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Chương 11

L

ãnh Thế Thiên cùng Nghiêm Hạo và Tần Vũ Thành nhanh nhẹn bước lên

lầu của khu biệt thự Cẩn Vân.
Căn biệt thự hoang này của một đại gia giàu có, nhưng lại bị phá sản vì cờ
bạc, rượu chè đàn điếm. Chính Lãnh Thế Thiên anh 3 năm trước đã thu mua lại
công ty vị đại gia này với giá rẻ mạt, đến nổi hắn uất ức mà thắt cổ chết đi, căn
biệt thự của hắn cũng bỏ hoang.
Mỗi ngỏ ngách trong biệt thự Lãnh Thế Thiên đều mở kiểm tra, không bỏ
sót, đến cả tầng thứ 4 cũng không thấy bóng dáng Khuynh Đề đâu, lòng Lãnh
Thế Thiên đã nóng như lửa đốt.
Lãnh Thế Thiên nghiến răng, mất bình tĩnh siết chặt cây súng trong tay “Mẹ
nó!”
Crystina cô ta đã dẫn Khuynh Đề trốn đi rồi sao? Tại sao anh tìm cả ngõ
ngách biệt thự này lại không thấy tăm hơi đâu. Chính là anh sai lầm, khi lại
không nghĩ Crystina lại hận mình và Khuynh Đề đến như vậy, lại không ngờ cô
có thể ngay chỗ của anh là cướp người.
Tần Vũ Thành cùng Nghiêm Hạo cũng thấp thỏm không yên trong lòng. Ánh
mắt Tần Vũ Thành nhìn xung quanh kiểm tra, khi nhìn đến khóa xích ngay cạnh
cửa sổ, anh lại cầm lên, còn hơi ấm, lại rời tầm mắt, nhíu mi tâm khi nhìn xuống
nền đất có vài giọt máu chưa khô.
Tần Vũ Thành liền bước theo nhìn, nguyên đoạn đường từ căn phòng tầng 4
lên sân thượng cứ cách hai ba bước chân lại thấy một vài giọt máu nhỏ.
“Thiên, Hạo.” Tần Vũ Thành lên tiếng, chỉ tay xuống nền đất có máu “Máu
này không giống bình thường, lại chưa khô, có lẽ mới vừa có người ở đây, lên
sân thượng xem thử ra sao.”
Lãnh Thế Thiên cùng Nghiêm Hạo nghe được Tần Vũ Thành nói như vậy,
hiểu ý cùng nhau một mạch chạy lên sân thượng. Tần Vũ Thành một giây sau
mới định hình được, cũng gấp rút chạy theo, trong miệng không khỏi lầm bầm
mắng nhỏ hai người bạn thân của mình ‘không một tiếng cám ơn’.
Bước chân của Lãnh Thế Thiên càng ngày càng nặng nề, mỗi từng bước
chân của anh dần dần hiện lên bóng dáng của Khuynh Đề yếu ớt đang đứng
không vững, kế bên là Crystina lạnh lùng ôm siết lấy cô, Crystina trên tay còn
có một con dao kề ngay cổ Khuynh Đề.
Mặt Lãnh Thế Thiên trầm xuống, bàn tay đã nắm lại thành nắm đấm,
Nghiêm Hạo và Tần Vũ Thành bất ngờ vài giây, sau đó chuyển lại khuôn mặt u
tối lạnh lẽo.
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Khi ánh mắt Lãnh Thế Thiên nhìn đến dưới chân Khuynh Đề là một mảng
máu, bên chân phải máu từ trên chảy xuống dưới chân làm anh cực kỳ hoảng sợ,
trong phút giây đó anh hiểu đã có chuyện chẳng lành đến với người vợ nhỏ của
anh.
Lãnh Thế Thiên không làm chủ được đôi chân mình, cứ thế muốn chạy đến
cứu lấy Khuynh Đề, cùng lúc Nghiêm Hạo và Tần Vũ Thành nắm lấy tay anh
lại, không nhìn anh nhưng giọng Nghiêm Hạo nói có răng đe “Tớ biết cậu bây
giờ rất tức giận, nhưng bình tĩnh lại đi, trên tay cô ta còn con dao.”
Lãnh Thế Thiên bình tĩnh trở lại, im lặng nhìn Crystina như muốn xé nát cô
ra, đôi mắt dần trở nên lạnh như sắt đá, xung quanh tản ra khí thế muốn giết
người. Nghiêm Hạo cùng Tần Vũ Thành cũng phải lạnh sống lưng một phen.
Crystina cô đã hết đường chạy trốn, thuộc hạ đã bị bắn giết hết, chỉ còn lại
mình cô, muốn trốn thoát nhưng xung quanh khu biệt thự Cẩn Vân này, Lãnh
Thế Thiên đã bao vây, cô bây giờ như con cá mắc cạn, chỉ còn lấy Khuynh Đề
ra làm con tin.
