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Chương 83
Ngoại Truyện 1
Câu Chuyện Đăng Ký Kết Hôn

M

ột ngày xuân hoa nở ấm áp, Bạc Cận Ngôn và Giản Dao đi đăng ký kết

hôn.
Cục Dân chính không đông lắm. Hai người đi vào cửa trong ánh ban mai rực
rỡ. Phía trước có hơn mười đôi đang xếp hàng. Giản Dao đi lấy số rồi cùng Bạc
Cận Ngôn xếp hàng cuối cùng.
Người bắt đầu đông, nhân viên công vụ đi lại bận rộn, các đôi nam nữ đều
rạng ngời hạnh phúc. Bạc Cận Ngôn và Giản Dao đương nhiên là cặp thu hút sự
chú ý nhất.
Hôm nay, Bạc Cận Ngôn mặc bộ com lê mới toanh được đặt may riêng.
Trang phục màu đen càng làm nổi bật thân hình cao ráo và diện mạo tuấn tú của
anh. Giản Dao mặc bộ váy dài màu xanh nhạt, tóc buộc cao, trông rất thanh lịch,
tao nhã. Một cặp xứng đôi đứng giữa đám đông, tự nhiên sẽ trở thành nổi bật
nhất. Bình thường, Giản Dao cũng tương đối thu hút ánh mắt của người xung
quanh nhưng cô biết, sự chú ý vào thời khắc này phần lớn xuất phát từ Bạc Cận
Ngôn. Cô cũng không bận tâm, vui vẻ khoác tay anh. Khi ngước lên, cô tình cờ
bắt gặp ánh mắt mang hàm ý của anh dừng lại ở hàng dài đứng phía trước.
“Anh nghĩ gì vậy?” Giản Dao hỏi nhỏ.
Bạc Cận Ngôn liếc nhìn cô, ánh mắt có vẻ thâm trầm. Biểu hiện này chứng
tỏ anh đang có chuyện quan trọng. Giản Dao nghi hoặc, cảm thấy hơi căng
thẳng. Cô thuận theo ánh mắt của anh quan sát xung quanh. Phía trước và đằng
sau có mấy chàng trai trẻ, có cả người đàn ông trung niên mập mạp cùng người
phụ nữ của mình xếp hàng. Tất cả không có gì bất thường.
“Sao thế?” Giọng nói của cô càng thấp.
Lúc này anh mới quay sang nhìn cô, ánh mắt sáng rực. “Anh không thể
không cám ơn số phận đã cho chúng ta gặp nhau.”
Giản Dao ngẩn người, cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Sao tự dưng anh lại bật
ra câu nói đầy cảm tính như vậy? Điều này không giống phong cách của anh.
Hay là không khí ở đây cũng ảnh hưởng đến tâm tình của anh?
Đang mải suy đoán, cô lại nghe anh nói tiếp: “Nếu không, đối tượng em kết
hôn cùng hôm nay sẽ là một trong số những người đàn ông tầm thường kia.
Haizz, chỉ nghĩ đến chuyện này là anh không thể chịu đựng được.”
Giản Dao: “...”
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Thì ra là vậy.
Câu nói đầy cảm tính gì chứ... Là anh đang kiêu ngạo thì có.
Quá trình đăng ký kết hôn rất đơn giản và thuận lợi. Bỏ ra chín đồng, đóng
con dấu, hai người từ nay về sau trở thành vợ chồng hợp pháp.
Trên đường về nhà, Giản Dao cầm giấy chứng nhận kết hôn màu đỏ ngắm
nghía, trong lòng vô cùng xúc động. Ngược lại Bạc Cận Ngôn tỏ ra rất bình
thản. Anh bỏ tờ giấy vào túi áo, không liếc qua dù chỉ một lần. Giản Dao hiểu rõ
thái độ của anh bởi kể từ khi cô nhận lời cầu hôn, mỗi lần hai người nhắc đến
việc đăng ký kết hôn hay tổ chức tiệc cưới, anh đều tỏ thái độ có cũng được,
không có cũng chẳng sao.
“Những chuyện đó rất quan trọng với em? Vậy thì làm theo ý em.” Anh
điềm nhiên phát biểu. “Thật ra, lời hứa của anh còn có giá trị hơn bất cứ sự ràng
buộc về mặt giấy tờ nào.”
Cấu tạo bộ não của thiên tài vĩnh viễn khác người bình thường, Giản Dao
hiểu rõ hơn ai hết. Nếu là người đàn ông khác phát biểu câu này, chắc chắn anh
ta không muốn chịu trách nhiệm với bạn gái. Bạc Cận Ngôn xem thường những
thứ về mặt hình thức nhưng anh rất coi trọng lời hứa của mình. Vì vậy, cô cũng
có lòng tin với tương lai của hai người.
Cuối cùng Giản Dao và Bạc Cận Ngôn thương lượng và quyết định, họ sẽ đi
đăng ký kết hôn nhưng không tổ chức tiệc cưới. Nói thật, Giản Dao cũng không
thể tưởng tượng ra cảnh Bạc Cận Ngôn mặc bộ đồ chú rể màu đỏ, đứng giữa hội
trường ồn ào, nâng ly, hàn huyên với mọi người... Thôi khỏi, bỏ qua thủ tục đó.
Sau khi đăng ký kết hôn, Bạc Cận Ngôn quả nhiên không bận tâm đến tờ
giấy mỏng như anh nói. Giản Dao chưa bao giờ thấy anh lấy nó ra xem. Mấy tối
đầu tiên, cô còn lôi ra ngắm nghía. Sau đó, cô định bỏ vào tủ, khóa lại. Cô quay
sang hỏi anh: “Giấy chứng nhận kết hôn của anh đâu rồi? Đưa cho em, em cất
vào tủ.”
Bạc Cận Ngôn liếc cô một cái, cất giọng thản nhiên: “Có cần thiết không?”
Nói xong, anh tiếp tục đọc tài liệu.
Thái độ này hơi bất thường. Giản Dao ngẫm nghĩ, cũng hiểu ra vấn đề.
Bạc Cận Ngôn luôn xếp gọn gàng, ngăn nắp những thứ anh coi trọng. Còn
giấy đăng ký kết hôn ư? Không biết anh ném nó vào đâu rồi. Bây giờ chưa đưa
cho cô chứng tỏ anh không tìm ra nhưng lại giữ thể diện, chẳng chịu thừa nhận
điều đó. Đợi lúc anh tìm thấy, tự nhiên sẽ đưa cho cô thôi. Nghĩ đến đây, Giản
Dao không truy vấn nữa.
Một tuần sau.
Bạc Cận Ngôn và Giản Dao tới làm việc ở tòa nhà cơ mật nhất của Bộ Công
an. Vì vụ cướp của hàng loạt xảy ra thời gian gần đây, hai người phải đi họp với
mấy chuyên gia của bộ.
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Đến cửa, họ tiến hành kiểm tra an toàn như thường lệ. Công tác kiểm tra an
toàn ở nơi này nghiêm ngặt hơn bất cứ chỗ nào. Một máy dò X-quang lớn, hai
cảnh vệ cầm máy quét kim loại đứng gác. Mọi thứ mang trong người đều phải
bỏ ra ngoài, còn phải cởi áo khoác và giày. Vì vậy mỗi khi tới nơi này, Giản
Dao đều không mang theo đồ dùng cá nhân. Có lần đúng lúc cô “đến tháng”,
mấy gói băng vệ sinh phụ nữ bị cảnh vệ nam nhìn thấy, khiến cô rất xấu hổ.
Phụ nữ được ưu tiên. Người cảnh vệ biết mặt Giản Dao nên cô nhanh chóng
vượt qua cuộc kiểm tra an toàn, đứng một bên chờ Bạc Cận Ngôn. Anh bình
thản thò tay vào túi áo com lê lấy đồ ra ngoài, có một quyển sổ nhỏ, cây bút Vạn
Bảo Long, ví tiền, chìa khóa xe ô tô... và cả giấy chứng nhận kết hôn màu đỏ
nữa.
Giản Dao ngẩn người. Sắc mặt Bạc Cận Ngôn không hề thay đổi, anh rút gói
giấy ăn, điện thoại di động từ túi khác.
Hai người cảnh vệ cũng sững sờ. Có lẽ đây là lần đầu tiên bọn họ bắt gặp
một người mang theo giấy đăng ký kết hôn vào tòa nhà cơ mật của Bộ Công an.
Một cảnh vệ trẻ tuổi cầm tờ giấy, mở ra xem. Sau đó, anh ta ngẩng đầu nhìn Bạc
Cận Ngôn và Giản Dao. “Hai vị chuyên gia kết hôn rồi à? Xin chúc mừng, chúc
mừng!”
Bạc Cận Ngôn mỉm cười. “Cám ơn, anh đã kiểm tra xong chưa?”
“Kiểm tra xong rồi.” Hai cảnh vệ vội vàng đẩy đồng đồ về phía anh. Tuy
nhiên, vẻ mặt họ vẫn hết sức nghi hoặc như chưa hiểu rõ vấn đề. Chuyên gia
Bạc cầm giấy chứng nhận kết hôn đến Bộ Công an làm gì nhỉ?
Giản Dao đứng bên cạnh, mặt nóng ran. Cô cũng mờ mịt như hai người cảnh
vệ. Hay là anh cần báo cáo với Bộ công an về chuyện kết hôn? Nhất định là như
vậy.
Đợi Bạc Cận Ngôn đi qua cửa kiểm tra an toàn, Giản Dao không kìm được,
hỏi anh: “Sao anh mang cả giấy chứng nhận kết hôn đến đây?”
Bạc Cận Ngôn nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ. “Có vấn đề gì? Chẳng phải giấy
tờ quan trọng nên mang theo bên người hay sao?”
Giản Dao: “...”
Hóa ra là vậy. Khoan đã...
“Những ngày vừa qua anh đều mang theo giấy chứng nhận kết hôn?” Mặt cô
ửng hồng, trong lòng trào dâng cảm giác ngọt ngào.
“Tất nhiên.”
Hai người tiếp tục đi vào trong. Giản Dao đi sau anh, khóe miệng cong cong.
Người đàn ông này rõ ràng nói những thứ đó không quan trọng, cũng không đưa
cho cô bảo quản. Thì ra ngày nào anh cũng giữ bên người. Tuy nhiên... làm gì
có ai coi giấy chứng nhận kết hôn như giấy tờ tùy thân? Chồng cô dù thông
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minh tuyệt đỉnh, từ trong cốt tủy anh luôn là người đàn ông ấu trĩ nhưng cũng
vô cùng kiên định.
Điều này khiến Giản Dao hết sức cảm động. Buổi tối, lúc hai người ở bên
nhau, cô nhiệt tình và chủ động hơn. Bạc Cận Ngôn hết sức hưởng thụ. Tình
yêu của hai người dường như càng nồng đậm sau khi họ đăng ký kết hôn.
Nhưng sự việc này cũng có mặt khiến Giản Dao phải thở dài bất lực. Gần
đây vợ chồng cô thường ra vào Bộ Công an, cô ngày ngày chứng kiến cảnh Bạc
Cận Ngôn rút ra giấy chứng nhận kết hôn. Những người cảnh vệ trực ban khác
cũng nhìn thấy... Thậm chí mấy vị chuyên gia làm việc cùng cũng biết tin bọn
họ đã kết hôn, liên tục chúc mừng và đòi ăn kẹo cưới.
Dù sao da mặt của Giản Dao cũng rất mỏng, cô khuyên anh: “Em biết anh
cho rằng giấy chứng nhận kết hôn rất quan trọng nhưng không người nào cả
ngày mang theo thứ đó. Hay là anh để ở nhà đi!”
Bạc Cận Ngôn liếc cô một cái, tất nhiên không đồng ý.
Giản Dao hết cách.
Sau đó, sự việc phát triển đến mức...
Một ngày, Giản Dao một mình tới Bộ Công an. Lúc qua cửa kiểm tra an
toàn, cảnh vệ mới đến không quen biết cô. Anh ta vừa định mở miệng hỏi,
người đồng nghiệp ở bên cạnh liền kéo áo anh ta. “Cậu không cần hỏi. Cô ấy là
vợ của người đàn ông ngày nào cũng mang theo giấy chứng nhận kết hôn đi
làm.”
Giản Dao ngẩn người. Người đàn ông ngày nào cũng mang theo giấy chứng
nhận kết hôn đi làm... đã trở thành biệt hiệu của Bạc Cận Ngôn?
Anh chàng cảnh vệ mới lên tiếng: “À, hồi còn ở chi cục, tôi cũng đã nghe
qua chuyện này.” Sau đó, anh ta vui vẻ nói với Giản Dao: “Giấy chứng nhận kết
hôn của chị đâu? Chị mau bỏ vào ô kiểm tra đi.”
Giản Dao đỏ mặt. Trời ạ, cô đâu phải là Bạc Cận Ngôn, làm gì có thói quen
khác người đó cơ chứ?
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Ngoại Truyện 2
Đại Học Maryland

