Tác Giả: Chibun

CÔNG CHÚA BĂNG VÀ HOÀNG THÁI TỬ

Phần 8
Chương 22

H

ắn chở nó đi hết con đường dài trên biển. Trăng sáng lấp lánh tựa ban

ngày, nó thả hồn vào làn gió mát rượi cùng mùi hương mặn và nồng của muối.
Bãi biển vào tối thật vắng và yên tĩnh. Lâu lâu cũng có vài tiếng sóng vỗ vào bờ.
Bờ cát trắng in hằn những bước chân nó đi. Biển đưa những con sóng nhỏ chạy
vào bờ, tranh giành nhau dẫm đạp lên đôi bàn chân trần trắng nõn của nó. Hắn
thì xăn quần dài lên đến gối, tay thì cứ quơ loạn xạ lên trong đêm. Nhìn cứ như
người tâm thần. Trời cũng đã khuya, nó đi dọc theo bờ cát cùng chiếc điện
thoại, hắn đi theo phía sau khẽ thở dài. Nó quay đầu lại nhìn hắn mỉm cười, nó
biết hắn mệt nhưng nó vẫn chưa muốn về. Dù sao thì ngôi nhà nó đang ở, trong
mấy ngày đi chơi này cũng là biệt thự nhà hắn nên về sớm hay muộn gì cũng
không sao. Hắn mệt mỏi nhìn nó cố nặn ra nụ cười. Tay không ngừng đưa lên
miệng che cơn ngáp dài, đôi mắt như mở sắp không ra. Nó thấy hắn lừ đừ như
vậy làm tiếc nuối, tạm biệt biển về. Miệng nói nhỏ đủ để nó và sóng biển nghe
“mai ta sẽ quay lại đây chơi, tạm biệt biển.”
Gương mặt nó xụ xuống như trẻ con bị giành mất quà, tiếc nuối nhìn hắn.
Hắn nhìn nó tỏ vẻ mệt rồi kéo nó đi thẳng lên bờ nơi đặt chiếc xe đạp. Nhưng
chiếc xe đạp đã không cánh mà bay. Lết thân tàn ma dại, nó với hắn cuốc bộ về
khách sạn cũng may là hắn chở nó về gần biệt thự rồi mới đi xuống biển nếu
không thì có nước chết mất. Nó đi chân trần trên mặt đường, lâu lâu lại nhón gót
lên vì đau. Tay trái cầm đôi dép lê, tay phải cầm theo cái điện thoại và vài cái vỏ
sò hắn nhặt cho nó đưa lên ánh trăng mà ngắm nghía như trẻ con. Hắn nhìn bộ
dạng của nó mà không khỏi buồn cười, cố nén nụ cười đang hình thành trên bờ
môi đỏ như son, hắn lên tiếng.
- Sao không mang dép vào mà đi chân không.
- Không thích. - Miệng nó nhanh lẹ đốp lấy ngay câu hắn vừa nói trả lời
tiếng một, miệng chu lại trông thật đáng yêu.
Hắn thấy vậy liền đi lên phía trước nó, một chân khuỵu xuống, quay đầu
nhìn nó, cười cười nói - Lên đi, tôi cõng em về.
Nó vẫn giữ nguyên thái độ ban nãy, miệng đốp chát ngay lập tức. - Không
thích, có chân tự đi được.
Hắn nghe nó nói vậy nhưng vẫn kiên trì khuỵu chân chờ, nó mặc kệ hắn, đi
ngang qua luôn. Hắn từ sau chạy tới đứng trước mặt nó, nhoẻn miệng cười, bế
thẳng nó trên tay đi về. Mặc cho nó vùng vẫy, tay hắn vẫn nắm chặt, áp chặt đầu
nó tựa vào ngực hắn. Mùi hương bạc hà thanh mát trên người hắn khiến nó dễ
chịu hơn nhiều, khuôn ngực to đầy ấm áp khiến nó phút chốc lại nhớ đến anh
www.vuilen.com