“Đứng yên, nếu tới gần tôi sẽ giết cô ta.” Crystina hét lớn, con dao trên tay
càng gần vào cổ Khuynh Đề.
Còn Khuynh Đề cô đã vào trạng thái mê man, nữa hư nữa thực. Cô không
biết tại sao bụng đang rất đau, cứ ầm ĩ nhói, cảm giác choáng váng, đứng không
vững nữa. Thân thể cô bây giờ không còn một tí sức lực, mặc cho Crystina kề
dao vào cổ.
“Thiên…” Khuynh Đề cảm giác được Lãnh Thế Thiên đang ở gần mình, đưa
bàn tay ra, như muốn Lãnh Thế Thiên cứu lấy. Đôi mắt cô bây giờ có một tầng
nước mắt, giọng nói có chút mệt mỏi.
“Im miệng!.” Crystina vung dao ngăn Khuynh Đề lại, hiện lên một đường
rạch dài, máu cũng bắt đầu chảy.
“A…” Khuynh Đề rút bàn tay lại, mi tâm nhăn lại đau đớn.
Lãnh Thế Thiên nhìn đến Khuynh Đề ôm lấy đôi tay mình, khuôn mặt trắng
bệch, thì giờ đã không chịu nổi nữa, trái tim anh như bị khứa từng đoạn, rỉ máu.
Không kịp cho Nghiêm Hạo và Tần Vũ Thành can ngăn, đôi chân dài liền chạy
đến cứu lấy Khuynh Đề.
“Đừng, Thiên!” Nghiêm Hạo và Tần Vũ Thành xông lên muốn ngăn Lãnh
Thế Thiên lại.
Crystina vì Lãnh Thế Thiên không nghe lời mình, cứ như ác quỷ từ địa ngục
xông đến, xung quanh dường như lạnh lẽo, cái lạnh của mùa đông cũng không
bằng. Bàn tay cô cầm lấy con dao run rẩy, liền kề lên cổ Khuynh Đề, hét to.
“Đứng lại.”
“Anh không hiểu tôi đang nói gì sao? Tôi kêu anh đứng lại!”
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“Nếu bước tới nữa, tôi sẽ cắt cổ cô ta.”
Lãnh Thế Thiên như không nghe thấy, đôi mắt âm trầm lạnh lẽo nhìn
Crystina, như muốn băm cô ra thành trăm mảnh. Anh bây giờ, không cần ai can
ngăn nữa, lí trí anh đã mất vì Khuynh Đề cô bị thương. Đôi chân càng ngày
càng tiến gần Crystina.
Cảm giác có tiếng bước chân thật gần, ngước đôi mắt mờ ảo nhìn, chỉ là một
bóng dáng mờ, nhưng mùi hương riêng biệt làm cô biết được là Lãnh Thế
Thiên.
“Thế Thiên…” Khuynh Đề cố gắng nói giọng thật lớn, bàn tay cô muốn đẩy
bàn tay Crystina ra chạy đến bên Lãnh Thế Thiên.
Còn Lãnh Thế Thiên vì nghe được giọng Khuynh Đề, lòng càng bức rức
không yên, giọng cô có mệt mỏi, yếu ớt, dù giọng cô nói nhỏ, nhưng là tai anh
rất thính nên có thể nghe được cô có bao nhiêu sự mong mỏi đối với anh.
“Mẹ nó, cô im miệng lại cho tôi.” Crystina mất bình tĩnh khi bước chân Lãnh
Thế Thiên ngày càng gần mình, bàn tay không ý thức được, liền cầm dao làm ra
động tác như chuẩn bị cắt cổ Khuynh Đề.
Khuynh Đề cảm giác cổ mình bắt đầu đau đớn, mím môi, nhắm mắt lại như
muốn chịu trận. Trong đầu cô liền hiện ra ranh giới sống và chết, hai bên đường
đối lập, một trắng một đen, có phải biểu hiện cô đã đến lúc đi rồi không?
Nếu Khuynh Đề cô chết đi, cục cưng cô sẽ không được ra đời, cô sẽ để lại
Lãnh Thế Thiên một mình. Lúc đó anh chắc chắn sẽ đau buồn phải không? Cả
ba mẹ Lãnh, cả bà ngoại của cô, người bạn thân nhất của cô nữa. Ông trời cho
cô mạng sống một lần nữa, bây giờ lại phải chết đi khi đã tìm được hạnh phúc
sao? Kiếp trước Khuynh Đề cô, cô đơn một mình, chết đi cô sẽ không phiền hà
nuối tiếc gì. Nhưng sống lại một kiếp nữa, cô đã có gia đình, có người thân yêu
thương, có người đàn ông đã tưởng chừng như không với tới được nay lại có
được, có cả tình yêu của anh dành cho cô, nay có cả sự kết tinh từ tình yêu của
cô và anh, cô bỏ cuộc như vậy sao? Chấp nhận sao?
Bàn tay Khuynh Đề nắm chặt, liền vung cao nắm chặt đầu dao đang cứa vào
cổ mình, bóp mạnh. Bóp thật mạnh, bàn tay cô chảy đầy máu tươi của chính
mình.