N

ăm thứ hai sau khi kết hôn. Giản Dao nhận được giấy gọi học tiến sĩ

ngành tâm lý tội phạm của Đại học Maryland như ước nguyện. Theo kế hoạch,
Bạc Cận Ngôn cũng đi Mỹ cùng vợ, tuy nhiên với tư cách là phó giáo sư của
Đại học Maryland.
Trước đó, Giản Dao từng đắn đo: “Anh định đi thật sao? Em có thể về nước
vào kỳ nghỉ hè hoặc nghỉ đông mà. Anh cũng có thể sang Mỹ thăm em.” Cô
nghĩ đến vấn đề này là bởi với thân phận chuyên gia của Bộ Công an, dù Bạc
Cận Ngôn đi Mỹ cũng không thể tham gia điều tra các vụ án của FBI. Chỉ mỗi
việc dạy học, chẳng phải sẽ rất tẻ nhạt hay sao?
Bạc Cận Ngôn liếc nhìn cô. “Em quên mất lời ước hẹn của chúng ta lúc anh
cầu hôn rồi à?”
Giản Dao hồi tưởng lời cầu hôn của anh, cô lắc đầu. “... Ước hẹn ư?”
Bạc Cận Ngôn cúi xuống hôn vợ một hồi rồi mới bình thản đưa ra đáp án.
“Bằng cả sinh mệnh và trí tuệ của anh.”
Thiếu một ngày cũng không hoàn chỉnh. Vậy mà cô còn muốn xa nhau mấy
tháng trong mấy năm trời?
Giản Dao ngẩn người, chợt hiểu ra vấn đề. Trong lòng tràn ngập cảm giác
ngọt ngào như mật ngọt, cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt sáng rực. “Câu trước
là gì?”
Bạc Cận Ngôn hiểu ý vợ. Giọng nói trầm thấp của anh có sức gợi cảm đê mê
hoặc mà chính anh cũng không nhận ra: “Anh yêu em.”
Hai người lại quấn quýt một lúc, Giản Dao đột nhiên nhớ ra một chuyện, hỏi
Bạc Cận Ngôn: “Sau khi anh đi, công việc ở Bộ Công an sẽ thế nào?”
Bạc Cận Ngôn thản nhiên trả lời: “Để học trò làm thay.”
Học trò anh mới thu nhận là nữ thần thám Hứa Hủ1 ở thành phố Lâm.
Giản Dao ngẫm nghĩ rồi nói: “Không tồi. Nhưng anh Quý Bạch, chồng chị
ấy liệu có đồng ý không? Bởi chị ấy mà đến Bắc Kinh thì vợ chồng họ mỗi
người một nơi.”
Bạc Cận Ngôn nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quái. “Em quan tâm đến chuyện đó
làm gì?”
Tháng Tám, ở bang Maryland, bầu trời trong xanh như dải lụa, bãi cỏ mềm
mại như tấm thảm nhung. Trong trường Đại học Maryland, tòa giảng đường
màu nâu đỏ vừa tao nhã vừa trang nghiêm. Giản Dao ngồi ở dãy bàn đầu tiên
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của khu giảng đường, tay chống cằm ngắm Bạc Cận Ngôn đang giảng bài bằng
tiếng Anh lưu loát trên bục giảng.
Mỗi lần đến tiết học của anh, cô đều cảm thấy rất vui. Bởi cô có thể lén lút
quan sát xem cà vạt của anh có chỉnh tề hay không, phối màu áo sơ mi đạt hiệu
quả ra sao? Bóng lưng của anh lúc quay lên viết bảng rất tuyệt...
Trong khi đó, Phó giáo sư Bạc Cận Ngôn không thoải mái, dễ chịu như bà
xã. Bởi vì mấy lần anh bố trí hoạt động trắc nghiệm, khi đi về phía cuối giảng
đường, anh luôn nghe thấy lời bàn tán của đám thanh niên trẻ tuổi thừa hoóc
môn:
“Cậu thấy cô gái Trung Quốc kia chưa? Cô ấy rất đáng yêu.”
“Ừ, cô ấy còn rất gợi cảm.”
“Tôi nhất định sẽ trở thành người đàn ông đầu tiên hẹn cô ấy đi chơi.”
Giản Dao vốn là người phụ nữ Trung Quốc truyền thống, vì vậy cô đã thỏa
thuận với Bạc Cận Ngôn từ trước, tốt nhất không tiết lộ quan hệ của hai người ở
trong trường để tránh phiền phức.
Bạc Cận Ngôn tuy hận đến mức không thể đuổi mấy thằng nhóc ra khỏi
giảng đường nhưng anh là người vô cùng công bằng và nghiêm túc trong công
việc. Do đó, anh đành nhẫn nhịn, lạnh lùng vô cảm rời đi.
Nhưng nhẫn nhịn cũng có giới hạn của nó. Một buổi trưa, hết giờ học, Bạc
Cận Ngôn ngồi trong xe ô tô, đợi bà xã cùng đi ăn trưa như thường lệ. Từ xa,
anh đã nhìn thấy một cậu thanh niên cao lớn tóc vàng đi theo sau Giản Dao. Đó
chính là cậu sinh viên muốn làm “người đàn ông đầu tiên hẹn cô ấy đi chơi”.
Nơi khóe mắt Bạc Cận Ngôn ẩn hiện ý cười vô cùng lạnh lẽo. Anh đẩy cửa,
bước xuống xe.
Thật ra Giản Dao cũng rất bực. Cậu sinh viên tóc vàng tên Sam tuy hóm
hỉnh, đáng yêu nhưng cứ bám riết lấy cô. Giản Dao nghiêm mặt nói với cậu ta:
“Thật ngại quá, tôi đã kết hôn rồi. Tôi sẽ không hẹn hò với bất cứ người nào,
chào cậu!”
Chàng thanh niên không tin, hỏi dồn: “Cô kết hôn rồi? Cô nói đùa phải
không? Trông cô cũng chỉ tầm hai mươi tuổi.”
Đúng lúc này, Bạc Cận Ngôn tiến lại gần.
Bạc Cận Ngôn là người đi đâu cũng tỏa sáng, dù là trước kia hay bây giờ.
Anh đột nhiên dừng bước trước mặt hai sinh viên, lập tức thu hút ánh mắt hiếu
kỳ của những người xung quanh.
Sam cũng rất bất ngờ. “Chào Phó giáo sư Bạc!”
Giản Dao tròn mắt nhìn anh. Sắc mặt Bạc Cận Ngôn không thay đổi, anh chỉ
cười nhạt. “Chào cậu, hai người định làm gì?”
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Sam càng bất ngờ, nhưng cậu ta vẫn mỉm cười trả lời:
“Em định cùng Jenny đi ăn trưa. Phó giáo sư thì sao?”
Bạc Cận Ngôn gật đầu. “Tôi cũng định cùng vợ tôi đi ăn trưa.”
Giản Dao giơ tay ôm mặt. Thôi xong rồi, giọng điệu lạnh nhạt này chứng tỏ
anh đang tức giận. Cô muốn mau chóng bỏ đi, nào ngờ câu nói của Bạc Cận
Ngôn đủ gây nên sóng gió. Giảng viên và sinh viên ở xung quanh đều xúm lại.
“Phó giáo sư Bạc đã kết hôn? Xin chúc mừng!”
“Vợ của Phó giáo sư Bạc cũng là người Trung Quốc à?”
“Vợ Phó giáo sư nhất định rất xinh đẹp.”
“Tôi rất muốn gặp vợ Phó giáo sư...”
Trước những câu nói đầy vẻ hiếu kỳ, Bạc Cận Ngôn chỉ đáp bằng một câu
đơn giản: “Xin cảm ơn.”
Mặt Giản Dao như sắp rớt xuống đất. Cô đang cúi đầu lặng thinh, đột nhiên
một cánh tay dài đưa tới trước mặt cô.
Sau đó, xung quanh im lặng như tờ.
Giản Dao ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Bạc Cận Ngôn. “Chúng
ta đi ăn cơm.”
Giản Dao đáp khẽ: “... Vâng.”
Bạc Cận Ngôn lại quay sang Sam. “Hình như vợ tôi quyết định đi cùng tôi.”
Sam ngạc nhiên. “Hả?”
Sau đó, hai vợ chồng Bạc Cận Ngôn tay nắm tay, rời đi như ở chốn không
người.
Đám đông mãi mới định thần lại được. Trời ạ, mỹ nữ người Trung Quốc là
vợ của Phó giáo sư Bạc! Người Trung Quốc quả nhiên thoáng hơn trước, thầy
trò có thể yêu nhau.
Sam vẫn đứng im như hóa đá. “Như vậy là... vừa rồi tôi định hẹn hò với vợ
Phó giáo sư Bạc ngay trước mặt Phó giáo sư?”
Đó là Phó giáo sư Bạc Cận Ngôn nổi tiếng ác ma máu lạnh.
Tuy nhiên, đến cuối học kỳ, Sam vẫn đạt kết quả loại A. Chỉ có điều cậu ta
luôn cảm thấy ánh mắt của Phó giáo sư Bạc Cận Ngôn mỗi khi nhìn mình lạnh
lẽo như băng tuyết ở Alaska.
Người Mỹ thích tổ chức party. Đối với loại hoạt động này, Bạc Cận Ngôn
