cô đang mơ thấy chuyện gì đó rất đáng sợ,
mồ hôi lạnh trên trán tuôn ròng ròng, hai tay nắm chặt mép chăn trên người, cả
người căng cứng, bất an run rẩy.
Ngoài cửa sổ lại có một tia sét rạch ngang qua bầu trời tối đen khiến Thanh
Hà đột nhiên choàng tỉnh.
Nhất Ngạn cười híp mắt ngồi xuống mép giường, trong tay cậu bưng chén
cháo trứng muối thịt nạc vừa mới nấu xong, cậu dùng thìa múc một muỗng thổi
nhẹ rồi đặt trước miệng cô: “Tỉnh rồi hả, có đói bụng không?”
Cậu ta bình tĩnh như vậy khiến Thanh Hà không được tự nhiên. Trực giác
nói cho cô biết là... có âm mưu.
“Cậu lại muốn làm gì?” Thanh Hà cảnh giác nhìn Nhất Ngạn.
“Sao lúc nào cô cũng nghĩ em xấu xa như vậy? Cô là người phụ nữ của em,
đương nhiên em phải đối xử tốt với cô rồi.”
“Cái gì? Cái gì là người phụ nữ của cậu, cậu không được nói bậy!” Thanh
Hà phát hiện trên người mình chỉ có một tấm chăn duy nhất nên trong lòng rất
bất an, cô ôm bả vai rụt người vào trong chăn.
“Chẳng lẽ cô không có chút cảm giác nào sao?” Nụ cười của Nhất Ngạn
mang theo loại mờ ám kỳ lạ: “Tuy rằng ngủ say nhưng hẳn cô vẫn có cảm giác
chứ? Kẹp chặt lấy em đến khiếp...”
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“Cậu nói bậy! Cậu... vô sỉ!” Thanh Hà cầm cái gối ném vào người Nhất
Ngạn.
Nhất Ngạn thoải mái tránh đi sau đó đột nhiên nhào lên đè cô ở dưới người
mình: “Tình yêu nam nữ là chuyện bình thường trong xã hội, sao lại cảm thấy
xấu hổ? Em không xứng với cô sao?”
Thanh Hà đã mất đi phản ứng, cô sững sờ nhìn trần nhà, đôi môi trắng bệch
không còn chút máu.
Nhất Ngạn cảm thấy nhàm chán nên thả cô ra: “Chỉ đùa một chút mà cũng
không chịu nổi.”
Lúc này Thanh Hà mới liếc cậu một cái, nhưng nét mặt vẫn sững sờ như
trước.
“Được rồi, không đùa cô nữa, ăn cháo đi.” Nhất Ngạn cầm gối đầu lót dưới
người cô sau đó bưng chén cháo đặt ở đầu giường lên, múc một muỗng đưa đến
bên môi cô: “Ngoan, há miệng nào.”
Muỗng cháo chạm vào môi cô nhưng cô không há miệng.
Nhất Ngạn hơi mỉm cười, từ từ đến gần: “Sợ em hạ độc hả?”
Thanh Hà nuốt xuống rồi hừ lạnh một tiếng.
“Giận thật à?” Nụ cười của Nhất Ngạn vẫn rất nhẹ nhàng: “Muốn giận thì
giận đi, vì dù thế nào thì cô cũng đều rất xinh đẹp. Nhưng cháo này nhất định
phải ăn hết, một miếng cũng không được chừa lại nếu không chính là cô đang
xem thường em. Chưa bao giờ có người dám nói em nấu đồ khó ăn.”
“Tự cao tự đại.”
“Tự cao tự đại cũng được, nhân phẩm bại hoại cũng được, trước tiên ăn hết
cháo đã.” Nhất Ngạn lại đút cô một muỗng nữa.