Đúng vậy, cô không thể chịu trận mà chết được, nếu chết cô cũng phải chiến
đấu đến cùng, dù một tia sống mỏng manh cũng được. Cô muốn được sống để
cùng bên Lãnh Thế Thiên đến cả đời này, muốn được mình sinh cho anh một
đội bóng, muốn được nói với anh mỗi ngày rằng cô yêu anh rất nhiều, cô còn rất
nhiều điều muốn làm cùng anh, cô sẽ không để mình chết dễ dàng như vậy.
Khuynh Đề dùng hết sức lực hất mạnh con dao trên tay Crystina, làm cô ta
loạn choạng không đứng vững vừa kinh ngạc, không tin vào mắt mình được.
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Một con nhỏ yếu ớt, cộng thêm Crystina cô đã cho cô ta uống một liều thuốc
phá thai cực mạnh, làm sao có thể cản con dao của cô được?
Khuynh Đề để ý lúc Crystina đang loạn choạng không để ý, liền lùi sau vài
ba bước, té ngã.
Cùng lúc một bàn tay liền ôm Khuynh Đề cô vào lòng, lồng ngực vững chắc,
to lớn cùng mùi hương nước hoa phái mạnh quyến rũ làm Khuynh Đề cô run
rẩy, dùng sức lực cuối cùng, ôm chầm lấy thân hình đó, nước mắt tuông rơi.
“Thiên…Thiên…” Khuynh Đề áp đầu mình vào lòng ngực Lãnh Thế Thiên
run rẩy.
“Không sao, không sao rồi. Anh ở đây.” Lãnh Thế Thiên ôm Khuynh Đề thật
chặt, sợ buông tay cô lại biến mất. Chỉ mới hai ngày không gặp cô, anh cảm
giác cô hốc hác đi trông thấy.
Lãnh Thế Thiên anh hận bản thân mình, đã để Khuynh Đề chịu khổ quá
nhiều. Từ lúc bên anh cô chưa từng có sự yên ổn thật sự.
Ánh mắt anh nhìn đến thân người cô, đôi mắt ôn nhu dần trở nên lạnh lẽo,
thân thể anh cũng trở nên vì tức giận mà run rẩy.
Trên người Khuynh Đề có những dấu vết thâm tím có, đỏ có, có vết còn
chảy cả máu đã đông thành khô, những dấu vết in hằng trên da thịt trắng ngà
của Khuynh Đề càng làm Lãnh Thế Thiên anh như muốn điên tiết.
Lãnh Thế Thiên nghiến răng, sự chịu đựng của anh đã đến cực hạn, cô ta còn
làm gì Khuynh Đề của anh mà anh không biết nữa không? Nếu có, cô ta sẽ chết
chắc với anh.
“Mẹ nó! Hai cậu bắt cô ta lại cho tôi!.”
Lãnh Thế Thiên như ra lệnh, Nghiêm Hạo và Tần Vũ Thành liền chạy đến
bắt lấy Crystina, áp sát cô vào góc tường.

C

rystina bị hai người đàn ông bắt lấy, có dẫy dụa nhưng không thành, càng

làm Nghiêm Hạo và Tần Vũ Thành siết chặt đau đớn, cô nhíu mi, cắng răng
chịu đựng chứ không bật thành tiếng.
Vừa lúc Lãnh Thế Thiên bế Khuynh Đề lên, muốn rời khỏi đây. Giọng cười
Crystina vang lên giữa đêm khuya, làm Lãnh Thế Thiên phải dừng chân vài
giây, nhưng không quay lại nhìn cô ta một lần nào nữa.
“Lãnh Thế Thiên, nếu tôi không được hạnh phúc thì anh cũng đừng mong có
được!”
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Lãnh Thế Thiên không trả lời, bước đi tiếp càng làm lòng Crystina như bực
tức, khó chịu càng muốn phá hoại cho bằng được.
“Anh biết không, tôi đã cho cô ta uống thuốc phá thai rồi đấy, chắc cô ta bây
giờ đau đớn lắm, ha ha.”
“Những vết bầm tím đỏ trên người cô ta cũng vậy, mà cô ta đúng là trâu bò
đó, bị đánh như thế mà không chết, chỉ ngất xỉu.”
“Đúng là một con nhỏ ngu ngốc, ha ha.”
Lãnh Thế Thiên vẫn im lặng, nhưng tay anh đã nổi gân xanh, nếu không phải
anh quen biết Crystina thì anh vẫn nhầm lẫn người đàn bà trước mặt này thật
độc ác, là người xa lạ anh chưa từng biết.
“Lãnh Thế Thiên, anh cũng thật ngu ngốc lại đi yêu một con nhỏ đến cả cái
thai trong bụng mình giữ cũng chẳng được, thì đâu xứng đáng thiên chức làm
mẹ.”