không bao giờ tham gia, anh luôn từ chối bằng một câu: “Tôi không biết khiêu
vũ, tôi không có hứng thú.” Vì vậy người của Đại học Maryland đều biết Phó
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giáo sư Bạc Cận Ngôn là người ngoài hành tinh, không có khả năng tham dự
party.
“Tuy anh ta là thiên tài nhưng đến khiêu vũ cũng không biết, khả năng xã
giao đúng là thoái hóa.” Mọi người nhận xét như vậy.
Kể từ khi Giản Dao đến Mỹ, tình hình đã thay đổi hoàn toàn.
Cô là người có tính cách thân thiện, hòa nhã, lại đeo mác “phu nhân của Phó
giáo sư” nên có không ít bạn bè.
Giản Dao đương nhiên thường xuyên nhận được lời mời tham dự party.
Trước hôm lần đầu tiên đi dự party, Giản Dao hỏi Bạc Cận Ngôn: “Họ mời
vợ chồng chúng ta, anh có đi không?”
Câu trả lời của Bạc Cận Ngôn ngàn năm bất biến: “Anh không đi.”
Giản Dao cũng không bắt ép.
Cho đến lúc sẩm tối, Giản Dao đứng trước gương thử váy dạ hội. Cô diện bộ
váy dài màu xanh da trời, phần ngực có đường viền màu bạc, sợi dây đai thắt
chặt đáy lưng ong. Cô đang đeo sợi dây chuyền thì đằng sau đột nhiên xuất hiện
đôi cánh tay bóp bờ vai trần của cô.
“Anh không đi thật sao?” Giản Dao nháy mắt.
“Nếu em đã muốn, anh sẽ đi cùng em.” Sắc mặt Bạc Cận Ngôn vẫn thản
nhiên như không.
“Được thôi.” Giản Dao quay người, ôm cổ Bạc Cận Ngôn, đặt một nụ hôn
nhẹ nhàng lên môi anh.
Ha ha... Quả nhiên anh đã bị cô dụ dỗ thành công.
Không khí của buổi tiệc rất náo nhiệt. Bạc Cận Ngôn mặc com lê chỉnh tề,
thu hút sự chú ý của đám đông. Giản Dao cũng không bám lấy Bạc Cận Ngôn,
cô cùng mấy người phụ nữ vui vẻ trò chuyện. Không bao lâu sau, một người
đẹp gợi cảm tiến lại gần, mời anh khiêu vũ.
“Có được không, Phó giáo sư Bạc?”
Tuy bình thường Bạc Cận Ngôn thường ăn nói độc miệng nhưng anh độc
miệng theo kiểu có phong độ. Trong tình huống này, anh cũng không tỏ ra quá
đáng khiến đối phương mất mặt mà chỉ lạnh nhạt lên tiếng: “Tôi không biết.
Tạm biệt.”
Mặc dù vậy, giọng nói của anh cũng đủ khiến đối phương mất hết thể diện.
Lạnh lùng nói “tạm biệt” chẳng khác nào tránh cô ta như tránh rắn rết?
Sau mấy lần như vậy, Giản Dao không kìm nổi, quay về chỗ Bạc Cận Ngôn,
ghé sát tai anh, nói nhỏ: “Em có thể dạy anh...”
Bạc Cận Ngôn liếc nhìn cô, không lên tiếng.
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Giản Dao đành để mặc anh. Sau đó, có người mời cô khiêu vũ đó là một
giảng viên của trường đại học, vừa khiêm tốn vừa nhã nhặn. Giản Dao có ấn
tượng tốt về anh ta. Bạc Cận Ngôn còn chưa lên tiếng, cô đã đưa tay cho người
ta. Sau đó, cô quay đầu, mỉm cười với Bạc Cận Ngôn rồi đi theo người đàn ông
vào sàn nhảy.
Ánh đèn nhấp nháy, tiếng nhạc du dương. Bạc Cận Ngôn làm mặt lạnh, cầm
ly rượu vang, ngồi trên sofa, chứng kiến cảnh vợ yêu của mình và người đàn
ông chẳng biết chui từ đâu ra, trông rất không vừa mắt khiêu vũ.
Anh đột nhiên đặt ly rượu xuống, đứng dậy, đi vào sàn nhảy. Động thái của
Bạc Cận Ngôn thu hút sự chú ý của không ít người. Tuy nhiên, Bạc Cận Ngôn
chẳng để ý đến bất cứ người nào, đi thẳng đến chỗ Giản Dao.
Đúng lúc bản nhạc kết thúc, người đàn ông đỡ tay Giản Dao, lịch sự hỏi:
“Thêm một bản nữa chứ?”
Giản Dao mỉm cười định trả lời, sau lưng đột nhiên vang lên giọng nói trầm
ấm quen thuộc: “Tôi có thể...?”
Giản Dao kinh ngạc quay đầu, liền nhìn thấy Bạc Cận Ngôn nhếch miệng,
rất phong độ cúi người, giơ tay mời cô khiêu vũ.
Đám đông xung quanh tròn mắt kinh ngạc, thậm chí quên mất mình đang
khiêu vũ, chăm chú quan sát bước nhảy đầu tiên của Phó giáo sư Bạc.
Trên sàn nhảy chỉ còn lại vợ chồng Giản Dao. Âm nhạc lại nổi lên, là điệu
tango có tiết tấu nhanh. Phó giáo sư Bạc Cận Ngôn máu lạnh chuẩn bị nhảy
tango?
Dưới ánh đèn, Bạc Cận Ngôn cầm tay Giản Dao, thân hình cao lớn của anh
đổ bóng dài kiêu ngạo. Hai người bắt đầu xoay tròn theo điệu nhạc. Động tác
nhảy của anh rất uyển chuyển, tao nhã và gợi cảm. Điều duy nhất khiến những
người xung quanh cảm thấy không ăn nhập là bước nhảy của Phó giáo sư Bạc
rất cuốn hút nhưng sắc mặt anh vẫn lạnh lùng. Chỉ khi nào hướng về phía vợ,
anh mới bộc lộ vẻ dịu dàng.
Bản nhạc kết thúc, mọi người đều vỗ tay tán thưởng. Giản Dao hết sức hưng
phấn, ôm chặt thắt lưng chồng. “Chẳng phải anh không biết khiêu vũ hay sao?
Không ngờ anh nhảy giỏi thế.”
Nghe thấy lời khen của vợ, nơi khóe miệng Bạc Cận Ngôn ẩn hiện ý cười.
“Sao anh có thể không biết trò vận động đơn giản này?”
“Thế thì tại sao trước đây anh không chịu khiêu vũ?” Giản Dao hỏi.
“Em không cảm thấy khiêu vũ là một trò vô bổ hay sao?”
“Vậy à…” Giản Dao cười híp mắt. “Bây giờ anh còn muốn nhảy nữa không,
em nghe anh?” Cô nói rồi tiến lên một bước, dính chặt vào người anh.
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Bạc Cận Ngôn lặng thinh, ánh mắt anh di chuyển theo đường cong mềm mại
trên người vợ yêu trong bộ váy dài gợi cảm.
Giản Dao quay người, định kéo tay anh đi ra ngoài thì eo đột nhiên bị siết
chặt, cô lại một lần nữa bị anh ôm vào lòng.
“Anh muốn nhảy.” Bạc Cận Ngôn cất giọng chắc chắn như đinh đóng cột.
Giản Dao nép vào lòng anh, cười tủm tỉm.
Không biết ai vừa nói khiêu vũ là trò vô bổ? Đây là lần thứ hai anh phá lệ vì
cô trong ngày hôm nay.
Quả nhiên giống như trước khi kết hôn, chỉ cần cô mặc váy dạ hội để lộ vai
gì đó thì lập tức trở thành vũ khí có sức sát thương rất lớn với Bạc Cận Ngôn.
Là một người phụ nữ, cô thật sự có cảm giác mình đạt được thành tựu.
Tuy nhiên, cũng trong buổi tối hôm nay, Giản Dao mới biết, việc cô thỉnh
thoảng mặc đồ gợi cảm đối với Bạc Cận Ngôn mà nói, sức sát thương không chỉ
lớn ở mức bình thường.
Sáng hôm sau, Giản Dao buồn bực nằm trong chăn, người mềm nhũn chẳng
buồn nhúc nhích, trên người đầy dấu vết do người nào đó để lại. Còn Phó giáo
sư Bạc sảng khoái đứng bên cạnh giường. “Sau này nếu có vũ hội, anh sẽ cố
gắng dành thời gian đưa em đi.”
“Tại sao?”
“Em không cho rằng chuyện này rất thú vị?”
Giản Dao hết nói nổi.
Tiểu thư Giản Dao, đối với người đàn ông hai mươi sáu tuổi mới được “bóc
tem”, xin hãy thận trọng trước khi khiêu khích anh ta!
Ghi chú:
1. Nữ chính trong tiểu thuyết Nếu ốc sên có tình yêu của Đinh Mặc.
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Ngoại Truyện 3
Câu Chuyện Đặt Tên