Quả thật Thanh Hà cũng thấy đói bụng nên cầm lấy chén cháo trong tay cậu:
“Tôi có tay.” Cô ăn rất ngon lành, nói thật Nhất Ngạn nấu gì cũng ngon. Những
năm qua cậu đều sống một mình ở bên ngoài nên tất cả mọi chuyện đều do cậu
tự làm, năng lực tự gánh vác rất mạnh hơn nữa cậu còn là một người cực kỳ soi
mói bắt bẻ nên làm sao không cân nhắc, suy nghĩ kỹ về vấn đề ăn uống được?
Không hổ là một người tham ăn!
Thanh Hà liếc cậu một cái.
Nếu những cô gái ngưỡng mộ cậu ta nhìn thấy cậu ta ôm một đống đồ ăn vặt,
mặt mũi tràn đầy hạnh phúc hay nhìn thấy buổi sáng cậu ta quấn chăn hệt như
bạch tuộc, lười biếng không chịu rời giường thì không biết còn có thể si mê cậu
ta như vậy hay không?
Nhất Ngạn đoán được cô đang suy nghĩ gì nhưng cậu tỏ ra không sao cả, ung
dung ngồi ở bên cạnh nhìn cô ăn cháo.
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Thanh Hà bưng chén cháo ăn từng muỗng đến hết sạch.
Nhất Ngạn hài lòng lấy lại chén rồi cười với cô nói: “Cũng không còn sớm
nữa, chúng ta...”
“Cậu muốn làm gì?”
Nhất Ngạn cười khổ: “Em là nói không còn sớm nữa, chúng ta cần phải trở
về.”
Thanh Hà hừ một tiếng.

Chương 16
Điểm Đáng Ngờ

Đ

ã chạng vạng mà mưa vẫn không giảm, trái lại còn lớn hơn lúc đầu. Sắc

trời tối đen u ám, không có bất kỳ dấu hiệu thay đổi nào. Dưới lầu, mưa đọng lại
tạo thành rất nhiều vũng nước lớn nhỏ khác nhau trên nền xi măng gồ ghề.
Những đóa hoa trong bồn hoa làm bằng gạch đỏ cũng mất đi nhan sắc, cúi đầu ủ
rũ nép mình phía sau cành lá.
Thanh Hà đang đứng ở hành lang dưới lầu.
Trời mưa lớn như vậy nên không thể nào đi bộ trở về được, vì vậy Nhất
Ngạn đi tìm cái ô. Cô khép áo khoác được Nhất Ngạn phủ thêm trên người lại
hắt hơi một cái.
Sắc trời mỗi lúc càng tối, khoảng sân bằng xi măng phía trước chính là khu
rừng rậm nằm phía sau núi kéo dài lên đến đỉnh núi, hiện giờ cảnh vật tối đen
nhìn có vẻ hết sức đáng sợ. Thông và cỏ mọc đan xen nhau, đột nhiên có tia
chớp lóe lên chiếu sáng một vài bóng đen.
Thanh Hà rất nhát gan nên trong lòng vô cùng sợ hãi.
Lúc này có tiếng bước chân truyền đến từ con đường nhỏ phía Đông. Một
cây dù màu đỏ xuất hiện trong tầm mắt cô, sau đó là khuôn mặt của một cô gái
rất xinh đẹp. Trời rất lạnh nhưng Tố lại chỉ mặc một chiếc váy ngắn màu đỏ, tóc
cũng dùng sợi dây lụa màu đỏ buộc cao lên, hai hàng lông mày hơi nhếch lên.
“Thì ra cô thật sự ở trong này.” Bước chân của cô ta vốn rất dồn dập nhưng
sau khi nhìn thấy cô thì đã chậm lại. Tố chậm rãi bước qua vũng nước đi lên bậc
thang, sau đó đứng ở trước mặt cô.
Dáng người của cô ta thướt tha, khuôn mặt đẹp đẽ, lúc quắc mắt nhìn trừng
trừng cũng vô cùng xinh đẹp động lòng người.
“Tại sao phải làm chuyện này?” Thanh Hà cau mày hỏi với vẻ mặt lạnh lùng.
