Tác Giả: Huyền Trang

CHÚA ĐÁ ZAGGLA

Chương 47
Lời Khẩn Cầu Của Bà Ellen

N

ếu Joe nghe được câu chuyện nhỏ giữa bà Cartland và chúa vương

Igormur, cậu sẽ không còn tâm trạng để lo nghĩ đến những chuyện khác. Một
khi đã được giải phóng khỏi mối đe dọa đến từ ông Aral, cái đầu của Joe bắt đầu
thoải mái nghiền ngẫm những chuyện thiết thực và cấp bách hơn. Cụ thể, ngay
khi vừa vào đến phòng, nơi bọn trẻ được nói năng thoải mái, chiến tranh là đề
tài đầu tiên được chúng đề cập đến.
Joe nói:
- Ai cũng biết chiến tranh sẽ xảy ra nhưng lại không rõ là khi nào.
Ka’nezai đang ngồi khoanh chân trên giường, giọng bất bình:
- Nực cười là ở chỗ đấy! Khéo không chừng chúng ta lại được nhìn thấy lũ
quái vật ngay bây giờ.
Zalla nhìn hai người bạn, nói:
- Mình đang tự hỏi liệu chúng ta có được tham gia trận chiến không?
Joe quả quyết:
- Mình sẽ không chịu ngồi một chỗ đâu.
Ka’nezai nói:
- Chắc chắn thằng Luke sẽ được tham gia chiến đấu, anh Aggron sẽ không
mang nó đi theo vì sợ nó làm vướng chân. Chúng ta không thể thua kém nó
được.
Zalla gạt đi:
- Thua thiệt không phải là chuyện đáng bàn ở đây. Mà các cậu có biết lý do
vì sao Chúa vương Igormur không muốn chúng ta tham dự cuộc tổng duyệt binh
không?
Joe ậm ờ:
- À... thì... vì...
Ka’nezai gãi đầu gãi tai, nói:
- Vì chúng ta không có phận sự ở đấy.
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Zalla nói:
- Cậu nói đúng. Chúng ta không có hy vọng được chiến đấu cùng các chiến
binh Ánh Sáng.
Joe than thở:
- Đó là điều bất công nhất. Nếu bị cấm ra ngoài thì quả là một hình phạt
nặng nề dành cho chúng ta. Mình đã nhiều lần mơ thấy chúng ta là một phần
không thể thiếu của cuộc chiến.
Ka’nezai nói:
- Thì thế, nhưng đâu có ai hiểu được một điều đơn giản như vậy.
Joe gợi ý:
- Chúng ta phải năng đi lại, nghe ngóng tình hình và chuẩn bị cho mình một
kế hoạch riêng.
Ka’nezai tiếp lời:
- Chuẩn bị mọi thứ cần thiết trước khi cuộc chiến bắt đầu.
Zalla thở dài.
- Ai dám làm trái lệnh của Chúa vương Igormur? Nếu ông ấy có lệnh không
cho chúng ta tham gia cuộc chiến thì chúng ta phải ngoan ngoãn ngồi trong
phòng thôi.
Joe nói:
- Ồ các cậu. Chúng ta sang phòng bà Cartland ngay đi, có thể bà chưa đi đâu
và chúng ta sẽ thuyết phục bà giúp đỡ.
Ka’nezai gạt phắt đi:
- Mình có thể cam đoan với cậu là bà Cartland sẽ nghe theo chỉ dụ của Chúa
vương Igormur.
Zalla nói:
- Vì bà muốn tốt cho chúng ta thôi.
Joe sốt ruột nhìn các bạn.
- Phải làm sao bây giờ?
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Zalla nói:
- Đừng căng thẳng. Nếu có thể làm được điều gì thì chúng ta sẽ làm. Chúng
ta nên hiểu cho người lớn, họ có quá nhiều việc để lo và làm, mình nghĩ bọn
mình nên giúp họ được toàn tâm toàn ý chiến đấu.