Tần Vũ Thành vì nghe những lời từ chính miệng một người phụ nữ nói ra thì
bất ngờ, há hốc mồm. Còn Nghiêm Hạo chỉ im lặng, nhưng ánh mắt nhìn
Crystina như muốn nói với cô ta rằng ‘Tôi muốn giết chết cô’, bàn tay Nghiêm
Hạo liền siết chặt thêm lực lên cánh tay Crystina, như muốn nghiền nát cô.
“Cô nói đủ chưa?” Tần Vũ Thành tức giận, nghiến răng nghiến lợi nhìn
Crystsina.
“Chưa đủ! Tôi còn muốn nói tiếp…” Crystina cô muốn nói thêm nhiều nữa,
muốn cho Lãnh Thế Thiên anh ta phải đau đớn những nỗi đau như cô từng trải.
Tiếng nói Crystina chưa dứt câu, đã bị Nghiêm Hạo tát một tát như trời
giáng “Miệng cô thật thối đấy.”
Crystina vì cái tát mạnh, cảm giác choáng váng, máu bên miệng cũng tuôn.
Đây là lần đầu tiên trong đời có một người tát cô, cảm giác uất ức cùng không
phục kiềm chế của cô phá vỡ, nước mắt như mưa trên khuôn mặt cô.
“Thế Thiên, anh là đồ đần, đồ ngu, cả hai người cũng là đồ ngu, cô ta có gì
tốt chứ? Cô ta có gì tốt hơn tôi chứ. Mẹ nó! Buông tôi ra!” Crystina hét lớn,
nhìn bóng dáng Lãnh Thế Thiên cứ bước đi, lòng như chết lặng.
“Hạo, Thành. Nhốt cô ta vào nhà giam Lãnh hội.” Lãnh Thế Thiên mệt mỏi
lên tiếng, liền rời đi không ở đây thêm nữa.
Tiếng bước chân Lãnh Thế Thiên bước càng ngày càng xa dần, đến góc cầu
thang biến mất.
Ẩn Long và Ẩn Diếc thấy Lãnh Thế Thiên ôm lấy Khuynh Đề bước gần
chiếc xe đậu sẵn, liền một người mở cửa, một người ngồi vào xe cầm lái.
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Anh chưa hề tưởng tượng được, Crystina có thể làm ra những chuyện này,
trong mắt anh, cô luông ngoan cường, dù bướng bỉnh nhưng chưa từng có ánh
mắt độc ác như hôm nay anh nhìn thấy. Có lẽ sự hận thù của cô quá lớn, cũng là
tại anh đã tổn thương cô ta nên mới liên lụy đến Khuynh Đề.
Lãnh Thế Thiên nhìn đến Khuynh Đề trên tay mình, cô đã lâm vào hôn mê.
Khuôn mặt cô đã trắng đến độ muốn hù dọa người, đôi môi anh đào xinh đẹp
ngày nào giờ đã tái đi, mày thanh tú đang nhíu lại, chắc cô đang cực kỳ đau đớn.
Bàn tay anh lau đi những vết bụi trên mặt cô, đôi tay run rẩy, đôi môi anh đang
mím lại cố gắng giữ bình tĩnh.
Lãnh Thế Thiên nhẹ nhàng xoa lên những vết thương trên người Khuynh Đề,
mỗi vết thương như khứa lấy tim anh từng đoạn. Người vợ nhỏ của anh, ra đến
nông nổi này là do anh, anh làm sao không đau đớn cho được.
Những ngày sống bên anh, cô không thấp thỏm lo sợ thì là không an tâm,
anh chưa từng cho cô hạnh phúc mỗi ngày như anh đã từng hứa ở hôn lễ, cô đã
vì anh mà làm rất nhiều chuyện, kể cả lúc khi con dao kề vào cổ cô, lúc đó anh
đã hoảng sợ đến mặt cắt không một giọt máu, nhưng cô vẫn dùng hết sức lực
cuối cùng để bắt lấy con dao nắm chặt trong tay mình, bật cả máu. Ngay khoảnh
khắc đó, anh hiểu được, Lãnh Thế Thiên anh nếu mất đi Khuynh Đề cô, cuộc
sống anh sẽ trở nên vô nghĩa.
Anh đã hoảng sợ, cực kỳ hoảng sợ, trong suốt 2 ngày cô mất tích, anh đã
thấp thỏm lo sợ đến cực độ, nóng lòng muốn biết tung tích của cô ở đâu, cô có
ổn không. Khi gặp lại cô, dù có thân thể nhiều vết thương, cả cục cưng trong
bụng cũng mất, nhưng anh lại cảm giác mai mắn, vì cô còn sống, cô sẽ cùng anh
làm lại từ đầu. Anh thề với lòng mình, sẽ không để cô phải chịu đau đớn, thiệt
thòi một lần nào trong đời nữa.
Lãnh Thế Thiên ôm càng chặt Khuynh Đề, bàn tay xoa lên bụng mới nhô
của cô, giọng anh có chút run, nghèn nghẹn ở cổ họng “Cục cưng…cho ba xin
lỗi, ba không cứu hai mẹ con kịp, cho ba xin lỗi.”