L

ại là một ngày xuân hoa nở ấm áp, Giản Dao có thai. Đây là đứa con đầu

tiên của hai vợ chồng nên Giản Dao hết sức coi trọng. Bạc Cận Ngôn từ trước
đến nay không thích trẻ con nhưng xuất phát từ sự tôn trọng sinh mệnh bé nhỏ
và nghĩa vụ làm cha không thể trốn tránh, bất kể việc lớn, việc nhỏ, anh đều tự
làm lấy. Tóm lại, anh không mấy hào hứng nhưng biểu hiện xuất sắc hơn bất cứ
người đàn ông chuẩn bị làm bố nào.
Một hôm, Giản Dao nằm trên giường nghe nhạc, Bạc Cận Ngôn ngồi bên
cạnh đọc sách, đồng thời giúp cô xoa bóp bắp chân sưng vù. Giản Dao nổi
hứng, mỉm cười, hỏi chồng: “Anh đã nghĩ đến chuyện đặt tên cho con chưa?”
Bạc Cận Ngôn không ngẩng đầu. “Anh nghĩ rồi.”
Giản Dao ngạc nhiên, liền hỏi ngay: “Tên gì vậy?”
Bạc Cận Ngôn nhướng mắt nhìn cô. Dưới ánh đèn dịu dàng, đôi mắt đen của
anh khẽ cười, thể hiện vẻ đắc ý. Sau đó, anh nhếch miệng, cất giọng trầm tĩnh:
“Em không nghĩ ra ư?”
Giản Dao đáp: “À... Để em nghĩ xem nào...”
Gần đây, Giản Dao mới phát hiện, Bạc Cận Ngôn rất thích trò “tâm linh
tương thông”. Ví dụ, cô gọi món ăn anh thích hay hai người không hẹn mà cùng
chọn một chiếc cà vạt, hoặc lúc phá án, cô nói ra suy nghĩ trong đầu anh. Những
lúc như vậy, trên mặt anh đều xuất hiện nụ cười đắc ý và thỏa mãn. Còn bây
giờ, anh bảo cô thử đoán xem anh đặt tên con là gì. Vấn đề này tương đối khó
nhằn, vì cô chẳng có chút đầu mối nào.
“Gợi ý cho em đi!” Giản Dao kéo áo chồng.
Bạc Cận Ngôn nhìn cô bằng ánh mắt mang hàm ý sâu xa. Cuối cùng, anh
đáp: “Ok, thứ anh thích nhất.”
Thứ anh thích nhất?
Ánh mắt Giản Dao di chuyển từ đôi mắt ngời sáng của anh xuống sống mũi
cao rồi dừng lại ở đôi môi mỏng...
Cô lập tức nghĩ ra đáp án.
“Bạc Du?” Tên này khá đáng yêu nhưng Bạc Ngư, Bạc Tiểu Ngư có phải hơi
trẻ con không1?
Ai ngờ Bạc Cận Ngôn chau mày. “Em cho rằng anh sẽ đặt một cái tên ấu trĩ
như vậy?”
Đoán sai rồi?
Giản Dao toát mồ hôi. Chẳng phải anh thích nhất món cá hay sao? Đang
trầm tư suy nghĩ, cô chợt nhìn thấy con rùa Trầm Mặc đang bò chầm chậm qua
chân giường.
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Mắt Giản Dao sáng lên. “Bạc Thần? Bạc Mặc?” Hai tên này không tồi, toát
lên vẻ trí thức, bất kể là nam hay nữ.
Quả nhiên Bạc Cận Ngôn mỉm cười, gật đầu rồi anh nhoài người, như sắp đè
xuống người Giản Dao. Anh nhìn cô đang ở dưới người anh. “Dùng tên con rùa
để đặt tên cho con của anh? Chuyện này mà xảy ra thì chỉ có một khả năng, anh
không suy nghĩ bằng bộ não mà bằng đầu ngón chân, mà còn là ngón út.”
Giản Dao đỏ mặt. Có câu nói, phụ nữ mang thai đầu óc thường trở nên ngờ
nghệch, nhưng phụ nữ mang thai cũng có lòng tự trọng, sao anh có thể ăn nói hà
khắc như vậy chứ? Giản Dao bị đả kích một cách triệt để, thôi thì “vò đã mẻ lại
sứt2”. Người bình thường không hiểu tư duy của thiên tài thì cũng có gì là lạ?
Cô mở miệng, nói một tràng: “Bạc Suy Lý? Bạc Tâm Lý? Bạc Phá?”
Bạc Cận Ngôn: “...”
Cuối cùng, anh không thể nhẫn nại, giơ ngón tay, chạm nhẹ vào môi cô, nhìn
cô chăm chú.
“Cần anh nói lại lần thứ hai không? Thứ anh thích nhất.” Nói xong câu này,
anh đứng dậy, chậm rãi ra khỏi phòng. Giản Dao dõi theo bóng lưng anh, cuối
cùng cũng tỉnh ngộ.
Anh thích nhất.
Thứ anh thích nhất chính là... Giản Dao.
“ Bạc Dao?” Giản Dao hỏi với theo.
Bên ngoài im lặng một lúc, giọng nói mang theo ý cười của Bạc Cận Ngôn
từ phòng khách vọng vào: “Ừ.”
Giản Dao không nhịn được cười, hai má ửng hồng. Cái tên Bạc Dao cũng
khá hay. Bộ não thiếu tế bào tình cảm của anh có thể nghĩ ra điều này, chắc anh
vô cùng đắc ý. Thảo nào anh cố làm ra vẻ huyền bí, bắt cô suy đoán. Đang định
mở miệng khen chồng vài câu, Giản Dao đột nhiên sững lại. Không đúng, Bạc
Dao chỉ có thể đặt cho con gái. Nếu là con trai thì sao? Chẳng lẽ cũng đặt là Bạc
Dao?
Đúng lúc này, giọng nói đắc ý của Bạc Cận Ngôn lại truyền tới: “Con trai đặt
tên là Bạc Giản.”
Giản Dao: “...”
Bạc Giản?
Đã họ “Bạc”... lại còn tên “Giản”3?
Lấy tên bố mẹ đặt tên cho con cái vừa lãng mạn vừa có ý nghĩa nhưng một
đứa trẻ tên Bạc Giản, tự dưng có cảm giác rất lạnh lẽo và đáng thương.
Ghi chú:
1. Từ “Du” đồng âm với từ “Ngư”, có nghĩa là “con cá”.
2. “Vò đã mẻ lại sứt” có nghĩa là đã làm hỏng chuyện thì để mặc kệ nó vậy.
3. Bạc: có nghĩa là mỏng, lạnh nhạt, bạc bẽo. Giản: có nghĩa là đơn giản.
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Ngoại Truyện 4
Thành Viên Nhỏ Trong Gia Đình

V

ài năm sau khi kết hôn, Giản Dao sinh con gái đầu lòng.

Đối với sinh vật gọi là “con cái”, Bạc Cận Ngôn hoàn toàn không có hứng
thú. Trong bộ não của anh, trẻ con có nghĩa là phiền phức, ồn ào, bò đi bò lại,
khó giao tiếp...
Ngược lại, Giản Dao rất thích con. Cô cũng biết ông xã thiếu tính kiên nhẫn
nên phần lớn thời gian đều do cô, mẹ cô hoặc người giúp việc trông em bé. Còn
Bạc Cận Ngôn chỉ cần bỏ chút thời gian ở bên cạnh bọn họ, để tránh tình trạng
“trẻ em trong quá trình trưởng thành thiếu tình cảm của người cha dẫn đến trí
tuệ phát triển không bình thường.
Nhưng cũng có lúc, Phó giáo sư Bạc phải tự mình trông con. Ví dụ như hôm
nay, người giúp việc xin nghỉ, sức khỏe của mẹ Giản Dao có vấn đề nên cô đưa
mẹ đến bệnh viện kiểm tra. Thế là trách nhiệm trông con gái tương đối nặng nề
đổ lên vai Bạc Cận Ngôn.
Trước khi rời khỏi nhà, Giản Dao đã chuẩn bị đâu vào đấy. Em bé đã được
tắm rửa sạch sẽ, thay bỉm đàng hoàng, cũng được bế đi dạo một vòng. Bạc Cận
Ngôn chỉ cần trông con năm tiếng, trong khoảng thời gian đó cho con uống sữa
một lần là được.
Buổi trưa mùa hè mát mẻ, Bạc Cận Ngôn lười nhác ngồi ở sofa xem ti vi.
Bình thường anh rất ít khi xem truyền hình. Nhưng anh vẫn theo dõi định kỳ
những chương trình phá án chân thực như “Lưới trời”, “Đôi mắt pháp luật”...
bởi anh có thể tìm hiểu tình hình xã hội Trung Quốc thông qua những chương
trình này, còn về vụ án, đơn giản đến mức không cần động não.
Lúc Bạc Cận Ngôn xem ti vi, cô con gái mười tháng tuổi bò đi bò lại trên
tấm thảm trải sàn, chơi đồ chơi được bày đầy dưới đất, cười khanh khách vui vẻ.
Bạc Cận Ngôn thỉnh thoảng liếc nhìn con gái, thầm nghĩ, con bé không tồi, tính
cách khá độc lập, không hề đáng ghét.
Ai ngờ, trong lúc mải mê xem ti vi, Bạc Cận Ngôn đột nhiên cảm thấy dưới
chân âm ấm. Anh cúi đầu, phát hiện con gái không biết bò đến chỗ chân mình từ
lúc nào. Bé ôm chân bố, cười ngoác miệng.
Bạc Cận Ngôn nhíu mày. “Con muốn làm gì?”
“Bế... bế...”
Bạc Cận Ngôn nói ngắn gọn: “Bố không muốn bế.”
“Hư... hư...”
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Nhớ đến lời dặn dò của Giản Dao trước khi ra khỏi nhà: “Anh nhất định phải
dịu dàng với con gái”, Bạc Cận Ngôn quyết định thỏa hiệp. Tuy nhiên, anh chỉ
thỏa hiệp trong một phạm vi nhất định.
Bạc Cận Ngôn bế con gái, đặt xuống sofa, để bé ngồi bên cạnh mình. “Đừng
có động đậy, ngồi nghiêm chỉnh xem ti vi.”
Có lẽ đây là lần đầu tiên được ngồi trên sofa xem ti vi như người lớn, quả
nhiên em bé ngồi yên bất động, nơi khóe miệng còn nở nụ cười ngọt ngào.
Thế là hai bố con, một lớn một nhỏ ngồi bên nhau, chăm chú xem chương
trình “Truy bắt tội phạm”...
Một lúc sau, em bé bắt đầu không an phận, hình ảnh tối mờ mờ trên ti vi thật
vô vị. Bé trèo lên đùi Bạc Cận Ngôn, ngẩng đầu nhìn bố bằng ánh mắt đáng
thương. “Sứa sứa...”
Bạc Cận Ngôn hiểu câu “sứa sứa” này tức là sữa.
“Ngồi yên, đợi bố một lát.” Bạc Cận Ngôn đứng dậy, đi pha sữa.
Anh nhanh chóng pha xong, em bé lại cười khanh khách, giơ tay đòi bình
sữa. Bạc Cận Ngôn lại ra dấu một lúc mới cúi người, nhét núm vú của bình sữa
vào miệng con gái.
Nhìn cái miệng xinh xinh của con gái mút chùn chụt, trên gương mặt ẩn hiện
nét thanh tú của Giản Dao, Bạc Cận Ngôn cảm thấy trông bé con vừa mắt hơn
lúc mới sinh rất nhiều. Hơn nữa, bé con như cục thịt mềm mại, bàn tay nhỏ xíu
nắm chặt một ngón tay của anh, rất giống động vật nhỏ.
Em bé tuy còn nhỏ nhưng hình như có thể nhạy bén cảm nhận được sự thay
đổi cảm xúc của người lớn. Sau khi uống hết bình sữa, bé bò vào lòng bố,
không chịu ngồi trên ghế nữa. Bạc Cận Ngôn véo má con gái, rồi lại véo cánh
tay tròn trịa của bé. Được thôi, bố sẽ cho con ngồi một lúc.
Thế là em bé ngồi trong lòng bố như ý nguyện. Hai bố con tiếp tục theo dõi
chương trình “Truy bắt tội phạm”.
Lúc Giản Dao về nhà đã là buổi chiều. Đi vào phòng khách, cô không thấy
hai bố con đâu, ti vi cũng đã tắt. Giản Dao đi vào phòng phủ, bất giác mỉm cười.
Hai bố con, một lớn một nhỏ đang nằm ngủ say trên giường. Chỉ là hôm nay
không giống mọi ngày. Bình thường con gái có tư thế ngủ rất lộn xộn, lúc cuộn
người, lúc nằm sấp… Nhưng hôm nay, bé nằm thẳng người, rất nghiêm chỉnh.
Chắc chắn bé đã bị ông bố nằm ngay ngắn ở bên cạnh chỉnh lại tư thế ngủ.
Giản Dao cảm thấy vô cùng ấm áp và vui vẻ. Cô đi tắm, thay bộ đồ ngủ rồi
nằm xuống cạnh Bạc Cận Ngôn.
Anh lập tức tỉnh giấc, khóe miệng nhếch lên, nhanh chóng lật người, đè cô
xuống.
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Phó giáo sư Bạc Cận Ngôn lúc nào cũng đề cao tư thế ngủ mạnh khỏe,
nhưng kể từ đêm đầu tiên, tư thế của Phó giáo sư đã không còn nghiêm chỉnh.
Bởi vì phần lớn thời gian, anh nằm sấp trên người vợ yêu hoặc nằm nghiêng ôm
cô vào lòng. Thói quen tốt anh duy trì hai mươi mấy năm không biết đã bị ném
vào xó xỉnh nào.
Hơn một tuổi, em bé nói ngày càng nhiều. Đặc biệt, mỗi khi nghe người lớn
nói chuyện hay xem ti vi, thế nào cũng có từ mới lọt vào đầu óc bé. Lúc bấy
giờ, bé vẫn chưa có phản ứng, nhưng vài ngày sau, từ ngữ đó đột nhiên bật ra
khởi miệng.
Hai ngày nay, bé học được từ mới là “cứu mạng”. Đương nhiên, bé không
hiểu hết ý nghĩa nhưng vẫn biết vận dụng ở nhiều trường hợp.
Ví dụ, lúc đói bụng, bé sẽ nói: “Mẹ cứu mạng! Ăn cơm cơm!”
Ví dụ, lúc muốn đi chơi, bé sẽ nói: “Bà ngoại cứu mạng! Đi đi!”
Ví dụ, như bây giờ...
Giản Dao đang tắm cho bé trong phòng tắm. Bé không hề thích cảm giác
dòng nước giội xuống đỉnh đầu một chút nào nên ra sức giãy giụa. Đúng lúc
này, Bạc Cận Ngôn đi ngang qua cửa phòng tắm.
Em bé lập tức từ bồn tắm đứng dậy. “Bố cứu mạng!”
Giản Dao phì cười, Bạc Cận Ngôn cũng mỉm cười. “Không hổ danh là con
gái bố, biết bố làm nghề gì!”
Anh sải bước dài, thong thả đi vào phòng tắm. Em bé thấy vậy, cười ngoác
miệng. “Bố cứu mạng! Bố bế!” Bé chẳng thích tắm chút nào.
Bạc Cận Ngôn nhìn con gái, khóe miệng nhếch lên, giọng nói lãnh đạm:
“Xin lỗi, bố không thể cứu con!” Nói xong, anh liền quay người đi ra ngoài,
không chút nể tình.
Em bé ngây ra một giây, miệng mếu máo, òa khóc. Giản Dao khóc dở mếu
dở, hét lên với Bạc Cận Ngôn: “Sau này anh đừng có làm như vậy nữa! Sẽ tạo
thành bóng đen tâm lý cho con đấy!”
Giọng nói trầm ấm của Bạc Cận Ngôn vọng vào: “Con gái của anh phải có
một trái tim kiên cường.”
Giản Dao: “...”
Em bé: “Hu... hu... hu...”
Kể từ lúc có con gái, thời gian riêng tư của hai vợ chồng giảm đi nhiều.
Buổi tổi hôm nay, khó khăn lắm Giản Dao mới dỗ được con gái ngủ, liền
nghe tiếng Bạc Cận Ngôn từ phía sau truyền tới: “Bà xã, cứu mạng!”
Giản Dao mỉm cười nhìn anh. “Anh muốn cứu mạng gì chứ?”
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Bạc Cận Ngôn ôm cô vào lòng, đè cô xuống. “Em thử nói xem!”
Đến lúc trời sáng, Giản Dao vẫn đang chìm trong giấc ngủ, Bạc Cận Ngôn
huých huých vào người cô. “Bà xã, sáng nay anh muốn ăn cháo cá.”
Giản Dao lầm bầm: “Tối qua em “cứu” anh mấy lần liền... Anh tự đi nấu đi.
Hôm nay đến lượt anh phục vụ em.”
Nhớ đến cảnh “cứu mạng” đêm qua, Bạc Cận Ngôn liền nở nụ cười rạng rỡ.
“Được, em cứ nghỉ ngơi đi.”
Anh vừa định xuống giường, đột nhiên nhìn thấy con gái ở trên chiếc giường
nhỏ bên cạnh không biết ngồi dậy từ bao giờ, đang mở to mắt nhìn bố mẹ.
“Cứu mạng! Cứu mạng!” Em bé hét lên.
Bạc Cận Ngôn vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra, còn Giản
Dao đỏ mặt xấu hổ. Lẽ nào con gái nghe thấy những lời chòng ghẹo của bố mẹ?
Tuy không chắc con bé đã hiểu nhưng dù sao cũng không hay cho lắm...
Có điều, Giản Dao đã lo lắng vô ích, bởi em bé tự leo xuống giường, chạy
vội vào nhà vệ sinh. “Cứu mạng, cứu mạng! Đi tè, cứu mạng!”
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Ngoại Truyện 5
Câu Chuyện Của Phó Tử Ngộ