Joe nói với vẻ không cam lòng:
- Có lẽ cậu nói đúng, nhưng mình vẫn hy vọng vì chưa có quyết định gì cả.
Ka’nezai nói:
- Nên như vậy, bởi nếu không mình sẽ phát điên lên mất.
Joe hỏi:
- Các cậu có nghĩ chúng ta sẽ đi tới Mal ngay khi cuộc chiến kết thúc không?
Zalla nói:
- Còn phải tìm ra hai thanh kiếm, việc đó không dễ dàng đâu.
Ka’nezai không đồng tình:
- Chúng ta biết nơi cất giấu hai thanh kiếm rồi mà.
Joe nói:
- Nơi đó còn khủng khiếp và tồi tệ hơn bất cứ nơi nào mình có thể nghĩ đến.
Ka’nezai xua tay phản đối:
- Đừng nghĩ thế chứ! Mọi việc sẽ có một kết cục tốt đẹp, bọn quái vật ba
chân sẽ thua liểng xiểng, hai thanh kiếm sẽ về bên chúng ta và...
Joe chẳng để Ka’nezai nói hết câu.
- Và chúng ta sẽ cùng đi tới Mal để tiêu diệt bọn quỷ đá và thế giới sẽ trở lại
những tháng ngày êm đềm.
Ka’nezai nói:
- Mọi chuyện sẽ diễn ra đúng như những gì chúng mình nói. Còn bây giờ
mình phải đi đây.
- Đi đâu?
Joe và Zalla cùng đồng thanh hỏi.
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- Mình cũng nên đến chào tạm biệt anh Aggron và chúc anh ấy may mắn.
Zalla nói:
- Ừ, phải, cậu đi mau đi! Biết đâu anh Aggron khởi hành sớm.
Joe dặn:
- Nhân tiện, cậu hỏi thăm tin tức về Luke cho mình nhé!
Ka’nezai đi rồi, Joe và Zalla tiếp tục trò chuyện rôm rả về những vấn đề
đáng được quan tâm lúc này. Dĩ nhiên, bọn trẻ chẳng hơi đâu tốn lời nói về
chiến tranh làm gì, theo chúng việc này cần gạt ra khỏi đầu, nhường chỗ cho
những điều tốt đẹp hơn. Nghĩ về những may mắn mà Ngôi Sao Xanh đã đem
đến, hình ảnh bác Han’dalf bỗng hiện ra trong đầu bọn trẻ, chúng mong sao bác
sẽ trở về trước khi lũ quái vật kéo tới đây.
Trong lúc nói chuyện, cả Joe và Zalla đều cảm thấy đói bụng. Có lẽ việc nói
và nghĩ quá nhiều đã làm tiêu hao năng lượng của hai đứa. Hôm nay quả là một
ngày đặc biệt khi cái dạ dày của Joe dở chúng đòi ăn sớm, vẫn còn hai tiếng nữa
mới tới giờ ăn tối mà bụng cậu đã kêu réo ầm ĩ.
Joe nói với Zalla hai đứa sẽ qua phòng Livia rồi rủ chị sang phòng bố mẹ. Và
mọi người sẽ cùng ăn tối sớm hơn mọi ngày.
Nhưng để đến được phòng Livia phải đi qua phòng bà Cartland, thế nên
ngay khi nhìn thấy cánh cửa phòng bà Cartland he hé mở, hai đứa quên ngay
cơn đói cồn cào. Joe nhanh trí hiểu rằng bà Cartland đang trò chuyện với ai đó
trong phòng nên ra hiệu cho Zalla giữ im lặng. Về phần mình, cậu không cần
biết gì hơn, rón rén lại gần, theo sau là Zalla, hai đứa cẩn thận đứng nép mình
vào bức tường.
Zalla thầm thì:
- Bà Cartland không đến dự cuộc tổng duyệt binh sao?