Tố đứng dưới mái hiên khép ô lại, cười khẽ một tiếng sau đó đột nhiên bóp
cằm cô, dùng hết sức đè cô lên vách tường: “Cô hỏi tôi tại sao ư? Thế thì chi
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bằng cô hỏi cậu ấy đi, tại sao cậu ấy lại thích người đê tiện như cô? Đến cả học
sinh của mình cũng không buông tha, không biết cô còn lẳng lơ đến mức nào
nữa đây?”
“Em nói hươu nói vượn gì vậy?” Thanh Hà hất tay Tố ra, lùi về sau hai
bước: “Em điên à.”
“Điên á? Cô cũng cho là vậy sao? Nếu tôi không chiếm được người trong
lòng mình thì khoảng cách đến điên khùng cũng không xa đâu.”
“Cậu ta không phải là người tốt, tại sao các em đều thích cậu ta như vậy?
Quả thực không thể hiểu nổi được.” Đột nhiên có trận gió thổi qua, Thanh Hà
kéo chặt áo lại, bật ho khan hai tiếng.
Lúc này Tố nhìn thấy cái áo mà cô đang khoác, cô ta lập tức giật lấy ôm chặt
vào lòng: “Cô còn mặc áo của cậu ấy?” Cô ta bắt lấy tay Thanh Hà, kéo cô ra
giữa màn mưa sau đó ấn đầu cô vào khóm hoa đè mạnh xuống như muốn dúi
đầu cô vào trong vũng bùn.
Thanh Hà liều mạng giãy giụa nhưng bệnh cô còn chưa khỏi nên sao có thể
là đối thủ của Tố được.
Tố túm lấy tóc cô: “Cô là con đàn bà không biết xấu hổ! Cô nói đi, cô muốn
thế nào mới bằng lòng rời khỏi cậu ấy? Cô muốn bao nhiêu tôi cho cô bấy
nhiêu... Nói mau!”
Gò má Thanh Hà dán sát trên nền gạch bồn hoa lạnh lẽo, thô ráp, áo khoác
trên người cũng rơi xuống đất khiến toàn thân cô đều lạnh lẽo như băng. Ý thức
của cô càng lúc càng mơ hồ, đột nhiên cả người chợt nhẹ bẫng... tay của Tố bị
người khác túm lấy hất sang một bên.
Ngay sau đó cô được một người bế lên song song trên người cũng được phủ
thêm một lớp chăn lông.
Nhất Ngạn đang cầm một cái ô màu đen rất lớn, cậu ta dùng một tay ôm lấy
bờ vai cô, nhờ vậy cô mới miễn cưỡng đứng vững được.
Riêng bạn Tố thì có chút chột dạ nên không dám nhìn thẳng vào mắt Nhất
Ngạn.
Tay Nhất Ngạn khoác lên vai Thanh Hà, ánh mắt đảo qua người Tố từ trên
xuống dưới, sau đó không nói một câu nào xoay người dìu Thanh Hà rời đi.
Lúc này bàn tay đang nắm chặt thành quyền của Tố mới từ từ buông ra. Cô
ta luôn cảm thấy nhất định sẽ có điều gì đó xảy ra.
Sau khi xuống núi sẽ đến một thị trấn nhỏ. Mưa lớn như thế nên trên đường
đi chỉ có lác đác vài người.
Thanh Hà cực kỳ không thoải mái nhưng không muốn bị Nhất Ngạn ôm khi
đi đường. Nhất Ngạn lập tức nói: “Cô có thể làm ầm ĩ tại đây nhưng em sẽ tuyệt
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đối không buông tay. Đến lúc đó mọi người có chê cười em cũng mặc kệ. Hai,
nếu như gặp mấy người quen lại càng đẹp mặt...”
Thanh Hà hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng lại hết cách với cậu ta.