K

ể từ lúc còn nhỏ, tôi đã có một ước mơ. Tôi mơ ước được sống cùng em

đến đầu bạc răng long, vĩnh viễn không xa cách.
Tháng Tám ở Đại học Maryland, bầu trời xanh biếc, nắng vàng rực rỡ. Vào
buổi trưa nóng nực, thư viện mát mẻ là nơi trú chân tốt nhất của những con mọt
sách.
Phó Tử Ngộ chưa bao giờ thừa nhận mình là mọt sách nhưng là một sinh
viên xuất sắc của Học viện Y, anh vẫn thích đến thư viện. Chiều nay, anh định
tới thư viện mượn tác phẩm mới nhất của người đoạt giải Nobel Y học năm nay.
Đây là quyển sách vừa được xuất bản được nhiều người tìm đọc. Vừa đi đến
bên giá sách theo chỉ dẫn, Phó Tử Ngộ liền nhìn thấy mấy sinh viên của Học
viện Y cũng đang tìm kiếm. Anh thầm than trong lòng, ngoài mặt tươi cười đi
tới, chào hỏi: “Hi, các bạn đã tìm thấy cuốn sách đó chưa?”
Mới là sinh viên năm thứ hai nhưng Phó Tử Ngộ khá có tiếng trong Học viện
Y bởi ở anh tập trung mọi ưu điểm của phái mạnh: cao to, đẹp trai, học giỏi, gia
cảnh tốt, tính cách thân thiện, hòa nhã. Mọi người đều yêu quý Phó Tử Ngộ. Ai
cũng biết, cùng là sinh viên người Hoa xuất sắc của Đại học Maryland nhưng
Phó Tử Ngộ là chàng hoàng tử tao nhã, còn Bạc Cận Ngôn của khoa Tâm lý tội
phạm lại vô cùng lạnh lùng, thậm chí còn quái thai, không nên đụng vào.
Vì vậy Phó Tử Ngộ vừa mở miệng, mấy sinh viên có màu da khác nhau đều
quay đầu. Nhưng ngoài định liệu của anh, bọn họ để lộ vẻ mặt thất vọng.
“Không có, người khác mượn rồi.”
Phó Tử Ngộ vẫn mỉm cười. “Ai mượn vậy?”
Một người chỉ tay về phía trong cùng của giá sách. Nơi đó đèn sáng trưng,
một thanh niên trẻ tuổi ngồi bên bàn, cúi đầu đọc sách.
“Còn ai vào đây nữa!” Một sinh viên châu á thấp bé đeo kính lên tiếng. “Bá
chủ của thư viện: Simon.”
Các mới quan hệ xã giao, dù ít hay nhiều cũng chịu sự tác động của địa vị xã
hội. Bạc Cận Ngôn là bá chủ thật sự trong phạm vi những con mọt sách bởi anh
có IQ cao, thành tích xuất sắc và tính cách vô cùng ngạo mạn. Hơn nữa, mới lên
đại học, anh đã giúp FBI phá án. Vì vậy anh rất “oách”. Ngay cả một số sinh
viên xuất thân từ gia tộc xã hội đen trong trường cũng không có ý gây chuyện
với anh.
Lúc này, Bạc Cận Ngôn phát huy đặc quyền bá chủ của mình đến cực điểm.
Trên chiếc bàn anh đang ngồi có ít nhất hai mươi cuốn sách. Cuốn kiệt tác trong
lòng sinh viên Học viện Y bị anh vứt sang một bên.
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Phó Tử Ngộ được các bạn chọn làm “đại diện” đi nói chuyện với Bạc Cận
Ngôn. Lý do là người Trung Quốc với nhau dễ dàng giao tiếp hơn. Với địa vị
của mình ở trong trường Phó Tử Ngộ không thể từ chối yêu cầu chính nghĩa
này. Tuy nhiên, trong lúc những người ở đằng sau căng thẳng chờ đợi, anh lại
cảm thấy buồn cười khi nhìn người đàn ông ngồi cách đó mấy mét.
Tuy đây là lần đầu tiên gặp Bạc Cận Ngôn, nhân vật trong truyền thuyết
nhưng anh đã hoàn toàn nhìn thấu sự ấu trĩ của anh ta. Chẳng ai có thể đọc hết
hai mươi cuốn sách trong một buổi chiều. Anh chàng này gom hết sách mới
xuất bản và quý giá về cho mình. Đây khác nào hành động trẻ con độc chiếm đồ
chơi trường mẫu giáo? Không hổ danh là người mười chín tuổi đã học tiến sĩ.
Tuy IQ siêu hạng nhưng EQ không biết ném đi đâu mất.
Phó Tử Ngộ thoải mái ngồi xuống đối diện Bạc Cận Ngôn, mỉm cười nhìn
anh ta. “Hi, tôi là Phó Tử Ngộ.”
Phó Tử Ngộ nói tiếng Trung. Bạc Cận Ngôn nhướng mắt nhìn đối phương.
Ánh mắt của anh ta hết sức bình thản như đang nhìn vào không khí. Sau đó, anh
ta lại cúi đầu, tiếp tục đọc sách
Trong khi người ở đằng sau bực bội vì sự ngạo mạn của Bạc Cận Ngôn, Phó
Tử Ngộ lại không hề tỏ ra tức giận, anh cất giọng ôn hòa: “Nếu cậu tạm thời vẫn
chưa đọc đến quyển sách này, tôi có thể mượn trước không?”
Bạc Cận Ngôn không ngẩng đầu, chỉ lãnh đạm trả lời: “Không đọc thì tôi
mượn làm gì? Để lãng phí thời gian của tôi và thu hút sự chú ý vô vị của các cậu
hay sao?”
Phó Tử Ngộ ngẩn người.
Bỏ qua tin đồn người đàn ông trước mặt ăn nói cay nghiệt, Phó Tử Ngộ chú
ý thấy Bạc Cận Ngôn giở sách rất nhanh. Anh lật từng trang, từng trang, ngón
tay như con chuột máy tính nhẹ nhàng lướt qua mặt giấy, trong khi ánh mắt
cũng di chuyển cực nhanh theo ngón tay. Trong lúc Phó Tử Ngộ vẫn chưa kịp
định thần, Bạc Cận Ngôn đã giở qua năm, sáu trang. Với tốc độ như vậy, quả
thật người đàn ông này có thể đọc hết hai mươi cuốn sách trong một buổi chiều.
Phó Tử Ngộ lập tức đứng dậy. “Xin lỗi đã làm phiền.”
Bạc Cận Ngôn không để ý đến anh.
Thấy anh tay không quay về, đám mọt sách có chút thất vọng Phó Tử Ngộ
cất giọng bình thản: “Thực tế, cậu ta không vi phạm quy định của thư viện nên
không thể gọi là “độc chiếm”. Tôi nghĩ cậu ta có thể đọc hết số sách đó trong
thời gian ngắn.” Anh nhún vai, khóe miệng nhếch lên vẻ tự giễu. “Tuy rằng điều
này sỉ nhục IQ của chúng ta nhưng chúng ta cũng không thể vì lý do đó mà chỉ
trích cậu ta.”
Lúc nói câu này, Phó Tử Ngộ đứng quay lưng về phía Bạc Cận Ngôn. Vì vậy
anh không nhìn thấy Bạc Cận Ngôn ngẩng đầu, liếc nhìn anh.
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Lời nói của Phó Tử Ngộ rất có lý nên mọi người cũng hết cách, đành đợi Bạc
Cận Ngôn “ngự lãm” xong mới đến đăng ký mượn. Thấy Bạc Cận Ngôn để
cuốn sách đó ở dưới cùng, Phó Tử Ngộ đoán cũng không đến lượt mình, thế là
anh đành bỏ ra về. Khi ra đến cửa thư viện, anh vô thức quay đầu, quan sát
người đàn ông kiêu căng và cô độc đó. Anh nghĩ, quả nhiên là quái thai thích
làm gì thì làm, nhưng dường như không khiến người đối diện cảm thấy đáng
ghét.