72

Tác Giả: Chibun

CÔNG CHÚA BĂNG VÀ HOÀNG THÁI TỬ

hai, anh hai cũng từng bế nó như thế này, cũng có mùi hương bạc hà thanh mát
nhưng hai người khác nhau hoàn toàn. Nó suy nghĩ mãi rồi cũng chìm vào giấc
ngủ lúc nào không hay. Hắn bế nó lên phòng, đắp chăn cho nó xong đi ra ngoài.
Miu và Bảo đã về từ lúc nào, cả hai đang ngủ nên hắn cũng không muốn
đánh thức. Thấy chiếc điện thoại nằm trên cầu thang cùng vài cái vỏ ốc, hắn
nhặt lên xem xét thật kĩ rồi đem cho chúng vào một cái hủ bằng thủy tinh nhỏ.
Vài cái vỏ ốc ánh lên những tia rất đẹp trong ánh sáng. Điện thoại nó được hắn
cầm cẩn thận. Đi về phòng mình, hắn mở điện thoại lên. Một tin nhắn từ máy
nó, biết là điều tế nhị không nên xem tin nhắn của nó nhưng hắn bị tò mò bởi
người gửi với dòng chữ “anh Kelvin” cỡ bự trên màn hình, với dòng tin nhắn
thật làm cho hắn không khỏi bực tức.
Hắn nằm trên giường trằn trọc mãi, thời gian trôi qua nhanh mới đó mà đã
gần sáng. Cầm điện thoại trên tay hắn đi qua phòng nó. Nó vẫn còn ngủ, giấc
ngủ say nồng của nàng công chúa. Đặt điện thoại trên bàn, ngồi ngắm nó ngủ
thật bình yên. Vén lọn tóc rối vì nằm của nó hắn bật cười. Cười vì mình lại thích
nó, một người chưa hề hiểu được cảm nhận của người khác, chưa bao giờ quan
tâm đến hắn.
Mặt trời bắt đầu ló dạng, buổi sáng thật đẹp. Hắn đánh thức nó dậy khi trời
vừa lên. Hắn muốn cùng nó ngắm bình minh, cùng cười với nó suốt hôm nay.
Hắn muốn quên đi dòng tin nhắn tối qua gửi cho nó. Nó mở mắt ra nhìn quanh
phòng, hắn đứng ở một góc đầy suy tư. Bước xuống giường, vệ sinh cá nhân
xong nó đi ra ngoài, hắn đã đi từ khi nào. Một tia hụt hẫng xâm chiếm lấy trái
tim, nó cầm điện thoại lên. Một tin nhắn đã được mở. Nó nhìn tin nhắn mỉm
cười sau đó đặt điện thoại về chỗ cũ. Nó biết vì sao hắn suy tư.
Bầu không khí ở biển buổi sáng thật tốt, bình minh đầy rực rỡ, nhiều chim
biển cũng bay tới vào buổi sớm. Nó đứng ngắm mặt trời, khẽ nở nụ cười. Nụ
cười đẹp nhưng lại buồn. Đôi mắt to tròn nhìn ngắm mọi vật xung quanh như
tìm kiếm thứ gì đó. Hắn đứng cách nó một khoảng rất xa nên không nhìn thấy
nụ cười ấy. Miệng lẩm nhẩm thứ gì đó, nó đặt đôi dép ngay ngắn trên bờ rồi đi
xuống dưới biển. Làn nước lạnh xâm chiếm lấy cơ thể nó nhưng nó không cảm
nhận được. Triệu chứng thứ hai đã xuất hiện. Miệng chỉ cười nhạt một cái, lẩm
bẩm đủ để nó nghe - Nhanh thật.
Hắn tuy không đứng gần nó nhưng luôn dõi theo từng hành động của nó,
từng cử chỉ điệu bộ. Đứng xa bờ một tí, nó thả người tự do rơi xuống. Nước
buổi sáng lạnh đến thấu xương nhưng lại làm nó thích. Nó thích tuyết, thích cái
lạnh của mùa đông, thích biển nhưng lại ghét mưa, ghét nắng vô cùng. Hắn thấy
hành động thả người của nó như vậy mà không khỏi tức giận. Lao nhanh xuống
biển, kéo nó lên bờ. Đang tận hưởng thì đột ngột bị kéo lên bờ khiến nó mất vài
giây ngạc nhiên.
Tiếng nói của hắn đầy khí lạnh, nét giận dữ trên gương mặt hắn làm nó thích
thú vô cùng.
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- Em đang làm cái quái gì vậy hả, có biết nguy hiểm lắm không hả. Em
thông minh mà tại sao lại chơi trò ngu ngốc như vậy, có biết làm anh sợ lắm
không.
- Không biết, đang vui bị phá mất vui nên suy cho cùng anh là người phá
hoại. - Nói xong, tặng cho hắn một nụ cười ranh mãnh, lấy thêm tí cát biển ném
vào người hắn rồi chạy vụt đi. Hắn nhìn theo nó chạy rồi cũng đuổi theo. Tất cả
mọi ấm ức, buồn phiền đều tan biến, hắn cùng nó chạy khắp nơi, đùa giỡn như
những đứa trẻ con. Khi đã mệt nhoài cả hai mới chịu leo lên bờ. Nó nhìn hắn
đầy yêu thương, bất chợt hỏi.
- Tại sao anh lại thích ăn kem, kem có ngon không?
- Kem ngon lắm, cô có muốn ăn thử không, à mà tôi thích ăn kem là nhờ một
người khác chỉ cho tôi. - Giọng hắn đột nhiên trầm xuống đến lạ lùng, nó chưa
thấy hắn như thế này bao giờ cả.
- Anh có chuyện buồn à, kể ra cho nhẹ lòng.
- Ừ... 5 năm trước tôi từng cùng một cô gái đi biển chơi, cùng tôi ngồi dưới
gốc cây to ở trường, cô ấy dẫn tôi đi ăn kem, chỉ cho tôi rất nhiều về thế giới
này. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được tình yêu đầu đời là như thế nào. Sau đó cô
ấy nói với tôi là cô ấy phải sang Pháp để học tập. Nhưng... Chiếc máy bay năm
đó đã phát nổ, cô ấy đã đi mất. Rời khỏi tôi thật rồi. - Giọng nói hắn như lạc đi,
những giọt nước mắt thi nhau rớt xuống thật nhiều. Nó khẽ đặt một tay lên vai
hắn thay cho lời an ủi.
Cả hai như rơi vào thế giới khác, im lặng, mỗi người một suy nghĩ. Cuối
cùng nó cũng lên tiếng.
- Nếu như cô ấy còn sống anh có yêu tôi không?
Hắn hơi ngớ người về câu hỏi của nó nhưng cũng trả lời - Cô ấy đi rồi thì sao
còn sống được chứ cho nên yêu em là điều đương nhiên.
- Nếu như sao này em biến mất khỏi đây anh có khóc như thế không?
- Anh đã mất một người mà mình yêu thương rồi cho nên anh sẽ không làm
mất em nữa đâu. Mà sao em lại hỏi vậy không lẽ...
- Không có, chỉ hỏi thế thôi. À đi về thôi, đói rồi tí lại chơi tiếp.
Nó đi trước hắn, giọt nước mắt khẽ lăn dài. Nó không biết quyết định sẽ thử
yêu một người là sai hay đúng. Nhưng giờ thì đã hiểu, quyết định nó chọn là
đúng. Nhưng nếu một ngày nó rời khỏi thế giới này thật sự thì nó cũng đã mãn
nguyện vì có người yêu nó.
Buổi chiều nó trở lại tạm biệt biển. Kế hoạch ở lại chơi lâu ngày của nó bị
phá sản chỉ vì cái thông báo quái gở của trường. Tụi nó sẽ phải thi học kỳ sớm
hơn dự định một chút cho nên nó phải thu xếp hành lí để về. Bọn nó vốn định sẽ
chơi hết một tuần mới về nên những thông báo của trường đâu có biết vì mấy
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ngày còn đi học thì tụi nó lại nghỉ học kéo nhau đến đây chơi nên giờ phải tiếc
nuối ra về cho kỳ thi.
Hai chiếc xe của hắn với Bảo lăn nhanh và hoà vào dòng người tấp nập đang
ngược xuôi trên khắp đường. Nó nhìn ngắm những khung cảnh miền biển hồi
lâu rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Trời vừa tối thì đã về tới nhà. Chiếc