Ngay lúc đó, từ trong phòng vọng ra tiếng nói dịu dàng của bà Ellen:
- Thưa bà, vợ chồng cháu muốn xin bà một việc.
Joe nhăn mặt kêu lên, tất nhiên chỉ có Zalla đứng cạnh cậu nghe thấy:
- Mẹ muốn gì nữa đây?
Giọng ông Arthur:
- Một việc rất nhỏ thôi, thưa bà.
Bà Cartland nói:
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- Việc gì, nói ta nghe xem.
Bà Ellen nói:
- Vợ chồng cháu muốn đưa bọn trẻ rời khỏi lâu đài.
Như sợ bà Cartland phản đối, ông Arthur nói tiếp:
- Chiến tranh sắp xảy ra rồi. Chúng cháu muốn đưa bọn trẻ tới một nơi an
toàn.
Joe nghe thấy tiếng bà Cartland thở dài, bà nói:
- Đó là nơi nào vậy, sao ta không biết?
Giọng bà Ellen van nài:
- Bọn quái vật sắp tới đây rồi và chúng cháu không muốn bọn trẻ ở lại đây.
Bà Cartland nghiêm giọng, gần như quát lên:
- Nhưng hai người muốn đưa bọn trẻ đi đâu?
Một thoáng im lặng trôi qua. Hồi lâu sau, bà Ellen mới lại lên tiếng:
- Bà biết nơi bọn cháu muốn đến mà.
Bà Cartland thẳng thừng đáp:
- Ta không biết.
Bà Ellen nói:
- Chúng cháu muốn về thăm anh chị Denethor, đó không phải là một yêu cầu
quá đáng đúng không bà?
Bà Cartland bỗng nhiên dịu giọng:
- Ellen à, đó không phải là một yêu cầu quá đáng nhưng dù cho ta có đồng ý,
Chúa vương Igormur cũng sẽ không cho phép các người ra khỏi lâu đài.
Ông Arthur nói:
- Bà có thể thuyết phục ông ấy.
- Để làm gì? Để mấy người tự đâm đầu vào chỗ nguy hiểm ư? Trên đường đi
các người sẽ bị bọn quái vật giết chết.
Bà Ellen nói:
- Cháu không dám chắc chiến thắng sẽ thuộc về chúng ta, nếu chúng ta thua,
điều gì sẽ xảy ra với chúng cháu? Ai sẽ bảo vệ chúng cháu?
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- Ở trong lâu đài, mọi người sẽ được an toàn. Ta là người sẽ bảo vệ mấy đứa
nhỏ nếu điều tệ hại nhất xảy ra. - Bà Cartland nói tiếp. - Lòng dũng cảm của hai
người đâu mất rồi? Ellen à! Thế giới bên ngoài có rất nhiều nguy hiểm và tương
lai chúng ta sẽ phải đối mặt với những chuyện còn ghê gớm hơn cả lũ quái vật.
Là mẹ của bọn trẻ, chị phải cho chúng chỗ dựa về mặt tinh thần, nếu không
chúng sẽ bị thiệt thòi đó. Hiểu lời ta nói không?
Ông Arthur nói:
- Thôi vậy. Vợ chồng cháu sẽ nghe theo lời khuyên của bà! nhưng cháu
muốn bà hứa với cháu một chuyện.
- Nói đi nào!
- Lũ trẻ sẽ được canh giữ cẩn thận bên trong lâu đài khi cuộc chiến bắt đầu.
- Về việc này, ta đã nói với Chúa vương Igormur và ngài đã đồng ý.
Joe bấm tay Zalla, ra hiệu cho bạn quay về phòng. Mặt hai đứa đều ủ rũ và
cau có. Joe nói:
- Thế là hết hy vọng thật rồi.
Zalla chán nản nói:
- Cho chúng ta học nhiều để làm gì khi mà có chuyện xảy ra thì lại nhốt
chúng ta trong phòng!