Lãnh Thế Thiên anh là người chồng không tốt, dù có cả giang sơn nhưng lại
không có thể chăm lo cho cô tốt nhất, nhưng anh sẽ càng không vì như vậy mà
buông tay cô, anh muốn mình chuộc lại lỗi lầm này, anh muốn mình cùng cô đi
hết quãng đời còn lại, sinh những đứa con trắng trẻo mập mạp, sẽ luôn ở bên cô
từng giây từng phút.
Bỗng Lãnh Thế Thiên cảm giác nơi má mình có bàn tay chạm vào, nhẹ
nhàng nhưng rất ấm áp, anh ngước nhìn, là bàn tay của Khuynh Đề.
“Thiên…” Khuynh Đề khó khăn mới thốt được tên Lãnh Thế Thiên. Cô
đang trong tình trạng mất nhận thức, trong đầu cô chỉ hiện được khuôn mặt
chàng trai mà cô yêu sâu đậm.
Bàn tay Lãnh Thế Thiên chạm vào bàn tay Khuynh Đề, anh đặt một nụ hôn
vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng ôn nhu “Anh đây.”
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“Thiên..” trước mặt Khuynh Đề là tầng mờ ảo, hơi thở cô ngày càng yếu
dần, nước mắt không biết vì đau đớn kịch liệt hay là vì sợ hãi không có Lãnh
Thế Thiên cạnh bên hai ngày nay làm cô bật khóc.
Lãnh Thế Thiên biết Khuynh Đề cô đang trạng thái mê man mà vẫn kêu gọi
tên anh, làm anh càng đau xót, sự kiềm chế của anh dù là đàn ông vẫn có giới
hạn, hai giọt nước mắt nóng chảy trên khuôn mặt anh.
“Khuynh Đề, cố lên. Anh đang đưa em đến bệnh viện.”
“Long, chạy hết tốc độ, đến bệnh viện gần nhất.” Lãnh Thế Thiên ra lệnh
cho Ẩn Long.
Ẩn Long gật đầu, đạp chân ga chạy hết tốc lực. Anh chưa từng thấy lão đại
như bây giờ, còn cả vì một người con gái mà khóc, nhưng anh biết lão đại yêu
Khuynh Đề cô rất nhiều, nếu không sẽ không khóc vì cô, cả những ngày nay đi
tới lui chỉ vì kiếm tung tích của cô.
Vì căn biệt thự Cẩn Vân ở ngoại ô, lại thưa thớt nhà cửa, bằng hết tốc lực
cũng mất gần 20 phút mới đến được bệnh viện nhân dân.
Khuynh Đề nhập viện với tình trạng thai nhi đã chết trong bụng và đa chấn
thương cơ thể. Đến cả bác sĩ kiểm tra cho cô cũng phải kinh sợ một phen.
Với kinh nghiệm làm bác sĩ trên hai mươi năm trời, không phải đây là lần
đầu tiên ông gặp bệnh nhân nữ mà lại thương tích nhiều như vậy, nhưng khác ở
chỗ, một nữ nhi cơ thể gầy gò như vậy nhưng sức sống rất mãnh liệt, hơi thở dù
yếu ớt nhưng ông tin cô gái này sẽ nhanh hồi phục, tính ra phần trăm cho ca
phẫu thuật cũng sẽ cao hơn.
Vị bác sĩ già cầm bản chụp X quang của Khuynh Đề, nhìn Lãnh Thế Thiên
mà cau mày, có tức giận “Cậu là chồng của cô Khuynh Đề?”
Lãnh Thế Thiên nao núng gật đầu, nắm lấy tay vị bác sĩ “Cô ấy sao rồi?”
“Thai nhi đã chết trong bụng mẹ đã hơn ba giờ, gãy hai chiếc xương sườn,
lòng bàn tay phải có vết đứt lớn, trên cổ cũng có vết đứt nhưng rất may không
sâu, chưa đến gân cổ. Thân thể nhiều chỗ bị tụ máu bầm và thiếu chất nên kiệt
sức lâm ra tình trạng hôn mê.”
“Tôi hỏi cậu, cậu có phải là chồng cô ấy hay không? Tại sao để vợ mình đến
ra nông nổi như vậy?”
“…….” Lãnh Thế Thiên im lặng, không phản bác, chính anh đã để mình
Khuynh Đề ra tình trạng này.
Nếu anh đến cứu cô sớm hơn có lẽ cục cưng đã không mất, nếu đến cứu cô
sớm hơn cô sẽ không phải bị nhiều hành hạ đến như vầy, nếu cứu cô sớm hơn
cô đã không phải chịu nhiều đau đớn, nếu như …. Anh muốn một vạn lần người
gánh chịu đau đớn là anh, chứ không phải là người vợ nhỏ xinh đẹp của anh,
nhưng tất cả chỉ là nếu như.