Lamborghini Aventador LP700-4 của mình đậu trước cổng nhà nó. Chiếc cổng
sắt to đùng từ từ mở ra, hắn chạy xe vào. Quản gia vừa thấy xe lạ liền bước ra
ngoài xem thử thì từ trong xe hắn bước ra, trên tay còn bế nó đang ngủ say, đầu
khẽ tựa vào bờ ngực rắn chắc ấy. Ai trong nhà cũng sửng sốt khi thấy hắn bế nó.
Giọng từ tốn nhẹ nhàng nhưng lại rất lạnh, hắn hỏi.
- Phòng cô ấy ở đâu?
- Không cần đâu, để tôi đưa con bé lên phòng, phiền cậu quá. - Vũ đứng gần
đó lên tiếng.
Hắn khẽ ngạc nhiên nhìn người con trai trước mặt, đẹp không kém gì hắn,
dáng người cao ráo, làn da trắng như con gái. Phát âm lại rất chuẩn nhưng nhìn
ngoại hình, đặc biệt là gương mặt thì lại đậm chất phương Tây.
- Anh là ai vậy? - Hắn hỏi Vũ rồi nhìn khắp nơi quanh nhà, đâu đâu cũng
thấy kẻ hầu người hạ, đâu đâu cũng là cảnh vệ, bảo vệ đi tuần, túc trực canh
chừng còn hơn là nhà của tổng thống nữa chứ.
- Tôi là Richard Fitzerald, gọi tôi là Richard hay Vũ là được. Còn anh?
- Tôi là Định Vỹ, bạn trai của Nguyệt Anh.
- Joe... À không Nguyệt Anh có bạn trai khi nào mà tôi không biết vậy?
- Cách đây vài tuần, vậy còn anh anh là gì của cô ấy?
- Tôi là anh của con bé. Mà không còn sớm nữa cậu về ngủ sớm đi mai các
người còn thi học kỳ nữa đấy.
- Vậy phiền anh đưa cô ấy lên phòng, tôi về trước.
Ngày mới lại bắt đầu, trời vừa hửng sáng nó đã thức. Vũ mở cửa phòng nó
bước vào, anh cười cười nhìn nó rồi lại nhìn ngắm cây đàn. Giọng nói nhẹ
nhàng cất tiếng.
- Em gái có bạn trai khi nào mà anh không biết vậy ta. Chuyện này phải nói
cho ông và Kelvin biết mới được.
- Sao anh biết được chuyện đó, đừng nói cho anh hai của em nghe.
- Sao lại không nói, em có bạn trai, có bạn là chuyện tốt chuyện đáng vui
mừng mà.
- Nhưng em không muốn, em sợ quá nhiều người hy vọng sẽ thất vọng càng
nhiều. - Nó khẽ cụp đôi mi xuống cố che giấu đi nỗi buồn.
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Anh xoa đầu nó dịu dàng nói - Ngốc à, nếu Vỹ yêu em thật sự nó sẽ chấp
nhận bệnh của em thôi.
- Nhưng lỡ như...
- Nếu không được thì đừng cố, thời gian còn lại rất ngắn nên em hãy vui vẻ
lên đi. Triệu chứng thứ hai xuất hiện rồi à.
- Ừ, em sẽ nghe theo anh.
Nó thay đồng phục, ăn sáng xong thì đến trường. Xe hắn đã chờ nó ở cổng từ
khi nào. Nó vừa ra đã bị hắn bắt lên xe chở thẳng đến trường. Hôm nay mọi
người ai cũng trong trạng thái lo lắng, đặc biệt là lớp A vì nếu như điểm của họ
dưới 100 thì lập tức sẽ bị loại ra khỏi lớp đó ngay lập tức. Những người khối
trên tâm trạng cũng không mấy thoải mái cho lắm. Xe hắn và Bảo gặp nhau ở
trước cổng, cả hai nhìn nhau cười rồi cùng chạy vào trong gara. Mọi người ai
cũng mắt tròn mắt dẹt nhìn hai chiếc xe, đặc biệt là chiếc của hắn. Hiếm lắm
mới thấy thiếu gia của trường lái xe đi học riêng đã vậy còn chở theo người,
chiếc xe của Bảo cũng không thua kém gì xe hắn, vốn cả trường này điều biết là
nhà Bảo giàu có nhưng cậu ta lại thích đi làm người theo chân bên hắn, dù cả
hai người có thể được coi là bạn thân. Nó và Miu bước xuống khỏi xe lại tạo
thêm một cơn sốc mới nữa. Mọi người cũng chẳng tò mò gì về Bảo và Miu vì
hai người này gần như đã công khai hẹn hò đi đâu cũng có nhau. Còn nó, nó là
gì mà đi chung xe với hắn chứ. Những ánh mắt ghen ghét, tị nạnh, những cái
lườm, vài trăm cái nguýt dài của đám nữ sinh trong trường dành cho nó. Cũng
may là có tiếng chuông thông báo đến giờ thi nếu không thì nó đã cháy áo cháy
quần vì mấy cái liếc nhìn không thôi.
Hắn ngang nhiên cầm tay nó dắt đi ngay trong sân trường, nó bực bội đứng
lại không thèm đi nữa, miệng phát ra toàn là khí lạnh khiến hắn khẽ rùng mình.
- Anh buông tôi ra được rồi đó.
- Không buông.
- Vậy anh muốn cái gì hả?
- Muốn em gọi anh một tiếng anh yêu.
- Anh chạm dây à?! - nó nói kèm theo khuyến mãi cho hắn một hành động
dùng tay đặt lên trán xem hắn có bệnh gì không. Cũng may là học viên vào
phòng thi hết rồi nếu không nó sẽ bị xé xát ngay lập tức mất.
- Anh không chạm dây, không nóng sốt gì cả. Mà em đừng có xưng tôi với
anh nữa nếu không anh sẽ cầm tay em như thế này mãi đấy.
- Được rồi là tôi thua à không là em thua được chưa? Bây giờ thì thả tay tôi à
nhầm thả tay em ra đi.
- Vậy mới ngoan chứ - hắn nói rồi véo chiếc mũi nhỏ xinh của nó ung dung
đi vào lớp.
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Phần thi đầu tiên bắt đầu là môn Toán. Nó thì an nhàn ngồi ghi chép gì đó 15
phút sau liền đem bài nộp rồi đi ra ngoài. Ai trong lớp cũng nhìn nó bằng ánh
mắt ngạc nhiên, hắn cũng theo nó ra ngoài khi đem bài lên nộp, theo sau là Miu
và Bảo, cả hai cũng đi ra ngoài. Lớp vốn 30 học viên thì Nhã Anh và Gia Linh
đã nghỉ chỉ còn 26 người vậy mà 4 người tụi nó lại đi ra sớm như vậy thật là
chẳng công bằng. Nhưng mà người ta học giỏi thì việc làm xong bài nhanh có gì
đáng nói.
Bọn nó cùng nhau đi xuống căn tin ngồi chờ môn thi tiếp theo. Miu thì đang
loay hoay giải bài toán lúc nãy với mong muốn tìm kiếm số điểm tuyệt đối. Nó
ngồi đó nhâm nhi ly sữa nóng cùng vài mẩu bánh quy không kem. Hắn nhìn
cách nó ăn mà buồn cười, ăn bánh mà không ăn kem. Mà hình như nó chưa bao
giờ ăn kem thì phải.
Thời gian trôi qua mau mới đó mà tụi nó đã hoàn thành xong những môn thi
tiếp theo, trên mặt ai cũng tươi tỉnh. Nói chuyện với nhau rất rôm rả.
Một tuần trôi qua nhanh, mới đó mà đã biết được kết quả thi. Nó và hắn
chẳng buồn đi xem, đơn giản vì nó biết mình chỉ cần đủ điểm ở lại cái lớp đó là
được. Miu và Bảo thì háo hức muốn biết xem kết quả của mình như thế nào.
Nhỏ đứng mỏi cả chân cuối cùng cũng thấy tên mình, nhỏ đứng hàng thứ ba sau
Bảo, cậu đứng thứ hai. Còn hắn thì đương nhiên là đứng nhất rồi nhưng mà nó
cũng đứng đồng hạng với hắn trên bảng. Nhỏ không ngờ nó lại học giỏi đến thế
vậy mà từ trước đến giờ nhỏ không biết. Thi xong thì tụi nó được nghỉ học
khoảng vài tuần.