 

T

ầm chạng vạng, thành phố Maryland chìm trong ánh chiều tà lấp lánh,

vừa yên tĩnh vừa đẹp đẽ.
Hàn Vũ Mông diện bộ váy dạ hội hở vai màu xanh da trời nhạt đứng ở ban
công trên tầng hai. Ngọn gió đêm thổi qua bờ vai trần của cô, mang lại cảm giác
mát lạnh, cô cũng chẳng bận tâm.
Đứng tầm mười phút, dù chưa đến giờ hẹn, cô vẫn nhìn thấy chiếc Lexus
quen thuộc đang đi trên con đường nhỏ từ xa tiến lại gần.
“Kris!” Hàn Vũ Mông giơ tay vẫy vẫy. Sau đó, cô nhấc váy, quay người
chạy xuống dưới. Gặp anh trai ở dưới nhà, anh cô chau mày, giả bộ không hài
lòng: “Dáng vẻ thục nữ đâu rồi? Bây giờ trong mắt em chỉ có mỗi Kris thôi
thôi!”
Hàn Vũ Mông không trả lời anh trai, mỉm cười, chạy đi mất. Cô thầm nghĩ,
đâu chỉ bây giờ mới vậy, trong mắt em chỉ có anh ấy từ rất lâu rồi.
Ông bà Hàn đang ngồi ở phòng khách uống trà. Khi chạy xuống dưới, Hàn
Vũ Mông nhìn thấy người giúp việc mở cửa cho Kris. Hôm nay, anh mặc áo sơ
mi trắng, quần âu màu đen, càng tôn lên dáng người cao ráo nổi bật. Kris là
người ôn hòa nhất trong số những người đàn ông cô từng gặp.
“Kris, anh đến rồi à? Cám ơn anh hôm nay đến đón em đi dự vũ hội.” Trước
mặt bố mẹ, Hàn Vũ Mông ra dáng một thục nữ thật sự. Năm nay mười bảy tuổi,
cô trang nhã nhưng cũng phóng khoáng không thua kém bất cứ nữ sinh đại học
nào.
“Kris, lịch sự gật đầu chào hỏi ông bà Hàn. Dáng vẻ thư sinh của anh khiến
bố mẹ Hàn Vũ Mông cảm thấy đôi trai gái trước mặt họ rất xứng đôi vừa lứa.
“Nhớ về sớm, chú ý an toàn.” Bọn họ lại một lần nữa yên tâm giao con gái
cho chàng thanh niên trẻ tuổi.
Vừa ngồi vào xe, cửa kính kéo lên, Hàn Vũ Mông liền ném túi xách sang
một bêm giơ tay ôm cô Kris, đặt một nụ hôn lên môi anh. Kris cũng rất nhớ cô,
anh đỗ xe bên đường ôm cô vào lòng, hôn ngấu nghiến.
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Nhiều lúc, sự thân mật giữa bọn họ là do Hàn Vũ Mông khiêu khích trước,
nhưng cuối cùng đều kết thúc bằng sự thất bại của cô. Người ngoài không hay
biết, trông Kris rất dịu dàng nhưng một khi thân mật, anh vừa cuồng nhiệt vừa
bá đạo.
Lần này cũng vậy, anh bận rộn hơn cô nhiều nên hai người cả tuần không
gặp. Chỉ qua nụ hôn nồng nàn, Hàn Vũ Mông cảm nhận được dục vọng nóng
bỏng đang bị đè nén của anh.
Bên ngoài trời tối đen, ánh sao lấp lánh. Hàn Vũ Mông bị anh đè xuống ghế
ô tô. Trong nụ hôn như vũ bão, cô chỉ nhìn thấy đôi mắt đen nhánh của anh.
“Tử Ngộ... Tử Ngộ...” Mỗi lần thở hổn hển trong vòng tay anh, Hàn Vũ
Mông đều thích gọi tên tiếng Trung của anh. Những lúc như vậy, ý cười nơi
khóe mắt anh càng sâu.
“Đến nhà anh?” Phó Tử Ngộ hỏi với ý tứ rõ ràng.
Sau khi lên đại học, Phó Tử Ngộ dọn ra ngoài sống một mình. Hàn Vũ Mông
đỏ mặt, chọc tay vào má anh. “Chúng ta còn phải tới party nữa.”
“Muộn hai tiếng cũng không sao.” Anh nói.
Thực tế, cả buổi tối không đi càng tốt.
Hai người hôn từ ngoài bãi đỗ xe đến khi vào trong thang máy. Lúc đến cửa
nhà, toàn thân Hàn Vũ Mông đã treo trên người Phó Tử Ngộ. Hai người ôm hôn
ngấu nghiến. Vừa vào trong nhà, Phó Tử Ngộ liền đè Hàn Vũ Mông vào bờ
tường. Anh kéo váy của cô, vừa dịu dàng hôn cô vừa kiên định tiến vào.
Mặt Hàn Vũ Mông đỏ như quả cà chua chín. Mới một tuần không gặp,
không ngờ Kris lại trở nên điên cuồng như vậy. Nhưng điều này cũng bình
thường. Mùa hè vừa rồi bọn họ mới có lần đầu tiên, sau đó lại xa nhau một tuần.
Kris là người đàn ông trưởng thành, dục vọng đương nhiên mãnh liệt.
Đầu tóc Hàn Vũ Mông lòa xòa, váy dạ hội xộc xệch. Đôi chân nuột nà của
cô quặp chặt thắt lưng anh, người dựa hoàn toàn vào đôi cánh tay của anh đang
đỡ cô.
Trong mắt Phó Tử Ngộ, hình ảnh của cô bây giờ có một vẻ đẹp khó diễn tả
thành lời. Thiếu nữ tuổi mười bảy, cô gái thuộc về anh, mối tình đầu của anh,
người phụ nữ duy nhất của anh. Cô như cánh hoa mềm mại nở rộ trong lòng
anh. Tình cảm yêu thương dâng tràn khiến anh chỉ muốn mãi mãi ở trong cơ thể
cô, để cô cảm nhận được sự tồn tại của anh. Anh rất muốn ở bên cô. Đối với
anh, chuyện gì cũng không quan trọng, không muốn bận tâm, chỉ muốn ở bên
cạnh người con gái này.
Nói chỉ hai tiếng đồng hồ, nhưng đối với đôi tình nhân trẻ tuổi, cả buổi tối
cũng không thỏa mãn. Sắp đến giờ giới nghiêm của nhà họ Hàn, phó Tử Ngộ
mới lưu luyến rời khỏi cơ thể của Hàn Vũ Mông nhưng anh vẫn ôm cô, hôn lên
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từng tấc da thịt của cô. Đây là hành động Hàn Vũ Mông thích nhất. Bởi qua nụ
hôn triền miên của Kris, cô có thể cảm nhận được tình cảm sâu sắc của anh.
“Em tiết lộ cho anh biết một chuyện.” Cô cắn vành tai anh. “Em quyết định
rồi. Năm sau em cũng thi vào Học viện Y của Đại học Maryland.”
Phó Tử Ngộ hơi ngẩn người. Anh ngẩng đầu nhìn cô, trong đôi mắt sáng
ngời ẩn hiện ý cười nồng đậm.
“Anh thật sự muốn cầu hôn em ngay lúc này.” Anh nói.
Hàn Vũ Mông vùi mặt vào ngực anh, nở nụ cười ngọt ngào.
Kris, Kris, Tử Ngộ của em. Em rất thích anh, chỉ muốn ở bên anh hằng ngày,
hằng tháng, hằng năm.
Lần thứ hai Phó Tử Ngộ gặp Bạc Cận Ngôn ở là bệnh viện của trường đại
học. Anh là sinh viên xuất sắc, có mối quan hệ rộng, lại hoạt bát nên sớm được
chọn đi thực tập ở bệnh viện của trường.
Buổi trưa, Phó Tử Ngộ đang nghỉ ngơi trong phòng làm việc, một y tá gõ
cửa, nói: “Kris, bác sĩ Jim đi ăn cơm vẫn chưa về. Có một bệnh nhân vừa vào
viện, cậu có thể xử lý không?”
“Vấn đề gì?”
“Cậu ta bị hóc xương cá.”
“Ok, cho bệnh nhân vào đi.” Phó Tử Ngộ mở tủ, lấy dụng cụ cần thiết. Vừa
quay đầu, anh nhìn thấy quyển sổ y bạ cô y tá vừa đặt xuống. Bên cạnh tên tiếng
Anh: Simon còn ký tiếng Trung “Bạc Cận Ngôn” rất hống hách và nổi bật. Phó
Tử Ngộ đột nhiên cảm thấy buồn cười. Bệnh nhân bị hóc xương cá mà anh gặp
trước đó là cậu bé bảy tuổi.
Hôm nay, Bạc Cận Ngôn rất bực dọc, vì anh đề xuất muốn gặp một tên tội
phạm giết người hàng loạt độc ác nhưng bị phía nhà tù từ chối. Do thất thần
trong lúc xem tài liệu anh bị hóc xương cá. Anh đã uống một bát giấm nhưng
không ăn thua. Vừa vào phòng làm việc của bác sĩ, anh liền nhìn thấy một
người đàn ông trẻ tuổi ngồi sau bàn làm việc. Anh ta có mái tóc đen như anh,
đeo khẩu trang, chỉ để lộ đôi mắt ôn hòa sáng ngời.
Bạc Cận Ngôn liếc qua người đàn ông. Phó Tử Ngộ lặng lẽ ngồi xuống phía
đối diện.
Quá trình chẩn đoán và trị liệu diễn ra rất chóng vánh. Đối với đôi bàn tay
chuyên cầm dao phẫu thuật của Phó Tử Ngộ, việc dùng cái nhíp gắp xương cá
khỏi cổ họng Bạc Cận Ngôn là việc làm quá dễ dàng. Nhưng khi thấy người đàn
ông trẻ tuổi xoa bóp cổ họng, khóe miệng để lộ ý cười hiếm có, Phó Tử Ngộ
bỗng có cảm giác rất vinh dự.
“Cám ơn cậu.” Bạc Cận Ngôn đứng dậy, liếc nhìn đối phương. “Tuy nhiên
sinh viên Học viện Y khám bệnh, nếu sau này có ảnh hưởng không tốt hoặc
phát bệnh, liệu bệnh viện có chịu trách nhiệm không?”
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Phó Tử Ngộ ngẩn người. Nếu trước đó anh có cảm tình trước sự ấu trĩ và
thông minh của Bạc Cận Ngôn thì vào thời khắc này, anh cảm thấy phẩm hạnh
nghề nghiệp của mình bị sỉ nhục nặng nề.
Ok, sinh viên Học viện Y khám bệnh là hành vi không đúng quy định, bệnh
nhân lo lắng cũng là lẽ thường tình. Nhưng trời ạ, anh ta chỉ bị hóc một cái
xương nhỏ như sợi tóc, hơn nữa, xương đã được gắp ra ngoài, còn phát bệnh gì
chứ?
Phó Tử Ngộ im lặng vài giây. Sau đó, anh nở nụ cười hết sức lễ độ và khiêm
tốn. “Tất nhiên, nếu có bất cứ vấn đề gì, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tôi sẽ ký tên
vào quyển số y bạ của cậu.”
Lúc này, Bạc Cận Ngôn mới hài lòng gật đầu. Anh ta vừa định quay người đi
ra ngoài, Phó Tử Ngộ nói tiếp: “Đúng rồi, xuất phát từ việc cậu lo lắng sẽ phát
bệnh, tôi đề nghị tốt nhất cậu không ăn cá trong vòng một tháng để tránh lại một
lần nữa bị hóc xương, khiến vết thương bé bằng mắt muỗi của cậu có khả năng
bị nhiễm trùng.”
Đến lúc này, Bạc Cận Ngôn mới nhìn thẳng vào Phó Tử Ngộ. Ánh mắt của
anh ta lộ vẻ nghi ngờ và không vui. “Một tháng?”
Phó Tử Ngộ thành khẩn gật đầu. “Một tháng.”
Duyên phận giữa con người nhiều lúc cũng hết sức kỳ lạ. Ví dụ một tháng
trước, Phó Tử Ngộ chỉ nghe đến tên Bạc Cận Ngôn chứ chưa từng gặp một lần
ở trong trường thì bây giờ, đi ăn cơm cũng có thể gặp đối phương.
Trong nhà ăn ồn ào, náo nhiệt, chỉ có Bạc Cận Ngôn, quần áo chỉnh tề, ngồi
một mình, cũng không có ai ngồi cùng bàn với anh ta, trong khi bên cạnh Phó
Tử Ngộ là một đống bạn bè cả nam lẫn nữ, tiếng cười nói không ngớt.
Sau khi lấy cơm, Phó Tử Ngộ cố ý đi một vòng. Lúc đi qua chỗ Bạc Cận
Ngôn, anh không nhịn được cười bởi thiên tài tâm lý tội phạm nổi tiếng, mới
gần hai mươi tuổi đã giúp FBI phá mấy vụ án lớn, đang một tay cầm dao, một
tay cầm dĩa, bên cạnh còn đặt đôi đũa. Anh ta chuyên tâm gỡ xương cá. Con cá
bị anh gỡ hết thịt chỉ còn lại bộ xương. Trong cái đĩa ở bên cạnh chất đầy thịt
cá. Anh ta còn chăm chú nhặt xương dăm. Để “an toàn” khi ăn cá, Bạc Cận
Ngôn bỏ ra nhiều tinh lực như vậy?
Lần đầu tiên trong đời, Phó Tử Ngộ cảm thấy áy náy về lời nói đùa của
mình. Dưới con mắt kinh ngạc của vô số người xung quanh, anh ngồi xuống
phía đối diện Bạc Cận Ngôn, mỉm cười với đối phương. “Hi, tôi có thể ngồi ở
đây không?”
“Lúc ăn cơm, tôi không thích có người ở bên cạnh.”
“Ờ” Phó Tử Ngộ trả lời nhưng anh không đi chỗ khác mà cúi đầu ăn cơm.
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H