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Nhìn đến ánh mắt đượm buồn của Lãnh Thế Thiên, vị bác sĩ biết chắc anh
cũng không muốn vợ mình bị như thế, liền thông cảm. Cùng là đàn ông, ai lại
muốn người vợ mình yêu thương bị thương, dù chỉ là một vết đứt nhỏ, cũng đã
xót xa rồi. Ông nhìn thấy trên người anh và mặt đều dính máu, liền ít nhiều
cũng hiểu được câu chuyện.
Vị bác sĩ già rút một tờ giấy trong xấp giấy cầm trên tay, đưa trước mặt Lãnh
Thế Thiên “Cậu ký vào đây.”
Lãnh Thế Thiên khó hiểu nhận lấy, khi đập vào mắt anh là dòng chữ Giấy
cam kết đồng ý phẫu thuật, bàn tay nắm chặt tờ giấy muốn nhàu nát nó.
“Cái thai đã chết quá lâu trong bụng mẹ, phải cần phẫu thuật nạo thai gấp, để
quá lâu sẽ nguy hiểm đến người mẹ. Không còn cách khác đâu cậu trẻ, cố gắng
rồi sẽ có lại, nhưng vợ chỉ duy nhất.” Vị bác sĩ giải thích cho Lãnh Thế Thiên
hiểu rõ, cũng như đang an ủi lấy anh.
Mắt Lãnh Thế Thiên chăm chăm nhìn vào tờ giấy, ánh mắt nhìn đến những
dòng chữ kia, anh không phản bác sự thật như vị bác sĩ nói, chỉ là có một dòng
cảm xúc đau đớn nơi đáy lòng làm anh phải chần chừ đôi lát.
Một lúc sau anh mới cứng rắn cầm lấy bút từ tay vị bác sĩ, ký lên dòng chữ
tên mình mà lần đầu tiên anh phải khó khăn đặt bút xuống. Tạm biệt cục cưng,
đừng hận ba, ba chỉ là vì muốn cứu mẹ con, cho ba xin lỗi, vì tất cả…..
Vị bác sĩ nhận lại tờ giấy cam kết, liền bước thẳng vào phòng phẫu thuật.
Cánh cửa vừa đóng lại, cùng lúc Lãnh Thế Thiên hai chân khụy xuống, vô
lực quỳ trước cánh cửa phòng phẫu thuật.

V

ị bác sĩ nhận lại tờ giấy cam kết phẫu thuật lướt nhìn một lần, rồi xoay

người bước vào phòng phẫu thuật.
Cánh cửa phòng vừa đóng lại, cùng lúc Lãnh Thế Thiên hai chân ngã khụy
xuống, vô lực quỳ trước cánh cửa phòng phẫu thuật.
Lãnh Thế Thiên nhìn đến hai lòng bàn tay dính máu của mình, lòng anh đau
đến tê tâm liệt phết. Trong đầu anh dần hiện ra khuôn mặt Khuynh Đề khi biết
mất đi đứa con, cô đau khổ khóc đến ngất đi, trái tim anh liền một trận đau nhói
kịch liệt, tai anh luôn vang lên lời nói của vị bác sĩ.
“Thai nhi đã chết trong bụng mẹ hơn ba giờ, gãy hai chiếc xương sườn, lòng
bàn tay có vết đứt lớn, trên cổ cũng có vết đứt nhưng rất may là không sâu, chưa
đến gân cổ. Thân thể có nhiều chỗ đã tụ máu bầm và thiếu chất nên kiệt sức lâm
ra tình trạng hôn mê.”
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“Tôi hỏi cậu, cậu có phải là chồng cô ấy không? Tại sao lại để vợ mình đến
ra nông nổi như vậy?”
“Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Mẹ kiếp!” Bàn tay Lãnh Thế Thiên nắm lại thành nắm
đấm, liên tiếp đấm mạnh xuống nền gạch lạnh giá.
Bàn tay Lãnh Thế Thiên đấm mạnh hơn mười cú liên tục nhưng anh không
cảm giác đau đớn tí nào nữa dù tay anh đã bật máu, cả nền gạch cũng một màu
đỏ tươi nơi anh đấm xuống, gạch theo đó cũng nứt một đường dài.
Ẩn Long và Ẩn Diếc nãy giờ mọi hành động của Lãnh Thế Thiên đều thu
vào tầm mắt, từ lúc anh ký tên lên tờ giấy đến lúc ngã khụy xuống. Lòng hai
người đã bồn chồn thấp thỏm không yên, nếu cứ để lão đại dùng tay đấm xuống
gạch thế này mãi, chắc chắn sẽ gãy tay a. Hai người ra hiệu cho nhau, liền chạy
đến ngăn chặn Lãnh Thế Thiên tiếp tục hành hạ mình.
Cảm giác tay mình bị ai đó nắm chạy lại, Lãnh Thế Thiên ngước nhìn hai
bóng dáng trước hai bên mình, đôi mắt lạnh lẽo nhưng muốn băng lạnh cả hai
người.