Chương 23

T

hời gian trôi mau, mới đó mà đã mấy tuần trôi qua. Thời gian nghỉ của nó

cũng chẳng đi chơi được nhiều. Phần vì hắn vừa nghỉ học đã phải về nhà ba mẹ
cùng họ đi đâu đó. Miu và Bảo thì đã ra mắt hai bên gia đình nên cả hai tự do đi
chơi mà họ muốn, miễn là đừng làm chuyện gì quá giới hạn là được. Nó thì suốt
mấy tuần nay đều ở công ty, có hôm còn ở lại đó để làm việc đến tận sáng mới
về. Vì hiện tại Vũ đã sang Đức rồi, vài tuần nữa anh mới quay lại tạm thời việc
công ty là do nó lo hết tất. Minh cũng bận túi bụi nên cũng không có thời gian
quan tâm đến nó nhiều. Mấy tuần nay mệt mỏi cứ kéo dài hầu như vắt toàn bộ
hết sức lực của nó. Cách đây vài ngày nó lại phải vào viện vì làm việc quá sức.
Khiến cho anh nó nghe tin này liền mắng cho một trận ra trò còn bảo là vài ngày
nữa sẽ về đây chứ.
Tắt cái điều khiển màn hình, nó mệt mỏi đứng dậy về. Báo chí mấy hôm nay
không có ngày nào là không phát tin phá sản của nhà họ Ngọc cả. Giám đốc
Ngọc thì bị bắt vì tội trốn thuế, buôn hàng cấm. Ngọc phu nhân nghe tin sốc quá
nên lên cơn đột quỵ, Ngọc Gia Linh đang đi chơi ở Pháp nghe tin gia đình mình
như thế tức tốc đặt vé máy bay bay về ai ngờ đâu chiếc máy bay ấy bị trục trặc
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gì đó đang bay giữa chừng thì phát nổ. Chuyện chỉ có vậy mà họ cứ nói suốt
mấy tuần nay, làm nó cũng chỉ biết ngán ngẩm coi như việc của tiểu Hạnh Nhân
đã xong. Giờ chỉ còn chuyện của mẹ nó nữa là việc trả thù đã xong.
Vừa vào đến phòng nó đã lăn ra ngủ ngay, đến cả ăn tối cũng bỏ chứ đừng
nói là tắm rửa. Ngủ một giấc dài đến khi mặt trời vừa ló dạng nó mới chịu dậy.
Tắm rửa, vệ sinh cá nhân xong xuôi, nó xuống nhà ăn sáng. Đi dạo quanh vườn,
nhìn ngắm những bông hoa vươn mình khoe sắc dưới ánh nắng buổi sớm thật
đẹp. Mùi hương thơm nhè nhẹ của những đóa hồng trắng. Mùi thơm của hoa
nhài lan tỏa khắp nơi, bao bọc lấy thân hình mảnh mai của nó. Cảm giác dễ chịu
xen lẫn len lỏi vào làn da trắng hồng của nó. Những tia nắng sớm tranh giành
nhau chạm nhẹ vào làn da ấy. Hít một hơi thật sâu nó đi vào nhà. Mọi thứ đều
chuẩn bị xong, từ quần áo, giày dép. Nó thay đồ xong thì đi xuống nhà. Khoác
lên mình chiếc váy màu cam nhạt, mái tóc được buộc hờ hững bằng một sợi dây
ruy băng nhỏ màu trắng. Gương mặt thật bao năm được che giấu nay lại lộ diện
giữa chốn đông người. Mọi người ai cũng ngạc nhiên mở to đôi mắt nhìn công
chúa của họ. Chỉ nghe đồn thôi cũng đủ tưởng tượng ra nhan sắc của cô như thế
nào. Giờ lại còn được chứng kiến thì quả là lời đồn là thật. Đôi mắt to tròn,
hàng mi dài và cong, chân mày lá liễu, làn da trắng như tuyết. Nhìn nó cứ như
búp bê, ai cũng nhìn nó đầy ngạc nhiên, đây là một người 17 tuổi, sao thật
không tin, nhìn cô cứ như là một đứa trẻ vậy, gương mặt bầu bĩnh không khác
gì em bé.
Hắn vừa đáp xuống sân bay lúc nãy, chuyến bay dài khiến hắn không có tâm
trạng nào mà nhớ đến người khác. Xe vừa đem đến đã lái chạy mất dạng. Mấy
tuần qua ngày nào mà hắn không nhớ nó chứ nhưng mà hiện giờ thì cơn buồn
ngủ đã chiếm lấy hết tâm trí của nó rồi làm sao mà nhớ đến nó được. Ngủ một
giấc dài tới sáng mới thức dậy. Vừa mở mắt ra thì đã nhận ngay điện thoại của
Bảo, giọng cậu có phần lo lắng hơn nhiều.
- Alo!
- Thiếu gia người mau đến trường đi, Nhã Quyên vừa xuất hiện ở trường.
Cậu mau tới nhanh đi.
Vừa nghe đến cái tên Nhã Quyên dù đang rất buồn ngủ nhưng hắn liền bật
dậy như lò xo phóng ngay đến trường trong vận tốc ánh sáng.
Máy bay cá nhân mang kí hiệu F vừa đáp ngay xuống khoảng sân dành riêng
cho máy bay cá nhân trong sân bay. Từ trên máy bay một thanh niên cao
khoảng 1m8, làn da trắng đôi mắt xanh và tĩnh như hồ nước mùa thu. Mái tóc
màu vàng óng của anh chứng tỏ anh là con lai, sống mũi cao dọc dừa. Anh mặc
một bộ âu phục giống như kiểu cách của một vị hoàng tử. Từ từ rời khỏi nơi đó,
anh bước đi ai cũng ngoái đầu lại nhìn. Những ánh mắt đầy ngưỡng mộ dành
cho anh cả những cái nhìn ganh tị, nhưng anh chẳng để tâm. Quét đôi mắt xanh
nhìn khắp sân bay như tìm kiếm ai đó, nhưng lại thất vọng khi người đó không
xuất hiện. Tia thất vọng vừa mới dâng lên thì lại bị niềm vui đạp mạnh xuống.
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Tiếng gọi thân thương ấy như đã ăn sâu vào trái tim anh là tiếng gọi của em gái
anh.
- Anh, em ở đây. - Nó vừa gọi lớn, tay vừa vẫy vẫy cho anh thấy.
Mọi người đi ra đi vào ai cũng phải nhìn, họ không biết mấy hôm nay sân
bay có gì vui mà tối hôm qua một thanh niên đẹp đến mê hồn vừa xuống sân
bay ở đây, bây giờ lại thêm một người nữa. Còn có cả cô gái xinh như búp bê,
làn da trắng đứng đó chờ. Nhìn hai người cứ như là tiên đồng ngọc nữ vậy, quả
thật rất xứng đôi.
Anh chạy nhanh về phía nó đang đứng, miệng cười thật tươi lộ ra chiếc răng
khểnh thật đẹp. Nụ cười ngọt ngào và đẹp như muốn đắm say lòng người. Nó
cũng cười thật tươi, ôm anh thật chặt vào lòng như sợ anh đi mất vậy. Tặng anh