- Cậu ngồi xuống đi, mình chóng mặt quá! - Zalla nói khi thấy Joe cứ đi
vòng vòng quanh phòng.
Joe nói:
- Đi thôi!
- Đi đâu nữa?
- Đi tìm ông Ne’lin và ông Sa’lin...
Zalla phẩy tay, nói:
- Thôi Joe ơi. Hai ông ấy còn lo cho chúng ta hơn Chúa vương Igormur ấy
chứ!
Joe im lặng vì biết mình đuối lý. Chuyện đã đến nước này, cậu còn biết làm
gì hơn ngoài việc nghe theo sự sắp đặt của Thượng đế?
Cả Zalla và Joe đều chẳng có ý xua tan không khí ảm đạm, mỗi đứa ngồi
một góc phòng, gương mặt buồn rầu và u ám.
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Ka’nezai bước vào phòng, lấy làm ngạc nhiên khi thấy các bạn ủ rũ như vậy,
lòng tự hỏi trong lúc cậu vắng mặt chuyện gì đã xảy ra.
Zalla lên tiếng, giọng ủ dột:
- Cậu về rồi à?
Ka’nezai lo lắng nhìn các bạn.
- Các cậu buồn vì chuyện gì vậy?
Joe ngước nhìn Ka’nezai, nở một nụ cười gượng gạo.
- Có tin gì mới không?
Ka’nezai ngồi phịch xuống chiếc ghế kê cạnh bàn, nói:
- Chẳng có gì hết. Mình đến chào anh Aggron và chúc anh ấy lên đường may
mắn như đã nói với các cậu.
Joe vội vàng hỏi:
- Luke sao rồi?
Ka’nezai nói:
- Tin về Luke là đáng giá nhất. Đúng như mình đoán, Luke sẽ ở lại lâu đài,
không được đi đâu hết.
Zalla nói:
- Cậu có gặp Luke không?
- Có, nó đang giúp anh Aggron chuẩn bị ít đồ.
Joe nói:
- Chắc Luke buồn lắm vì phải xa anh Aggron.
Ka’nezai lắc đầu, nói:
- Nhìn cái mặt nó buồn rười rượi mà mình thấy nực cười.
Zalla bỗng nhiên mỉm cười một mình và thở phào nhẹ nhõm khiến các bạn
không ai hiểu được.
Joe hỏi:
- Cậu đang vui vì chuyện gì vậy?
Zalla đáp:
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- Mình mừng vì Luke được ở lại lâu đài.
Ka’nezai chép miệng:
- Tưởng chuyện gì.
Zalla hỏi:
- Cậu có bảo Luke tới ăn tối cùng bọn mình không?
Ka’nezai nói:
- Nói làm gì vì nó sẽ không tới đâu.
Zalla thở dài:
- Cô Ellen muốn gặp Luke, cậu chẳng hiểu gì cả.
Ka’nezai nhún vai, nói:
- Để lần khác vậy. Mà thôi, nói mình nghe tin tức các cậu thu thập được đi!
Joe vừa thở dài vừa tường thuật lại toàn bộ câu chuyện cậu và Zalla nghe lén
được ở bên ngoài phòng bà Cartland.
Nghe xong, Ka’nezai kêu lên một tiếng tuyệt vọng, vùi mặt vào hai lòng bàn
tay rồi ngước nhìn các bạn, ánh mắt van nài:
- Các cậu nghĩ cách gì đi chứ!
Cuối cùng, sau một hồi bàn bạc, ba đứa quyết định tới phòng Livia, thông
báo tin buồn này cho bà chị biết, hy vọng có thêm được một đồng minh hữu ích.
Nhưng lần này, Livia đã khiến bọn nhỏ thất vọng, cả ba vô cùng tức tối khi
nghe Livia nói:
- Chị không muốn bị người ta canh giữ nhưng nếu chúng ta được ra ngoài
chiến đấu, đó sẽ là một việc tệ hại vì Chúa vương Igormur sẽ phải cử người theo
sau bảo vệ chúng ta.