“Thiếu chủ, đừng. Nếu phu nhân biết được ắt sẽ rất đau lòng.” Ẩn Diếc nắm
chặt nắm đấm của Lãnh Thế Thiên, khuyên nhủ.
Ẩn Diếc anh chưa từng thấy thiếu chủ như vậy bao giờ, bảy năm trời bắt đầu
đi theo Lãnh Thế Thiên chưa từng thấy anh chật vật như bây giờ, làm người
khác phải đau lòng. Trong trí nhớ của Ẩn Diếc, Lãnh Thế Thiên là người ngoan
độc, lạnh lùng, nhưng đối xử với người trong hội rất tốt, dù có khắc khe, nhưng
là muốn tốt cho tụi anh. Ẩn Diếc biết, Lãnh Thế Thiên trở thành người biết
thêm cảm xúc yêu thương, buồn, hờn giận là một tay nhờ vào thiếu phu nhân,
nhưng cứ hành hạ bản thân anh cũng không có tốt tí nào.
Lãnh Thế Thiên ngừng động tác, đôi mắt trở lại bình thường, bàn tay đã thả
lõng nắm đấm, xoay người dựa vào bức tường, đôi mắt nhắm nghiền lại. Nhìn
anh lúc này, vô lực đến đau lòng.
Mọi chuyện hai ngày nay như đổ sầm trước mặt anh, anh bình tĩnh ung dung
trước mọi chuyện chỉ để qua mắt những người muốn thấy anh đau khổ thôi, thật
sự lòng anh đã như chết lặng từ lúc biết Khuynh Đề sảy thai. Crystina thật độc
ác khi đã giết chết đứa con anh, cũng như giết chết niềm hạnh phúc làm ba mẹ
của Khuynh Đề và anh.
Đứa con chưa đủ ngày đã phải chết dưới sự hận thù, mù quáng của tình yêu,
một cách tức tưởi đến như vậy. Nếu như Khuynh Đề tỉnh dậy biết mình chẳng
còn cục cưng, cô có hờn trách anh không, hay chỉ im lặng khóc đến thương
tâm? Trời ơi, chỉ nghĩ đến như vậy thôi, lòng anh đã đau buốt đến không thở
nỗi.
“Hai cậu đi ra chỗ khác, để tôi một mình.” Lãnh Thế Thiên mệt mỏi, lên
tiếng.
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Ẩn Long ra dấu với Ẩn Diếc, liền bước lùi núp vào một chỗ không ai thấy,
nhưng đôi mắt luôn nhìn đến Lãnh Thế Thiên như dè chừng anh lại có hành
động nông nổi.
Lãnh Thế Thiên bỗng chốc đưa hai bàn tay, che lấy khuôn mặt mình, anh đã
đang thật sự mệt mỏi cùng bất lực. Anh che đi khuôn mặt mình vì không muốn
ai thấy cũng như chính mình, rằng anh đã rơi nước mắt.
Đây là lần đầu tiên trong đời, trong vỏn vẹn hai ngày, nhiều cảm xúc đau
thương đến với anh như vậy, nó làm anh không kịp phản ứng ra sao cho đúng.
Sau ba giờ đồng hồ, Khuynh Đề cũng từ phòng phẫu thuật chuyển đến phòng
hồi sức.
Cũng trong ngày hôm đó, Lãnh Thế Thiên cho người chuyển Khuynh Đề về
bệnh viện tốt nhất của thành phố A, vì ở bệnh viện nhân dân ở khu ngoại ô
không đủ những thứ chăm sóc đặc biệt tốt dành cho bệnh nhân.
Lưu Tử Quỳnh khi biết được Khuynh Đề bị Crystina bắt cóc và cho uống
thuốc sảy thai, đã ngất lên xuống, bà cũng không chịu nổi đả kích mà khóc ngất
một ngày trời. Lãnh Thế Hoàng vì thương vợ, đã dỗ dành bà một buổi trời mới
nín, nhưng bà sau đó lại không nói một câu nào, cứ đòi vào bệnh viện chăm sóc
Khuynh Đề.
Lãnh Hạ Kiều đang ở Paris du học cũng nghe được tin tức, đã đáp chuyến
bay gần nhất về thành phố A. Cô tức đến độ muốn sang New York quậy công ty
của ông Mark Jones, nhưng Lãnh Thế Hoàng đã ngăn chặn lại, nên cô phải hậm
hực nuốt cơn giận vào lòng. Chính vì biết Crystina hãm hại Khuynh Đề, càng
làm Lãnh Hạ Kiều ghét cay đắng cô gái mắt xanh, môi đỏ đó, từ lúc biết
Crystina là Lãnh Hạ Kiều đã không thích cô ta rồi, lần này lại hại em dâu xinh
đẹp của cô, làm cô càng hận cô ta đến độ muốn băm thành trăm mãnh.