bó hoa trên tay rồi cùng anh ra về. Hai anh em nó bước đến đâu như muôn hoa
nở rộ đến đó. Họ tự hỏi rằng tại sao trên đời này lại có người đẹp đến thế chứ...
Tạm biệt anh, nó thay đồ đến trường. Nó muốn nhìn thấy hắn sau mấy tuần
không gặp, nó muốn tặng cho hắn một con gấu bông thật xinh được nó làm
bằng tay. Nó muốn nhìn thấy hắn cười với nó, nói với nó rằng thời gian qua anh
rất nhớ em.
Bỏ chiếc cặp xuống bàn, nó nhìn thấy cặp của hắn nhưng chẳng thấy người
đâu. Mọi người ai cũng bàn tán một chuyện gì đó mà liên quan đến hắn và một
cô gái mới đến. Gọi một cô bạn lại hỏi thì mới biết là đầu học kì này có người
mới chuyển vào, nhìn giống y chang như Nhã Anh không khác một tẹo nào.
Hắn vừa thấy cô gái đó thì đột nhiên kéo đi mất hút không ai biết là đi đâu.
Nó không muốn nghĩ ngợi nhiều cho mệt óc, nên vội ra ngoài hít thở không
khí một chút chứ ở trong cái lớp này thể nào cũng khùng cho coi. Đi dạo quanh
trường, nó nằm xuống gốc cây to gần đó. Nhắm mắt tận hưởng hương thơm của
cỏ non, vài giọt sương còn đọng lại trên cỏ và nó cũng vô tình nghe chuyện của
người khác, thật là không muốn tí nào nhưng họ cãi nhau quá lớn khiến nó phải
chú ý tháo head phone đang đeo trên tai ra.
- Tại sao anh không nghe em giải thích chứ?! - Cô gái đó vừa khóc vừa nói.
- Giải thích gì, chẳng phải lúc trước nếu không có tại sao lại không quay lại,
tại sao lại để người khác nghĩ rằng mình đã chết. Tại sao? Em xem tôi là thằng
ngốc à. Em có biết thời gian qua tôi sống thế nào không. Mỗi lần nhìn thấy em
gái em là tôi lại nhớ đến bóng hình của em, em có biết tôi đau khổ thế nào
không. Em nói đi! - Giọng chàng trai có phần tức giận, phần lại đau khổ tột
cùng.
- Em xin lỗi, em xin lỗi anh mà Vỹ. Anh nghe giải thích đi, lần đó thoát nạn
em không về là vì anh, vì anh nên em mới không thể về đấy.
- Vì tôi sao, vì tôi... - Hắn nói câu ấy mà tự cười bản thân mình.
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- Phải vì anh, vì anh nên em mới trốn chui trốn nhũi. Anh biết không, nếu em
về thì lập tức sẽ bị giết ngay anh biết không hả? - Cô gái ấy hét lên khiến nó giật
mình. Người đó tên là Vỹ, vậy người con gái kia chính là người mà hắn yêu
trước đây. Cô ta trở về rồi, về để giành Vỹ. Nó chỉ đứng đó nhìn theo bóng lưng
hắn, nó muốn biết hắn sẽ làm gì tiếp theo.
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi em mà Quyên, tất cả là tại anh.
- Anh đừng xin lỗi, mình quay lại trước đây được không anh.
- Anh... anh...
- Không thể sao, thời gian còn rất ngắn anh có thể quay lại với em được
không.
- Em làm sao, tại sao thời gian còn rất ngắn - giọng hắn còn lo lắng hơn là
lúc nó bị thương, được hắn chăm sóc nữa kìa. Trái tim nó vừa mới cảm nhận
được một chút tình yêu, một chút ấm áp thì giờ đây gần như tan vỡ.
- Em không biết nữa, nếu như anh không chịu quay lại thì em cũng không
muốn sống nữa đâu.
- Em đừng có làm gì dại dột nha, anh hứa sẽ yêu em mà, ngoan đi.
Yêu em, lời của hắn nhưng ghim thẳng vào trái tim nguội lạnh của nó vốn
được chút hơi ấm giờ đây lại hình thành lên bao lớp băng mỏng nhưng lại lạnh
đến thấu xương. Cảm giác hụt hẫng khi hắn ôm người con gái khác vào lòng
thật đau. Nước mắt vô tình hay cố tình mà cứ tuôn như dòng suối nhỏ ngăn hoài
cũng không sao chảy hết được. Tiếng điện thoại của nó đột nhiên vang lên khiến
cho đôi trẻ kia phải ngoái đầu nhìn. Nó quay mặt đi hướng khác nghe điện thoại,
là anh hai. Anh gọi cho nó bảo trưa qua đón nó ăn cơm. Nó chỉ biết ậm ừ cho
qua mọi chuyện rồi bước đi. Nó không muốn đứng đây nữa vì nơi đây đã thuộc
về chủ cũ của mình rồi. Không còn là nơi của nó nữa rồi. Bước đi mà hai dòng
nước mắt cứ chảy. Nó thật sự mệt rồi. Nó không muốn nhắc đến hay nghĩ đến
những câu vừa rồi nữa nhưng sau nó cứ hiện ra trong đầu nó. Tim nó không
phải đau vì bệnh mà đau vì bị tổn thương.
Hắn nhìn thấy nó liền buông Nhã Quyên ra chạy đến níu tay nó. Nó chỉ biết
gạt tay hắn ra thôi chứ hiện giờ nó chẳng làm gì được ngoài như thế cả, nó cần
thời gian, thời gian để suy nghĩ tất cả.
Rời khỏi trường, nhắn tin cho anh hai đến đón. Nó giờ rất mệt nên không
muốn ra ngoài ăn. Về đến nhà đã lên thẳng phòng, không nói với ai câu nào
ngay cả cơm cũng không chịu ăn. Anh cũng rất lo cho nó nhưng chuyện của nó,
nó không nói thì anh cũng không moi được gì cả nên thà cứ để nó yên tĩnh suy
nghĩ khi thông rồi tự nhiên sẽ ra ngoài thôi. Một ngày, hai ngày trôi qua nó
không đến trường, hắn nhắn cho nó rất nhiều tin nhắn, gọi điện cũng không trả
lời. Hắn đến nhà tìm thì bị cảnh vệ và bảo vệ gác cổng không cho vào. Suy nghĩ
thông rồi thì nó cũng chịu ra ngoài, nở nụ cười trấn an nhìn anh, mấy hôm nay
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vì nó mà anh gầy hẳn đi đã vậy hai mắt sâu thêm tí xíu làm nó thấy có lỗi ghê
gớm. Nó không muốn đến trường để tránh gặp mặt hắn nhưng nó lại muốn gặp
mặt Miu. Nó muốn cho nhỏ biết sự thật về nó, về thân thế của nó. Nên đành nhờ