Nghe Livia nói vậy, chẳng đứa nào thèm phản kháng. Chúng lẳng lặng đi ra
khỏi phòng, bỏ mặc Livia đứng ngẩn tò te nhìn theo.
Joe rõ ràng vẫn đang trong tình trạng tuyệt vọng, cậu tự giam mình trong
những ý nghĩ rối rắm, tự cho phép mình có những suy nghĩ táo tợn, nhưng lần
này cậu biết mình không có cơ hội làm liều, bởi đây là lần đầu tiên cậu chắc
chắn mình không thể giở trò mánh khóe. Thế mà cậu vẫn kiên trì phát huy thói
táo bạo và liều lĩnh, cậu nói với hai người bạn:
- Nhân cơ hội không ai để ý, chúng ta hãy trốn ra ngoài, tìm chỗ nấp, sau đó
sẽ trà trộn vào đội quân chiến đấu.
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Sáng kiến Joe đưa ra không được ai hưởng ứng. Zalla và Ka’nezai có thể vì
muôn vàn lý do mà từ chối lời gợi ý của cậu, đã thế từ lúc cậu nói ra điều không
nên nói, hai đứa bạn thay nhau để mắt tới cậu như thể sợ cậu trốn đi không
bằng. Joe phải trấn an hai đứa rằng cuộc đào tẩu chỉ có ý nghĩa khi có đủ ba
người. Đúng như cậu suy đoán, sau khi nghe xong, Zalla và Ka’nezai thở phào
nhẹ nhõm, thậm chí Ka’nezai còn thể hiện sự hài lòng bằng cách đập vào vai
cậu.
Trong ba đứa, Ka’nezai là người đau khổ nhất khi phải bỏ lại niềm hy vọng
ở ngoài ngưỡng cửa, nhưng cuối cùng chính cậu lại là người an ủi và khuyên
nhủ các bạn mình nên chấp hành mệnh lệnh của Chúa vương Igormur. Trong
tình cảnh chán chường và mệt mỏi, sự hoang mang trong Joe sẽ giảm đi nếu cậu
có thể hướng suy nghĩ về niềm tin mà cậu đặt trọn ở Chúa vương Igormur: Ông
sẽ làm được những điều ông đã nói.
Hoàng hôn đến muộn. Nhìn về phía chân trời tít tắp, thấy màu đỏ rực của
ráng chiều đang trải đều lên vạn vật, và những tia nắng dịu nhẹ cuối ngày còn
cố nấn ná vương mình trên những ngọn cây. Rồi khi bóng tối tìm tới chân trời,
nửa vầng trăng hiện ra sau những đám mây trôi lững lờ, tỏa sáng bầu trời không
một vì sao.
Ba người bạn đứng bên cửa sổ, chứng kiến thời khắc chuyển giao kỳ diệu
giữa ngày và đêm. Chúng đã dần bỏ lại tiếng kêu của cơn tuyệt vọng, những tiếc
nuối, âu lo rồi cũng biến mất và giờ đây, ba đứa trẻ mong rằng sự ngoan ngoãn
của chúng sẽ được đền bù xứng đáng!
Zalla là người lên tiếng phá tan sự im lặng:
- Tới giờ ăn tối rồi, chúng ta đi thôi!
Bà Cartland không có mặt trong bữa tối, điều đó ảnh hưởng không tốt tới
tâm trạng của mọi người. Trong câu chuyện, ông bà Baker không một lời đả
động tới chiến tranh nhưng dù chiến tranh có được lấp liếm bằng những câu
chuyện tếu táo của ông Arthur hay nụ cười tươi của bà Ellen thì nó vẫn đang áp
đặt quyền uy lên mọi người. Joe nhận thấy rõ một điều, chính vào lúc này, bố
mẹ cậu đang sợ hãi tột đỉnh, bố đang nói đó nhưng đôi mắt chẳng nhìn vào ai,
mẹ thì đang cười nhưng không biết mình cười về chuyện gì.