Phía bên trái thị trấn nhỏ là một loạt nhà cao tầng kiểu cũ, phần lớn đều là
quán nhậu hoặc quán cơm còn bên phải thì bày biện một ít hàng quán nhỏ... đa
số do trời mưa quá lớn nên đều còn mở quán. Có rất nhiều hàng quán nhỏ bày
bán sát nhau trên vỉa hè dưới mái hiên nên nhìn có vẻ rất chật chội. Cũng may
có không ít người bán hàng rong nhìn sắc trời biết không buôn bán được gì nữa
nên đang bắt đầu dọn hàng về nhà.
Vì vậy chỗ trống còn khá nhiều.
Thanh Hà hất tay Nhất Ngạn ra, che đầu chạy tới chỗ mái hiên.
Nhất Ngạn cũng bước theo tới chỗ cô, cậu ta thu ô lại, thoạt nhìn giống hệt
như một vệ sĩ trung thành luôn đi theo sát phía sau cô. Thanh Hà đi vài bước
sau đó quay đầu lại liếc cậu ta, khi đối diện với đôi mắt cong cong kia thì trong
lòng bỗng thấy bực bội khó diễn tả bằng lời. Cô đi nhanh cậu cũng bước theo
nhanh hơn, cô đi chậm, cậu cũng bước chậm lại, thật sự là muốn bỏ cũng không
được.
Đi hết con đường thì đến một cổng hình tròn, Thanh Hà dừng bước đứng
trước một cái miếu.
Trước cửa miếu có một sạp hàng nhỏ, trải vải bạt màu vàng trên mặt đất, trên
đó là một vài món đồ điêu khắc rất kỳ lạ.
Thanh Hà cảm thấy thú vị nên ngồi xuống nhìn chủ sạp.
“Cô thích mấy cái này hả?” Nhất Ngạn cầm lên một người gỗ được khắc rất
đẹp, quơ quơ trước mặt cô: “Em cũng vậy, hơn nữa em còn khắc đẹp hơn cả anh
ta.”
Chủ sạp bất mãn nói: “Thằng nhóc, cho dù muốn nịnh nọt bạn gái thì cũng
đâu cần nói khoác như vậy chứ?”
“Cuộc đời tôi chưa bao giờ nói khoác với ai cả.” Nhất Ngạn nhướn mày cười
sau đó vươn tay ra: “Cho mượn dao dùng một lát.”
Chủ sạp rất ức nhưng vẫn đưa dao cho Nhất Ngạn. Nhất Ngạn cầm một khối
gỗ bắt đầu khắc, những mảnh gỗ vụn rơi vãi lung tung trên tay cậu ta. Chỉ một
lát sau khúc gỗ đã ra dáng hình người, thêm một lúc nữa thì hình người đã hoàn
thiện rất đẹp. Nhất Ngạn khắc một cô gái trẻ tuổi, hai tay đặt trên đầu, một chân
cong lại đang trong tư thế nhảy múa, cần cổ thon dài xem ra còn đẹp hơn cả
thiên nga nữa.
Chủ sạp hàng rốt cuộc cũng phục: “Khúc gỗ này, tôi tặng cho cậu.”
Nhất Ngạn nhét tượng gỗ vào trong tay Thanh Hà: “Giống cô không? Quả
thật chính là tiên nữ.”
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“Miệng lưỡi trơn tru!” Thanh Hà ném tượng gỗ cho Nhất Ngạn sau đó bỏ
chạy lấy người.
Nhất Ngạn vui vẻ cười không ngừng.
Thanh Hà đi được hai bước sau đó bỗng nhiên dừng bước rồi đi vòng trở lại.
Cô ngồi xuống trước sạp hàng, cầm một tượng gỗ khắc hình đầu lâu bình
thường ở trong góc lên, lật qua lật lại trong tay, nhíu mày giống như đang suy
nghĩ điều gì sâu xa.
Dường như cô đang cố nhớ chuyện gì đó nên Nhất Ngạn cũng không quấy
rầy cô.
Một lúc lâu sau Thanh Hà mới vỗ đầu một cái: “Tôi nhớ ra rồi, ngày đó lúc
chúng ta bị nhốt trong văn phòng, tôi có thấy trên cánh tay của người hơi lùn
có...”