anh đi thế vậy.
Chiếc xe của anh hai vừa chạy vào trường thì bao nhiêu ánh mắt của nữ sinh
trong trường phải ngước nhìn. Anh bận một chiếc quần âu kết hợp với áo sơ mi
dài tay được xăn lên gọn gàng, mái tóc vàng bồng bềnh theo gió, đôi mắt xanh
tinh tường nhìn khắp trường tìm kiếm bóng hình của Miu theo yêu cầu của nó.
Cuối cùng anh cũng tìm được lớp A, cũng may là giờ này không có tiết học nên
anh dễ dàng tìm thấy lớp hơn. Bước vào trong lớp ai cũng nhìn anh đầy thắc
mắc, ngay cả hắn cũng nhìn anh mà không chỉ có hắn, còn có cô gái ngồi bên
cạnh hắn nữa, người làm cho nó phải khóc. Nhìn thấy hai người, anh thật muốn
đấm vào mặt hắn một cái nhưng không thể vì cảm xúc nhất thời mà quên đi việc
lớn. Mọi người khi đã không còn bàn tán nữa, anh mới vội lên tiếng.
- Cho hỏi ở đây có ai tên Cao Thanh Trúc không vậy? - Lời nói dịu dàng
nhưng không kém phần lạnh lùng càng làm cho đám con gái chết mê hơn.
- Anh tìm tôi làm gì vậy, mà anh là ai.
- À tôi là Kelvin, tên tiếng việt là Nhật Anh. Ừ, vậy em là Thanh Trúc đúng
chứ?
- Phải là tôi.
- Vậy thì tìm được rồi, em đi với anh đến một nơi được chứ?
- Tại sao cô ấy phải theo anh, tôi không cho cô ấy đi thì sao? - Bảo nghe anh
nói vậy thì máu ghen lại nổi lên.
Anh không trả lời Bảo chỉ kề miệng sát tai nhỏ nói - Đi gặp Joe à không đi
gặp Nguyệt Anh.
- Sao cậu ấy không đến? - Miu hỏi vẻ nghi ngờ.
- Con bé mấy hôm nay không khỏe nên không đến được.
- Được, tôi đi theo anh. - Miu nói rồi quay qua nhìn Bảo, miệng cười tươi nói
với cậu - Em đi gặp người này cái đã, đừng giận nhé.
Hắn im lặng không nói gì, chợt nhớ đến tin nhắn lúc trước. Cũng là người
tên Kelvin nhắn, bây giờ lại là người tên Kelvin đến tìm Miu. Thật ra người này
là ai, có quan hệ gì với nó thật làm cho người ta tò mò quá đi mất. Thấy anh và
Miu đi mất, hắn cũng vội đi theo. Bảo cũng đi theo Miu ra cổng. Chiếc xe vừa
chạy thì hai chiếc xe khác cũng chạy theo. Anh đâu phải là kẻ ngốc đâu mà
không biết có người theo dõi mình nên chạy rẽ vào một con hẻm khác cắt đi cái
đuôi. Cả hai tức giận khi bị mất dấu.
Xe anh chạy thẳng vào trong gara nhà. Miu bước xuống xe mọi người đều
cúi chào anh và nhỏ. Anh không nói gì chỉ cất tiếng nói với Miu.
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- Nguyệt Anh chờ em ở khu nhà phía Tây. - Nói xong thì anh ra hiệu cho
người làm đưa nhỏ đến đó.
Nó ngồi trên chiếc ghế to chơi đùa cùng Khả Khả, một con sói con rất đáng
yêu. Chú sói có bộ lông màu trắng muốt vừa chào đời cách đây vài tuần. Nhìn
thấy Miu đến nó vội đưa Khả Khả cho người làm đem đến trả lại cho Tiểu Bạch
- mẹ của chú sói. Miu vừa nhìn thấy hình dáng giống nó thì vội kêu.
- Nguyệt Anh.
Người làm nghe có tiếng người lạ thì liền chặn ngay trước mặt không cho
nhỏ đến gần, khiến nhỏ sợ phát khiếp.
Nó thấy nhỏ vậy chỉ biết cười, kêu họ đi ra ngoài hết. Nhỏ nhìn nó mắt tròn
mắt dẹt dò xét, khi thấy gương mặt thật của nó. Miu e dè hỏi nhỏ khi không thấy
nó đâu chỉ thấy một người lạ hoắc đứng trước mặt mình - Cô là... ai? Sao lại đưa
tôi đến đây?
- Cậu không nhận ra mình sao? - Nó có thất vọng khi Miu không nhận ra nó.
- Giọng nói này, mái tóc tím nhạt, đôi mắt xám tro... Tất cả đều giống với
Bell duy sao chỉ có khuôn mặt là khác.
- Miu cậu nhận ra rồi sao? - Nó có chút vui mừng - Đây là gương mặt thật
của tớ, xin lỗi vì đã giấu cậu thời gian qua.
- Là Nguyệt Anh sao, cậu thật đẹp, đẹp hơn trước đây nữa. - Nhỏ buông một
câu khen ngợi rồi ôm chầm lấy nó - Mấy ngày nay sao cậu nghỉ học vậy làm tớ
thấy cậu thật tội.
- Sao lại tội tớ?
- Tên Định Vỹ đó, có người yêu mới rồi - giọng nhỏ đay nghiến khi nhắc đến
Nhã Quyên.
- Chuyện đó tớ biết rồi. À mà lần này tớ nhờ Hai đưa cậu đến đây là có
chuyện muốn nói.
- Hai, người con trai đó sao.
- Ừ, là anh hai của tớ. Kelvin Freezer là tên của anh ấy. Tên ở đây là Lâm
Nhật Anh.
- Freezer chẳng phải là dòng tộc Na Uy danh giá sao.
- Ừ. Tớ là Joe Freezer - người đứng đầu dòng tộc.
- Vậy cậu không phải làm thêm ở đây sao?
- Không, xin lỗi vì giấu cậu. Thật ra lần này đưa cậu đến là tớ có một chuyện
muốn nói. Tớ không muốn khi tớ mất đi, cậu sẽ khóc vì tớ.
- Mất đi là chết phải không? Tại sao thật ra là cậu bị gì, cậu nói đi đừng giấu
tớ nữa mà Bell.
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- Tớ...
- Thật ra con bé bị bệnh tim, trong giai đoạn cuối rồi. Con bé có thể chết bất
cứ lúc nào, Thanh Trúc à anh xin em hãy giúp anh thuyết phục nó đi, coi như là
anh xin em đó. - Chẳng để nó nói anh đã lên tiếng thay giọng đầy buồn rầu nhìn
nó.
- Cậu bị bệnh đó thật sao, tại sao giờ mới nói, tại sao lại gạt tớ?
- Tớ xin lỗi, Miu. Coi như chuyện cậu gặp tớ đừng nói cho ai biết, cả chuyện
tớ bệnh nữa nhé. Tớ xin cậu đấy. Đừng nói nhé. Cậu hứa đi.
- Hứa mà, tớ hứa nhưng cậu nhất định phải tiến hành điều trị sớm. - Nhỏ nói
rồi ôm nó khóc thật to.
Ngoài trời mưa bắt đầu rơi ngày càng nhiều. Mưa như khóc thay cho nó,
khóc thay cho cuộc đời này.