Khuynh Đề hôn mê đến tận năm ngày năm đêm, trong thời gian đó Lãnh Thế
Thiên đã nhờ mẹ mình chăm sóc cho cô, anh trở lại công ty giải quyết hết mọi
vấn đề đã tính toán trong đầu.
Chính xác hơn Lãnh Thế Thiên anh vì đứa con chưa ra đời đã mất của anh sẽ
đòi lại công bằng, anh muốn tất cả những ai đã làm hại đến Khuynh Đề điều
phải sống không bằng chết.
Chỉ vỏn vẹn sau năm ngày anh trở lại công ty Lãnh Phong, anh đã đẩy công
ty Gold River đến bờ vực phá sản, không vực dậy nổi. Tất cả cổ phiếu của công
ty Gold River rớt giá đến thảm hại, đến nổi Mark Jones phải lên cơn đau tim
đến chết không nhắm mắt.
Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, các cổ đông công ty Gold River liền bầu cử
James Martin - phó tổng giám đốc lên nhậm chức tổng giám đốc công ty, vì
Crystina Jones đã biến mất hơn một tuần lễ không liên lạc được.
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Nhưng dù có bầu cử tổng giám đốc khác để cứu vớt công ty, Lãnh Thế Thiên
cũng nhếch miệng cười khẩy, liền cho một án tử, đem công ty của Mark Jones
biến mất trên thương trường.
Trợ lý Vinh nhìn đến khuôn mặt tươi cười của Lãnh Thế Thiên nhưng biết
chắc lòng anh không cười dù chỉ là nhếch miệng, mà cảm giác lạnh toát cả cơ
thể. Sát khí từ Lãnh Thế Thiên khi cầm lấy bản thu mua công ty Gold River, với
cái giá rẻ mạt làm trợ lý Vinh kinh hãi một phen, không phải vì tài lực của Lãnh
Thế Thiên mà tất nhiên điều đó anh biết rõ hơn ai, mà chính là ánh mắt không
thấy đáy của Lãnh Thế Thiên làm anh sợ hãi. Sắt bén đến đáng sợ, cả đôi môi
bạc kia cũng trầm lạnh, xung quanh văn phòng tổng giám đốc của Lãnh Thế
Thiên cũng trở nên lạnh lẽo như Bắc cực, trợ lý Vinh phải lấy tay lau đi mồ hôi
lạnh trên trán mình.
Lãnh Thế Thiên ung dung cầm đến chiếc điện thoại trong túi, nhấn vào một
số quen thuộc, đưa kế bên tai mình. Tiếng rè rè phát lên được hai giây, liền có
người bắt máy, giọng nói đàn ông.
“Cô ta ra sao rồi?” Lãnh Thế Thiên lên tiếng.
Bên đây, Nghiêm Hạo hiểu ý nói của Lãnh Thế Thiên, liếc nhìn đến Crystina
bị trói hai tay chân, thân hình cũng nhiều vết tích như Khuynh Đề nhưng có
điều nặng hơn, cả một bên khuôn mặt cũng bị sưng lên, khó nhận ra đây là
Crystina, cô nàng ngôi sao nóng bỏng mà báo chí thường nhắc đến.
“Không chết được.” Nghiêm Hạo nhếch miệng cười, đôi chân dài bắt chéo,
thoải mái ngồi trên chiếc ghế sô-pha cao cấp bằng da bò nhập từ Ý về.
Nghiêm Hạo anh chính xác là còn muốn hành hạ Crystina cô ta dài dài, làm
sao để cô ta chết nhanh như vậy được. Người đàn bà ác độc như cô ta phải để
cho nếm mùi đau đớn như đã hành hạ Khuynh Đề - chị dâu. Anh không phải
người lo chuyện bao đồng, nhưng đã đụng đến Lãnh Thế Thiên - lão đại của
anh, cũng xem như đụng đến Nghiêm Hạo anh.
“Được, tớ đến ngay.”
Lãnh Thế Thiên tắt máy, cầm lấy áo khoác vest trên ghế và chiếc chìa khóa
xe bước đi ngang trợ lý Vinh, dặn dò.
“Vinh, tôi sẽ không đến công ty một thời gian, có chuyện gì cứ gửi qua email
tôi.”
Lãnh Thế Thiên nói xong liền bước đi, không kịp để trợ lý Vinh nói thêm
câu nào, vừa lúc anh bước ra khuất khỏi hành lang, trợ lý Vinh thở dài, mệt mỏi.
Lần trước dù Lãnh tổng có bù đầu vào công việc, làm quên mệt mỏi chỉ hơn
một tháng xong cho công việc nữa năm, thì trợ lý Vinh như anh cũng không dễ
thở tí nào, bây giờ lại kêu anh quản lý công ty lần nữa, dù không biết bao lâu,
như anh thật muốn khóc thét lên, thật sự rất nhiều, anh lại không có thời gian để
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đi xem mắt nữa rồi, tuổi anh cũng đã lớn, cũng cần có niềm vui hạnh phúc của
tình yêu chứ, nhưng cứ đà này, chắc còn sẽ rất lâu a, hu hu.
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