Biết bao âu lo chất chứa trong lòng mẹ, biết bao toan tính ẩn giấu trong đầu
bố!
Khi Joe vô tình làm rơi chiếc dĩa, ông Arthur đứng bật dậy trong tư thế
phòng thủ, ông ngó nghiêng khắp căn phòng, còn bà Ellen bật ra một tiếng kêu
bất lực và hãi hùng.
Joe rầu rĩ nói:
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- Con đánh rơi chiếc đĩa thôi mà.
Ông Arthur thở phào.
- Làm bố hoảng hồn.
Bà Ellen nói:
- Đêm nay, mấy đứa sang phòng bố mẹ ngủ, hay để bố mẹ sang phòng của
mấy đứa?
Livia nhăn mặt.
- Mẹ quên con là con gái rồi sao?
Bà Ellen nghiêm nghị nói:
- Có làm sao, con nằm dưới đất với bố mẹ.
Đến lượt Joe phản đối:
- Mẹ ơi! Ở bên ngoài các chiến binh đang đứng thành hàng bảo vệ chúng ta
đó.
Bà Ellen nói nhỏ đủ để mọi người nghe thấy:
- Kẻ thù đang đến, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Tốt hơn hết chúng ta
phải ở cùng nhau, bố mẹ phải ở bên để bảo vệ mấy đứa nếu bọn quái vật tấn
công vào lâu đài.
Ka’nezai nghe bà Ellen nói thế thì cười khúc khích nhưng bà chẳng buồn
buông lời trách mắng. Bà nói:
- Luke sao rồi? Bác muốn Luke tới đây ở cùng với chúng ta.
Ka’nezai nói:
- Bác muốn nhưng Luke không muốn.
Bà Ellen kêu lên:
- Luke sẽ ở trong lâu đài, không đi đâu chứ?
Joe hiểu mẹ muốn nói gì, cậu đưa mắt nhìn Ka’nezai ra hiệu cho bạn nói.
Ka’nezai nhanh trí, trấn an bà:
- Bác yên tâm. Chú Aral sẽ cử người bảo vệ Luke.
Sau khi ăn tối xong, bọn trẻ không về phòng ngay mà ngồi nán lại nói
chuyện lâu hơn thường ngày, với chủ đích trấn an tinh thần ông bà Baker. Và bà
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Ellen một lần nữa tỏ ý muốn bọn trẻ đồng tình với đề nghị của bà. Nhưng bọn
trẻ hiểu rằng, dưới sự quản thúc của ông bà Baker, chúng sẽ mất đi tự do, dù tụ
do bây giờ chẳng để làm gì nhưng ít nhất chúng sẽ được thoải mái nói ra những
gì chúng nghĩ.
Để làm mẹ yên lòng, Joe hứa với mẹ nếu có chuyện gì xảy ra, cả mấy đứa sẽ
chạy ngay sang phòng bố mẹ. Nghe nói vậy, bà Ellen chỉ còn biết thở dài vì bà
biết có nài ép thêm nữa cũng vô ích.
Trở về phòng riêng sau một buổi tối nặng nề, bọn trẻ chưa đi ngủ ngay mà
còn ngồi bàn về đề tài đáng được nói đến nhất lúc này: chiến tranh. Không có
người lớn ở đây, bọn trẻ tha hồ nói những điều chúng muốn, cho tới khi chẳng
còn gì để nói, chúng nằm lăn ra mỗi đứa một giường, mắt thao láo nhìn lên trần
phòng.