Chương 24

M

ặt trời ló dạng sau hàng cây. Nó thức dậy khá trễ so với mọi ngày. Vệ

sinh cá nhân xong, thay đồng phục của trường, ăn sáng xong. Nó theo anh ra xe
đến trường. Anh về lần này là chăm sóc nó cùng Richard cho nên nó đến trường
là chuyện đương nhiên. Nhưng nó hơi ngạc nhiên khi anh cũng bận đồng phục
của trường nó. Không lẽ anh theo nó đến trường luôn chứ. Lia ánh mắt nhìn
anh, miệng không thể nói được gì. Anh mặc đồng phục học sinh trông thật đẹp
và sang trọng. Xe lăn bánh từ từ chạy ra khỏi nhà. Ai đi đường cũng phải nhìn
bởi chiếc xe quá đắt tiền. Xe dừng trước gara của trường. Nó bước xuống xe
khiến ai cũng nhìn. Họ chưa hết ngạc nhiên thì lại bất ngờ khi chàng trai ngày
hôm qua cũng xuất hiện, còn mặc đồng phục trường nữa. Bọn con gái hét ầm
lên khiến nó phải nhét tai nghe lên tai thong thả về lớp. Anh theo sau cầm luôn
túi xách cho nó.
Buổi sáng chẳng mấy tốt lành khi vừa vào đã nhìn thấy cảnh hắn và Quyên
ngồi nói chuyện với nhau ngay chỗ của nó. Anh vừa đi nên không để ý đâm sầm
vào lưng nó khiến nó phải chúi người về trước cũng may là anh lôi nó lại kịp
thời nếu không chắc nó đã ngồi ở đất mất rồi. Đặt chiếc túi của nó và anh tạm
ngồi trên bàn Miu. Anh theo nó lên phòng hiệu trưởng. Một lúc sau, một số
nhân viên bảo vệ chạy vào kê thêm hai cái bàn khác gần chỗ của hắn.
Anh sau khi lấy giấy nhập học thì đi trước nó. Nó lon ton đi phía sau anh
như ôsin vậy á. Miệng còn ngoác ra ngơ ngác khi nhìn anh cầm tờ giấy nhập
học bước vào lớp. Thầy hiệu trưởng đúng là rất sợ những lời hăm dọa này nha.
Anh vừa nói có vài câu đã khiến cho ông thầy run cầm cập không dám nói gì,
liền sai người kê bàn mới ngay lập tức. Thong thả đi về lớp. Mọi người ai cũng
nhìn nó và anh, đa phần là những ánh mắt hình viên đạn thật sắc ghim vào
người nó, cả những cái nhìn đầy ngưỡng mộ. Những ánh mắt hình trái tim được
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gắn thẳng về phía anh. Anh biết nhưng lại mặc kệ quay lại cười với nó, miệng
còn nói với nó tí nữa có bất ngờ. Thật khiến cho nó tò mò quá đi mất.
Vừa vào đến lớp đã nhận ngay ánh mắt săm soi của Miu dành cho nó, Bảo
cũng không kém phần, riêng chỉ có hắn là ngồi im lặng không quan sát đến nó
và anh nhưng trong đầu đang suy nghĩ gì thì không ai biết. Điện thoại nó tự
dưng lại reo lên, có tin nhắn mới. Ngồi xuống cái bàn mới vừa được đem vào,
nó mở tin nhắn ra xem là hắn, hắn muốn nói chuyện với nó. Nhưng nói về vấn
đề gì, nếu giải thích thì hiện tại nó không có gì muốn nói với hắn nhưng nó vẫn
muốn nghe câu trả lời của hắn.
Trống vừa đánh, chuông vừa reo, giáo viên cũng vào lớp. Anh bước lên trên
bục giảng chào giáo viên sao đó giới thiệu sơ về mình. Miệng còn thân thiện
khuyến mãi thêm cho nụ cười tỏa sáng, thật ra là đang cười với nó thì có. Cô
giáo vừa mới gật đầu cho anh về chỗ thì từ ngoài cửa có tiếng vọng vào. Anh
chỉ cười khểnh một cái rồi nháy mắt với nó ra hiệu “quà của em đó”. Từ của hai
thanh niên đẹp rạng ngời bước vào, mỗi người một bộ đồng phục thật đẹp khoác
lên người. Vũ và Minh bước vào khiến cho nó bất ngờ đến nỗi muốn té khỏi cái
ghế đang ngồi. Anh chỉ cười nhìn nó, rồi gật đầu với Vũ và Minh.
- Chào, tôi là Thành Vũ.
- Tôi là Phong Minh.
Cả hai giới thiệu xong thì quay sang nhìn bà giáo, trong khi đó bà cô và bọn
con gái trong lớp thì đang lơ lửng trên những tầng mây khác nhau. Cùng một
lúc lớp A lại có nhiều trai đẹp đến vậy vào học, là họ nhất thời không kìm chế
được mà hét lên.
- Đẹp trai quá - nữ sinh A.
- Quả là những người mẫu trong lòng chúng ta - nữ sinh B.
Bla... Bla...
Những lời bàn tán ngày càng nhiều rộ lên như hội chợ, bà giáo cũng một
phen hồn về với xác, lấy thước gõ mạnh lên bảng, ai đang trong trạng thái hồn
lìa khỏi xác cũng phải nhập về, miệng Vũ vô thức cong lên đầy ma mị, giọng
lạnh lùng cất tiếng.
- Không sắp chỗ sao?
- À... ừ... Hai... em... - Bà cô miệng lắp không nói nên lời bởi hàn khí của Vũ
toát ra, run lên cầm cập vì lạnh.
Nó ngồi thích thú xem kịch, thấy thế Miu cũng khều tay nó hỏi nhỏ - Ai vậy?
- Người quen - hai từ “người quen” nó nói gọn lỏn như không có gì, chỉ nhìn
thấy nụ cười hơi bị méo mó của nó giờ mới hiểu ra câu nói của anh “quà của em
đó”. Anh đến trường học thật ra là giám sát nó, chăm sóc nó nhưng mà đi mình
anh thì thật buồn nên mới kéo Vũ về rồi bắt Minh bỏ việc công ty đến trường.
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Cả ba đều bằng tuổi nhau nên xem như anh em chí cốt, nếu thiếu một thì còn ý
nghĩa gì chứ.
Không đợi bà cô nói tiếp, Minh đã cắt ngang lời, miệng cười thật tươi nhìn
nó, miệng mấp máy đủ cả lớp nghe thấy - Chúng tôi ngồi bàn trên đó - Phong
Minh, tiện tay chỉ lên cái bàn vừa mới khiêng vào cùng lúc với bàn nó.
Nó bây giờ không khác gì tù binh cả, tứ phía đều là người và tường vây
quanh.
Bên trái là Hai, phía sau là tường. bên phải là Miu ở trên là Vũ và Minh. Nó
muốn làm gì cũng đều bị những ánh mắt săm soi ghen ghét gán cho bởi vì chỗ
nó ngồi toàn tập trung mĩ nam đẹp như tranh vẽ.
Minh và Vũ lâu lâu lại quay xuống nhìn nó, rồi cười cười làm nó chẳng hiểu