“Cẩn thận!” Nhất Ngạn ôm vai cô, lăn vài vòng trên mặt đất.
Mấy viên đạn liên tục găm xuống mặt đất nơi bọn họ vừa lăn qua, phát ra
tiếng “tạch tạch” và tóe lửa.
Mọi người ở đó bủa chạy hỗn loạn, một người bán hàng rong vội vàng chạy
trốn nhưng lúc chạy vẫn không quên thu dọn hàng hóa, kết quả bị bắn trúng bả
vai ngã xuống đất rên la ầm ĩ. Nhất Ngạn thừa dịp hỗn loạn ôm Thanh Hà trốn
vào trong miếu.
Miếu không lớn, bên trong có một khu vườn khá rộng, ở phía trước là gian
thờ, nếu ở bên ngoài nhìn vào thì có thể nhìn thấy bên trong không sót một thứ
gì.
Trước gian thờ là hai cánh cửa gỗ sơn đỏ, bên trên có vòng đồng.
Lúc này có hai tên xách súng tiểu liên xông vào trong miếu, bọn chúng dừng
lại ở khoảng sân trong chốc lát.
Một tên có vóc dáng thấp nói với tên có vết sẹo ở bên cạnh: “Đại ca, bây giờ
nên làm gì?”
Tên có vết sẹo dặn vài câu sau đó cả hai cùng đi đến trước cửa thì phát hiện
hai con đường bên cạnh miếu thờ đều khóa lại, vì vậy hắn xách súng đi vào gian
thờ một mình, để lại tên lùn đứng ở bên ngoài canh cửa.
Tiếng bước chân của hắn rất nhỏ, rất nhẹ, cẩn thận dò xét ở bên trong.
Trong gian thờ ngoại trừ một bàn thờ thì ở bên phải chỉ có một đống rơm rạ.
Hắn nhắm ngay bàn thờ bắn vài phát rồi sau đó chuyển sang đống rơm rạ. Qua
cả buổi thế nhưng trong miếu vẫn hoàn toàn yên tĩnh.
Không có máu cũng không có tiếng động.
Chẳng lẽ đã ra khỏi miếu? Nhưng rõ ràng cửa bị khóa lại rồi mà. Hắn ta
hoang mang hoài nghi.
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Đột nhiên trong đầu hắn chợt hiện lên tia sáng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng
ướt đẫm phía sau lưng, hắn vội chĩa súng lên trên đỉnh đầu... Trên xà nhà có
một bóng người đang treo ngược, cả người lủng lẳng giữa không trung, đang
chĩa họng súng đen ngòm vào ngay ót hắn ta.
Tên mặt sẹo giật bắn người, mặt không còn chút máu, tay chân luống cuống
định bóp cò súng.
Nhất Ngạn cười một tiếng nhanh tay bóp cò súng.
“Pằng...” Tiếng súng vang rền nổ lên, óc văng tung tóe khắp nơi.
Tên mặt sẹo trợn trừng hai mắt, miệng há hốc, phần sau đầu đều bị bắn nát
bét. Một lúc sau, toàn thân hắn mới chậm rãi ngã xuống đất khiến bụi bay mù
mịt.
Tên lùn nghe được tiếng động bên trong biết ngay là không ổn nên lập tức
xoay người bỏ chạy. Nhất Ngạn thoải mái nhảy xuống bước ra khỏi miếu, nhắm
ngay trái tim của hắn bắn một phát.
Máu tươi chảy đầy đất.
Cậu thu súng nhét vào phía sau lưng quần theo thói quen sau đó giang hai
cánh tay với Thanh Hà đang ở trên xà nhà: “Nhảy xuống, em đỡ cô.”
Thanh Hà ở phía trên ngây người một hồi lâu sau đó mới nhảy xuống. Nhất
Ngạn đỡ cô một cách chuẩn xác, lúc gò má cậu gần sát cô mới phát hiện cô
đang run lẩy bẩy. Đây là lần đầu tiên cô thấy cậu giết người ở khoảng cách gần
như vậy, gọn gàng, dứt khoát, không hề có chút dài dòng, dây dưa.