àn Vũ Mông quen Phó Tử Ngộ năm cô lên năm tuổi, lúc đó anh mới bảy

tuổi. Trong mười mấy năm sau đó, anh là anh trai, là hàng xóm, là người bạn, là
thanh mai trúc mã không thể thay thế. Chỉ duy nhất không phải là bạn trai của
cô. Nhưng cô đã yêu anh từ lâu. Kể từ lúc bắt đầu hiểu ý nghĩa của từ “tình
yêu”, cô biết người đó chính là anh. Một người con trai tốt đẹp như vậy, chỉ yêu
thầm anh cũng khiến cô cảm nhận bao điều ngọt ngào.
Sau đó, khi cô đang học cấp ba thì anh vào đại học. Lúc bấy giờ, quan hệ
giữa bọn họ dùng từ “mờ ám” để hình dung là chuẩn xác nhất. Mỗi lần tham gia
vũ hội, bạn nhảy của anh đều là cô. Anh sẽ như xa như gần ôm eo cô. Anh sẽ
ngắm nụ cười ngọt ngào của cô dưới ánh đèn, khóe miệng anh từ đầu đến cuối
nở nụ cười dịu dàng nhàn nhạt.
Bọn họ đều biết rõ sở thích và thói quen của đối phương. Cô thậm chí còn
biết chỗ nhột nhất trên người anh là sau gáy. Mỗi lần cô giả bộ cáu giận cù vào
chỗ đó, đều bị anh ôm eo bế lên. Sau đó, anh nửa cười nửa không nhìn cô chăm
chú. Chỉ thiếu một chút là anh có thể cúi đầu hôn cô.
Mỗi lúc ở trong lòng anh, cô đều bị hơi thở nóng hổi của anh thiêu đốt.
Nhưng giống như có một thỏa thuận ngầm nào đó, cả cô và anh không ai mở
miệng. Trong hai năm trời, bọn họ ở giữa ranh giới người yêu và bạn bè.
Không có người thứ ba phá đám, bọn họ thân mật hơn bất cứ ai nhưng vẫn
giậm chân tại cho. Hàn Vũ Mông nghĩ, có lẽ cô biết anh lo lắng điều gì bởi điều
anh đắn đo cũng chính là điều cô sợ hãi.
Bọn họ không phải sợ hiểu quá rõ đối phương nên thiếu sự cuốn hút lẫn
nhau, cũng không phải vì bọn họ mới biết yêu nên thẹn thùng khó mở lời mà là
bọn họ sợ đánh mất nhau. Cuộc đời vốn vô thường. Dù mới mười sáu tuổi
nhưng Hàn Vũ Mông cũng chứng kiến không ít cảnh chia ly. Nếu cô và anh chỉ
là hai người bạn tốt, có thể giữ mối quan hệ cho đến già. Nhưng nếu trở thành
người yêu, ngộ nhỡ sau này chia tay, hai người sẽ vĩnh viễn đánh mất đối
phương. Cô không muốn mất anh, do đó cô thà đứng yên tại chỗ.
Mối quan hệ lơ lửng của Hàn Vũ Mông và Phó Tử Ngộ bị phá vỡ vào tiệc
sinh nhật năm cô mười sáu tuổi. Trong mắt đám học sinh cấp ba, chàng sinh
viên hoàn hảo Phó Tử Ngộ chẳng khác nào một vị thần. Hơn nữa, hôm đó anh
còn dẫn theo một cô gái tóc vàng xinh đẹp, hai người trở thành tiêu điểm của
buổi tiệc.
Sau đó, Hàn Vũ Mông uống hơi nhiều, cô uống cả champagne, cocktail,
vodka... cùng lúc. Rượu chưa say người, người tự say. Lúc chưa say mềm, cô
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đột nhiên muốn buông thả bản thân, không muốn tiếp tục kìm nén tình cảm của
mình nữa. Trong lúc mơ màng, cô một mình đi ra ngoài bể bơi. Mặt nước lấp
lánh ánh sao, không khí yên tĩnh, hoàn toàn khác phòng tiệc cách đó mấy mét.
Hàn Vũ Mông ngồi xuống chiếc ghế dài hóng gió. Một lúc sau, có người đi
đến bên cô. Là một cậu nam sinh cùng lớp. Cậu ta tóc vàng, mắt xanh, thân hình
cao lớn, là hoàng tử trong lòng đám con gái.
“Hi, Joe.” Gương mặt nhìn nghiêng của cậu bạn đẹp như tượng điêu khắc.
“Làm bạn gái của mình được không?”
Hàn Vũ Mông ngẩn người nhìn cậu ta, không trả lời.
Cậu nam sinh chống tay xuống thành ghế sau lưng cô, cúi người định hôn
cô. Hàn Vũ Mông nhắm mắt, đón nhận nụ hôn xa lạ... Bên cạnh đột nhiên vang
lên tiếng bước chân gấp gáp. Hàn Vũ Mông lập tức mở mắt, thấy cậu nam sinh
đó bị lôi ra xa.
Kris.
Gương mặt tuấn tú của anh đỏ bừng, u ám. Đôi mắt từ trước đến nay luôn
dịu dàng bây giờ nhìn cô đầy vẻ tức giận.
“Anh làm gì vậy?” Cậu nam sinh phẫn nộ túm cổ áo anh.
“Mày đang làm gì thì có!” Sắc mặt Phó Tử Ngộ còn khó coi hơn cậu ta.
Hàn Vũ Mông trợn mắt nhìn bọn họ đánh nhau.
Cuộc ấu đả nhanh chóng kết thúc. Tuy Phó Tử Ngộ lớn hơn đối phương mấy
tuổi nhưng anh chỉ là chàng sinh viên ngành y thư sinh, còn cậu nam sinh kia là
đội trưởng đội bóng rổ của trường trung học, thân hình rất cường tráng. Hai
người đều bị thương ở mặt nhưng Phó Tử Ngộ nhìn có vẻ thảm hại hơn.
Sau khi hai người dừng tay, Hàn Vũ Mông chỉ nhìn Phó Tử Ngộ. Cô tức
giận kéo tay anh, nói: “Anh đi theo em!” Sau đó, cô không để ý đến bất cứ
người nào, kéo anh đi thẳng lên tầng trên.
Vừa vào cửa, cô liền có cảm giác eo bị siết chặt. Anh ép người cô vào bò
tường. Hơi thở nóng hổi của chàng thanh niên trẻ tuổi bao phủ lấy cô, mắt anh
sáng rực.
Hàn Vũ Mông ngẩng đầu nhìn anh. Vào thời khắc chạm mắt nhau, hai người
đồng thời giơ tay ôm chặt đối phương, môi kề môi. Tình cảm bị đè nén bấy lâu
như ngọn lửa cháy hừng hực, một khi bùng phát, không gì có thể ngăn cản, cũng
không thể dừng lại.
Sau khi kết thúc nụ hôn dài mãnh liệt Phó Tử Ngộ ôm cô ngồi ở ban công.
Bên ngoài ban công là cây ngô đồng cành lá sum sê, che khuất tầm nhìn của
mọi người. Anh trai cô sốt ruột gõ cửa. “Kris! Cậu và Joe ở trong đó làm gì?
Nếu cậu dám động đến em gái tôi, tôi sẽ giết cậu!”
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Bọn họ không để ý đến cơn giận dữ của anh trai, cứ ở trong phòng ôm hôn
nhau. Cho đến khi khách khứa ra về, đúng mười hai giờ đêm, Phó Tử Ngộ cúi
đầu, nhìn cô, nói: “Chúc mừng sinh nhật, công chúa của anh!”
Hàn Vũ Mông vừa vui mừng vừa thấp thỏm. Cô giơ tay ôm cổ anh. “Anh
chắc chắn?”
Anh chắc chắn chúng ta có thể bắt đầu mối quan hệ?
“Anh chắc chắn.” Anh và cô thân thuộc đến mức tựa hồ trở thành một. Anh
hoàn toàn biết cô đang nghĩ gì. Anh thì thầm bên tai cô: “Đừng tức giận, cô gái
đó là con gái đồng nghiệp của mẹ anh. Mẹ anh bắt hôm nay phải dẫn cô ta đi
chơi. Anh còn không nhớ tên cô ta. Thực tế anh định đợi đến sinh nhật mười sáu
tuổi của em, chính thức tỏ tình với em.”
Bắt em đợi lâu rồi, công chúa của anh. Anh biết em lo lắng điều gì, biết em
sợ hãi điều gì.
Trên đời này có vô số người nói lời hứa trọn đời trọn kiếp năm mười mấy
tưổi nhưng không thể thực hiện. Tuy nhiên, anh có lòng tin vào bản thân. Bởi vì
anh đã thích em từ lâu. Cô bé của anh, người con gái tuyệt vời nhất. Anh hứa
với em, sẽ không để tình yêu của chúng ta thất bại. Tình yêu của chúng ta sẽ kéo
dài đến đầu bạc răng long.