gì. May mắn là chuông reo, nó đi nhanh ra khỏi lớp, Hai cùng Miu với Bảo và
hai người kia cũng đồng thời đi theo. Bất thình lình nó đứng lại khiến Hai đâm
sầm vào người nó, sau là những người còn lại.
Lườm mấy người họ một cái sắc lẻm, nó vội nói - Ai dám đi theo em nữa thì
chuẩn bị cuốn gói hết nha. - Miệng tự nhiên cong lên một đường cong thật đẹp,
tay phụ hoạ thêm chỉ vào từng người - Hai theo em nửa thì đi về Anh ngay, anh
Vũ thì về Đức... Còn anh Minh thì biến về công ty luôn đi. Hai người nữa, theo
tui thì coi chừng đó - nói xong nó bỏ đi một nước. Nếu như nó đoán không lầm
thì Bảo hình như biết chuyện của nó rồi, là do Miu nói chứ không ai khác cả.
Bước chân nó vô thức đi theo tiếng gọi của lý trí, khi sực tỉnh thì nó đã đi
đến cái cây hôm bữa rồi. Hắn đang nằm đó nghe tiếng bước chân thì ngồi dậy
nhìn nó. Chân nó như có nam châm hút lại hay sao mà nhấc hoài không lên, nó
muốn quay đầu nhưng quá muộn rồi. Hắn vòng tay qua ôm nó từ phía sau.
Tay hắn khẽ siết chặt vòng tay ôm hơn. Một phút trôi qua, nó vẫn ở tư thế
đứng như thế. Lòng nó đột nhiên đau nhói. Hôm đó hắn cũng ôm Quyên như thế
này. Hụt hẫng, nó rời khỏi cái ôm của hắn, lạnh lùng lên tiếng.
- Anh muốn gì?
- Xin lỗi, anh xin lỗi. Em đừng giận anh nữa được không?
- “Xin lỗi”, anh nói nghe buồn cười quá đấy! Anh xin tôi tha thứ cho lời anh
nói trước đây sao. Anh xem tôi là con ngốc hay xem tình cảm của tôi dành cho
anh là trò đùa. Nếu như anh nghĩ như thế thì tôi không cần nghe lời xin lỗi này
đâu.
Phía sau gốc cây, Nhã Quyên đứng đó nghe tất cả mọi chuyện, nhưng có lẽ
hắn không hề biết. Nhỏ tham gia vào kế hoạch quay trở lại tóm hắn lần này là
do có người sắp đặt cả thôi.
- Anh biết dù anh có nói gì thì em cũng không nghe anh đâu, nhưng em biết
là anh yêu em mà.
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- Yêu, chẳng phải mấy ngày trước anh cũng nói là yêu Nhã Quyên sao.
- Đó là vì cô ấy nói sẽ chết nên anh sợ...
- Anh không cần giải thích nữa, tôi nghĩ anh nên cho tôi thời gian. Còn giờ
thì anh nên vào lớp đi vì không chừng cô ta đang tìm anh đấy. - Nói xong nó đi
lại góc cây to gần đó, chờ khi hắn đi khuất mới lên tiếng, đường cong ma mị
hiện trên khuôn mặt hoàn hảo - Ra đi, từ bao giờ Nhã Quyên tiểu thư nghe lén
người khác nói chuyện vậy?
Quyên hơi chột dạ khi nghe nó nói, liền bước ra ngoài. Không quên đáp trả
lời nó - Cô cũng như tôi thôi. - Cô ta nói, nó nhún vai hờ hững - Vào vấn đề đi. Nếu không nói thì thôi, chứ đã nói thì nó quá hiểu những người này muốn làm
gì.
- Quả không hổ danh là Lâm Nguyệt Anh, lạnh lùng quyết đoán thật. Cô rất
hiểu ý tôi đó - Quyên vừa nói vừa nhìn nó, mắt nhìn, não phân tích đánh giá
người khác.
- Quá khen. Cô muốn gì? - Vào thẳng vấn đề không chần chừ, nó nhìn
Quyên đầy khinh bỉ.
- Tôi muốn đấu với cô.
- Cô nghĩ tôi đồng ý sao.
- Sao lại không, vì cô yêu Vỹ mà.
- Đấu gì?
- Bóng rổ, 3 giờ chiều ngày mai. Ở sân vận động của trường.
- Được thôi, tôi chờ cô. - Nói xong nó đưa tai nghe lên tai, thong thả bước về
phía nhà ăn.
Mọi người đều tập trung ở nhà ăn, mặt ai cũng hầm hầm như núi lửa sắp
phun trào. Thức ăn dọn đầy bàn nhưng chẳng ai rớ vào. Vừa thấy nó bước vào
anh đã nhảy dựng lên, kéo tay nó ngồi xuống. Gương mặt căng thẳng như quả
bom hẹn giờ sắp nổ. Giọng lạnh lùng nhưng lại ấm áp.
- Em đi đâu từ đó đến giờ, có biết mọi người lo lắng lắm không?
- Đi dạo - nó đáp gọn lỏn, tiện tay cầm đũa gắp thức ăn cho vào miệng, khẽ
nhăn mặt lại nói - Lạt quá.
Miu nghe nó nói vậy liền lấy đũa gắp thức ăn cho vào miệng, nhìn nó đầy
khó hiểu, luôn tiện đáp - Vừa ăn mà. Vị giác cậu có vấn đề à.
Mọi người nghe thì mắt tròn mắt dẹt nhìn nó, Hai hiểu ra vần đề rồi. Thức ăn
ở đây không hợp với nó hèn gì nó nói nhạt là đúng. Vũ và Minh cũng dần dần
hiểu ra vấn đề. Anh đứng thẳng dậy nhìn nó cười cười, cúi người thấp xuống,
pha trò cười. - Xin hỏi công chúa muốn ăn gì để thiếu gia đẹp trai này đi làm.
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Miu và Bảo mắt A mồm chữ O nhìn anh rồi quay lại nhìn nó. Nó chỉ nhún
vai hờ hững, miệng khẽ đáp - Ta muốn ăn món ăn mười năm trước.
- Có ngay thưa công chúa yêu quý!
Vũ và Minh cũng đứng lên theo anh - Xin hỏi muốn ăn bánh gì, uống nước
gì?
- Ta muốn uống nước gì thật ngon, ăn bánh không có kem.
- Ok.
Anh vào trong trước, xào xào nấu nấu gì đó. Vũ và Minh cũng theo sau làm.
Một lúc sau cả 3 cùng bước ra với những món ăn, bánh và đồ uống thật ngon
dành cho năm người. Cũng may là trường này có căn tin tự động, nếu không
vừa ý thứ gì thì có thể tự làm. Miễn sao đừng làm hư hỏng thứ gì và trả tiền
nguyên liệu là được. Nó vừa ăn vừa nhìn mọi người. Giọng nghiêm trọng nói
chuyện thách đấu của Nhã Quyên với nó. Miu vừa nghe xong đã la toáng lên,
buông luôn miếng thịt chuẩn bị đút vào miệng. Thốt ra câu thô tục.
- Đồ hồ ly tinh, nhất định ta sẽ xử mày. Chờ đó!
Nhỏ nói xong làm cả đám cười khì. Nó chỉ biết lắc đầu nhìn nhỏ. Muốn đấu
với nó thì hãy xem những ví dụ như Gia Linh, Nhã Anh đó, có ai toàn vẹn trở
lại hay không cái đã.
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