Như mọi khi, Joe là đứa ngủ sau cùng. Trong lúc nghe tiếng thở đều đều của
hai đứa bạn, Joe có một ham muốn cháy bỏng là có mặt ở ngoài đại sảnh, mở
cánh cửa sứ khổng lồ và đi ra tòa thành nơi các chiến binh Ánh Sáng đang đứng
xếp thành hàng đợi lệnh của Chúa vương Igormur.
Đêm quá yên tĩnh! Không một tiếng động. Vậy mà khoảnh khắc đầu tiên của
sự mơ màng đến với Joe không mấy nhẹ nhàng. Mắt nhắm nhưng Joe trở mình
liên tục, đầu suy nghĩ miên man, không biết bọn quái vật có xuất hiện, quấn chết
cả ba đứa trong lúc ngủ không? Lần đầu tiên kể từ khi gây ra chuyện tày đình,
Joe thấy hối hận vì những việc mình đã làm. Đã thế cậu còn làm liên lụy tới bác
Han’dalf và các bạn. Nếu cậu biết kiềm chế không rủ rê các bạn đi tới ổ của bọn
quái vật ba chân, biết đâu mọi chuyện đã diễn ra êm đẹp, bác Han’dalf lấy được
ngôi sao nhờ vào thuật thôi miên mà chẳng cần động tay động chân với bọn
quái vật.
Lỗi là ở cậu. Vì cậu mà công việc bị ngưng trệ và chuyến đi tới Mal bị hoãn
lại. Công việc cao cả cậu làm thực ra lại đem tới cho cậu và mọi người không
biết bao nhiêu rắc rối và nguy hiểm. Tại sao khi đó cậu không dùng đến cái đầu
sáng suốt của mình để phân tích lợi hại chứ? Nhưng thôi kệ đi chỉ cần nghĩ cậu
và các bạn đã giúp được bác Han’dalf là những nỗi giày vò tự nhiên tan biến.
Biết đâu nếu không có mấy đứa, công việc lại chẳng thất bại.
Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng cái viễn cảnh bọn quái vật ba chân ùn ùn kéo tới
khiến Joe khiếp sợ. Không biết chúng đông tới cỡ nào? Cuộc chiến sẽ kéo dài
bao lâu? Liệu sức mạnh của các chiến binh Ánh Sáng có tiêu diệt được bọn quái
vật?
Có lẽ đã khuya lắm rồi, Joe nghĩ cậu nên đi ngủ ngay, giấc ngủ sẽ giúp cậu
tạm thời quên đi mọi chuyện, xoa dịu không chỉ cái đầu đang nóng và những ý
nghĩ rối rắm mà còn cả cơ thể cậu nữa.
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Thế là, để chiều lòng bản thân, Joe gạt bỏ mọi chuyện ra khỏi đầu, chìm dần
vào giấc ngủ...
Những ý nghĩ ban tối được giấc mơ chắp nối và tái hiện thành những hình
ảnh hoàn hảo. Có tiếng la hét, tiếng gầm rú, tiếng kêu rít kỳ lạ vang lên cùng
lúc. Joe thấy cậu đang đứng dưới một bầu trời xám ngắt, nằm la liệt xung quanh
cậu là xác chết của bọn quái vật và những chiến binh Ánh Sáng, và chỉ có cậu người duy nhất còn sống chứng kiến thảm cảnh đau đớn đến tột cùng. Đột
nhiên, trước khi một giọng nói vang lên trong đầu bảo cậu nên thoát khỏi chốn
này, một ý nghĩ tuyệt vời chợt đến với cậu. Cậu từng nghe nói cái chết sẽ giúp
con người không còn cảm nhận được nỗi đau đớn và nỗi sợ hãi mà họ đang phải
gánh chịu. Nhưng tự ban cho mình cái chết đâu phải chuyện dễ làm. Cậu không
biết phải chết bằng cách nào. Bọn quái vật đã bỏ chạy hết hay đã bị giết sạch?