“Cô sợ cái gì? Chúng ta về nhà thôi.” Cậu gọi điện thoại cho Khương Biệt
sau đó ôm theo cô quay về biệt thự.
Khương Biệt đang chờ trong phòng khách.
Anh ta không ngồi mà đi tới đi lui ở sảnh, vẻ mặt có chút nặng nề, sau khi
nhìn thấy Nhất Ngạn thì lập tức hỏi: “Tại sao không chừa lại một tên để làm
nhân chứng sống?”
“Anh đang chất vấn tôi sao?” Nhất Ngạn cười với Khương Biệt nhưng vẻ
mặt lại không hề có độ ấm: “Tôi làm việc đương nhiên phải theo nguyên tắc của
tôi. Loại trộm cướp này, đừng nói với tôi là anh đồng tình với bọn chúng đấy?”
“Dù bọn chúng có hung ác đến cỡ nào thì ít nhất cũng phải lập hồ sơ điều
tra. Lần này bọn bắt cóc không chỉ một người, vẫn còn cá lọt lưới.” Lời nói của
Khương Biệt rất có ẩn ý: “Tuy đây là biên giới, việc điều tra sẽ không nghiêm
nhưng Nhất Ngạn à, cậu cứ làm theo ý mình như vậy là không được. Chuyện
lần này tôi sẽ ém nhẹm giúp cậu, về sau đừng như vậy nữa, phải nghĩ thật kỹ rồi
hãy làm.”
“Vậy... cám ơn anh.” Nhất Ngạn ôm Thanh Hà đã hôn mê đi vào trong
phòng.
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Khương Biệt bất đắc dĩ thở dài, lòng bỗng xuất hiện một loại cảm giác rất kỳ
quái.
Nhất Ngạn và Thanh Hà... Không biết có phải do anh nghĩ nhiều hay
không....
Cơm tối là do Nhất Ngạn nấu, cậu đã cố ý nấu những món dễ tiêu hóa. Sau
khi nếm qua đồ ăn Nhất Ngạn nấu, Thanh Hà có chút sự ỷ lại, có điều khó nói ra
miệng nên cô chỉ cúi đầu yên lặng ăn cơm. Sắc mặt cô hơi tái nên sau khi ăn
được một nửa thì buông đũa xuống.
“Tôi có chuyện muốn nói với hai người.”
“Có chuyện gì mà không thể ăn hết cơm rồi nói sao?” Khương Biệt gắp cho
cô một miếng cà rốt: “Đồ Nhất Ngạn nấu, bình thường không có để ăn đâu, ăn
nhiều một chút.”
“Cảm ơn.” Thanh Hà đỏ mặt cúi đầu nhai nhai mấy cái.
“Thế nào?”
Thanh Hà trịnh trọng nói: “Tôi đã nhớ ra rồi. Ngày đó khi lấy viên đạn ra
cho gã thấp người, tôi có nhìn thấy một hình xăm kỳ quái trên cánh tay hắn ta.
Tôi nghĩ bọn chúng truy sát tôi ráo riết như vậy có thể là do liên quan đến hình
xăm này.”
“Hình xăm?” Khương Biệt chống cằm suy nghĩ một lúc: “Nếu như nó làm
cho bọn chúng bại lộ thân phận nào đó thì cần gì mạo hiểm tính mạng để lộ diện
lần nữa? Tổng cộng cũng mới chỉ có ba người...”
“Nếu như không chỉ dừng lại ở ba người...” Nhất Ngạn cười nói: “Nếu như
chỉ là ba người thì không cần mạo hiểm đến cỡ này. Hiển nhiên hình xăm đó
liên quan đến rất nhiều người, có lẽ nhóm bọn chúng không chỉ có ba người.”
Nếu thật sự như thế thì mọi chuyện đã rõ ràng.
Khương Biệt chợt bừng tỉnh, nói với Thanh Hà: “Là hình xăm gì?”
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