Cậu đưa mắt tìm kiếm xung quanh nhưng chẳng vật gì có thể giúp cậu kết thúc
cuộc sống. Tuy nhiên, cậu vẫn đảo mắt tìm và trời không phụ lòng người, cậu
nhìn thấy cách cậu một đoạn xa lóe lên một thứ ánh sáng trắng phát ra từ kim
loại. Cậu muốn đi tới đó nhưng chân cậu không sao cử động được. Một con quái
vật đang nhúc nhích quấn từng khúc thịt vào cổ chân cậu. Cậu cố giằng chân ra,
hét lên trong cơn tuyệt vọng. Vào lúc này, cậu lại muốn cái chết rời xa mình...
- Bỏ tao ra!
Một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên bên tai Joe:
- Cậu sao vậy? Dậy đi nào...
Joe ngồi bật dậy, mồ hôi đầm đìa ướt trán. Chưa kịp hỏi xem mình đã nói gì
trong cơn ác mộng kinh hoàng,
Joe đã thấy hai đứa bạn chạy tới bên cửa sổ, mắt nhìn ra xa. Rồi thình lình,
đôi tai thính nhạy của Joe nghe thấy âm thanh rít lên lạ lùng mà cậu đã nghe
thấy trong giấc mơ, và những tiếng động uỳnh uỳnh từ phía tường thành vọng
lại. Không ngần ngừ, Joe vội chạy tới bên các bạn, hy vọng nhìn thấy cái gì đó
có thể nói cho cậu biết bọn quái vật đã đến, nhưng trời còn tối, trăng lại bị mây
che khuất nên cậu không thể nhìn xa hơn tầm mắt cho phép.
Joe nói:
- Chúng đến rồi ư?
Ka’nezai ngập ngừng, nghe giọng cậu rõ ràng là đang hoảng hốt:
- Mình không biết.
Joe nói:
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- Zalla, cậu nghĩ sao? Mình đã có một giấc mơ tệ hại.
Zalla nói, mắt không nhìn Joe:
- Chúng đến rồi!
Joe đứng lặng, tuồng như hóa đá. Và trước sự hoảng hốt của ba đứa trẻ,
chúng nghe thấy xen lẫn giữa những tiếng hô vang như sấm rền của các chiến
binh là tiếng rít xé tai của bọn quái vật ba chân.
Joe kêu lên:
- Chúng ta đi thôi!
Zalla và Ka’nezai nhìn Joe. Bất chợt, bọn trẻ nghe thấy một âm thanh khác
vang vọng không kém những âm thanh trước đó có điều nghe thê lương và thảm
khốc hơn nhiều. Đó là sự hòa trộn của tiếng gào thét và tiếng gầm dữ dội.
Ka’nezai nói:
- Bọn quái vật đang tấn công các chiến binh. Hẳn là đã có người ngã xuống.
Joe kêu lên:
- Còn chờ gì nữa? Chúng ta đi thôi!
Ka’nezai ấp úng:
- Nhưng còn mệnh lệnh của Chúa vương Igormur thì sao?
Joe tinh quái nói:
- Ồ, ba đứa mình có được nghe mệnh lệnh trực tiếp từ Chúa vương đâu, phải
không Zalla?
Zalla không nói gì, chạy ra cửa áp tai lên nghe ngóng rồi nói:
- Không có lính canh. Chúng ta đi thôi!
Joe sung sướng nói:
- Có thế chứ! Các cậu là những người dũng cảm nhất.
Ka’nezai cố nặn ra một nụ cười trên gương mặt tái nhợt.
- Thôi đi, nịnh bợ làm gì khi mà tụi mình làm việc này đâu phải cho cậu mà
là cho chính tụi mình.
Zalla suỵt một tiếng nhỏ:
- Đi nào!
Nhưng Zalla còn chưa kịp đặt tay lên nắm đấm cửa, cậu đã phải đứng sững
lại vì có tiếng gõ cửa vang lên.
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