 

K

hi Bạc Cận Ngôn và Phó Tử Ngộ trở thành bạn bè, tất cả mọi người ở

Đại học Maryland đều “rớt con mắt”. Tình bạn của bọn họ cũng khác người.
Nói một cách đơn giản, Phó Tử Ngộ về cơ bản trở thành ô sin của Bạc Cận
Ngôn.
Phó Tử Ngộ trở thành bác sĩ riêng của bạn. Hai người cùng đi ăn, cùng tới
thư viện đọc sách. Ngoài ra, Phó Tử Ngộ còn giúp Bạc Cận Ngôn tuyển chọn
trợ lý điều tra vụ án, giúp anh xử lý mối quan hệ xã giao phức tạp với FBI...
Thậm chí, quần áo của Bạc Cận Ngôn cũng là do Phó Tử Ngộ mua sắm. Bất kể
là chuyện vụn vặn, vô vị đến mức nào, anh cũng làm giúp mà không một lời
than vãn. Trong khi đó, Bạc Cận Ngôn thản nhiên đón nhận mọi việc giống như
đây là lẽ đương nhiên. Kiểu quan hệ này được duy trì nhiều năm sau đó.
Hai người đều là học viên người Hoa tuấn tú, xuất sắc. Việc họ gắn với nhau
như hình với bóng ở mọi nơi trong trường thu hút sự chú ý của mọi người. Tất
cả đều cho rằng bọn họ là gay. Trước tin đồn này, Phó Tử Ngộ chỉ mỉm cười,
giải thích: “Tất nhiên không phải, chúng tôi là anh em.” Về phần Bạc Cận
Ngôn, anh không hề bận tâm người khác nói gì. Một lần, một đàn em trong
khoa Tâm lý tội phạm cũng được coi là tương đối gần gũi với anh, hỏi anh có
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phải là gay không? Bạc Cận Ngôn ngẫm nghĩ, trả lời nghiêm túc: “Quan hệ của
tôi và Kris bây giờ quả thực không khác gay là mấy, ngoại trừ việc chúng tôi
không có quan hệ tình dục.”
Lúc truyền đến tai Phó Tử Ngộ, câu nói này đã trở thành:
“Simon than vãn với người khác Kris không chịu lên giường với anh ta.”
“Bọn họ đương nhiên là gay.”
Phó Tử Ngộ dở khóc dở cười.
Nhưng tin đồn này nhanh chóng tan biến bởi Phó Tử Ngộ có bạn gái.
Bạn gái là sinh viên năm thứ nhất, cũng là người châu Á, một cô gái thuần
khiết đáng yêu. Mọi người đều khen Phó Tử Ngộ thật may mắn vì yêu được một
cô gái như vậy, ai mà chẳng ngưỡng mộ?
Phó Tử Ngộ cũng cảm thấy cô ta không tồi nên đối xử rất tận tình, chu đáo.
Tuy nhiên, Bạc Cận Ngôn không thích cô gái này nên anh không đưa bạn gái
vào trong mối quan hệ của mình và Bạc Cận Ngôn.
Phó Tử Ngộ và cô gái đó chia tay sau hai năm hẹn hò. Lúc cô ta đề nghị chia
tay, Phó Tử Ngộ khá bất ngờ. “Là anh không đủ tốt hay em có người khác?”
Chia tay là chuyện bình thường, nhưng anh không thích nguyên nhân không
rõ ràng.
Cô gái nói khẽ: “Kris, anh đối xử với em rất tốt, vô cùng tốt. Từ trước đến
nay chưa có người nào tốt với em như anh. Thế nhưng, hai chúng ta đều biết,
trong lòng anh có một khoảng trống, không ai có thể bù đắp. Vì vậy em chỉ còn
cách rời xa anh.”
Phó Tử Ngộ trầm mặc hồi lâu rồi gật đầu.
Thật ra không chỉ các bạn học, ngay cả giáo sư của học viện cũng tỏ ra hứng
thú về tình bạn kỳ lạ giữa Phó Tử Ngộ và Bạc Cận Ngôn. Một lần, viện trưởng
Học viện Y tình cờ gặp chủ nhiệm khoa Tâm lý tội phạm, ông hỏi: “Tôi đã nghe
nói từ lâu, Simon ở khoa các anh là một người hết sức lập dị. Tại sao Kris lại trở
thành người bạn duy nhất của cậu ta? Là bởi vì Kris tốt tính?”
Chủ nhiệm khoa Tâm lý tội phạm lắc đầu. “Anh còn nhớ sự kiện xảy ra hồi
Kris học đại học không? Tôi thấy ngược lại thì đúng hơn. Không phải Simon
cần Kris mà là Kris cần Simon. Tôi nghĩ, Simon cũng biết rõ điều này nên mới
để Kris trở thành bạn cậu ta.”


 

D

ưới ánh nắng như thiêu như đốt, mặt đất khô cứng, nứt nẻ. Trời đã nóng

còn không một ngọn gió, khiến cổ họng con người khô rát.
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Hàn Vũ Mông đeo ba lô đựng mấy chai nước và kẹo đi về phía chiếc lều bạt
màu trắng. Từ xa, cô đã nhìn thấy Phó Tử Ngộ ngồi bên cái bàn nhỏ, đang đo
huyết áp cho một người da đen. Bên cạnh có mấy đứa trẻ da đen gầy như que
củi nhưng ánh mắt rất sáng.
“Kris!” Hàn Vũ Mông đi đến phía sau anh. Đám trẻ phát hiện ra cô trước, lập
tức ùa về phía cô.
“Joe! Chị Joe đến rồi!”
Tình cảm của bọn trẻ khiến Hàn Vũ Mông nở nụ cười rạng rỡ. Cô ngồi
xuống đất, mở ba lô, lấy nước và kẹo phân phát cho chúng. Bọn trẻ nhảy nhót
hoan hô. Hàn Vũ Mông vừa ngẩng đầu liền chạm phải ánh mắt dịu dàng đầy ý
cười của bạn trai. Đây là ngày thứ bốn mươi ba trong chuyến đi tình nguyện ở
châu Phi của hai người. Trước khi theo Phó Tử Ngộ tới nơi này, Hàn Vũ Mông
không biết, hóa ra trên thế giới còn có mảnh đất nghèo khổ và tuyệt vọng như
vậy. Phó Tử Ngộ đến nơi này lần đầu năm mười sáu tuổi, bây giờ đã là lần thứ
năm.
Người ta nói, khi bạn yêu một người, người đó sẽ làm thay đổi cuộc đời bạn.
Vậy nếu bạn yêu một người đàn ông chính trực và vĩ đại thì sao? Hàn Vũ Mông
cảm thấy anh sẽ khiến cuộc sống của cô càng trở nên tươi đẹp.
Tầm chạng vạng, hai người đi đến chỗ một cái cây lớn bên hẻm núi. Phía
trước là vách núi cheo leo, hiểm trở, đằng sau là vô số đỉnh lều bạt màu trắng
tượng trưng cho niềm hy vọng và sự cứu trợ của Doctors Without Bordersl. Mặt
trời lúc chiều tà đỏ rực như màu máu treo ở nơi tận cùng sa mạc. Những lúc như
vậy, Hàn Vũ Mông đều cảm nhận một cách rõ ràng, trước thiên nhiên hùng vĩ,
đời người vô cùng nhỏ bé và ngắn ngủi. Nhưng bởi vì có anh ở bên cạnh nên nó
mới mang ý nghĩa vĩnh hằng.
Đối với cô gái mười tám tuổi Hàn Vũ Mông, tình yêu này thêm sự trọn vẹn
vượt qua tuổi tác. Cô thích sự trọn vẹn này, thích tất cả những chuyện liên quan
đến anh.
“Em đang nghĩ gì vậy?” Phó Tử Ngộ ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn của
bạn gái. Anh cúi đầu, hôn lên mắt cô. Hàn Vũ Mông nở nụ cười ngọt ngào,
kiễng chân, ôm cổ anh. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, ánh hoàng hôn chiếu
xuống đôi nam nữ đang hôn nhau, tạo thành hình bóng dài trên mặt đất đỏ au.
Anh ấy thích hôn mắt mình nhất, Hàn Vũ Mông nghĩ, loài hoa anh ấy thích
nhất là hoa cẩm chướng, anh ấy ghét nhất mùi ẩm mốc khi giở những quyển
sách cũ, anh ấy khinh thường nhất là những bác sĩ vì lợi ích riêng mà từ bỏ đạo
đức nghề nghiệp. Địa điểm ân ái mà anh ưa thích tương đối truyền thống, đó
chính là trên giường. Nhưng họ đã từng quấn lấy nhau ở ban công của ngôi biệt
thự, trong lều bạt trên sa mạc, thậm chí trong cả chiếc xe Lexus của anh... Cô
cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc bởi cô biết mọi sở thích của anh, cô và anh
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gắn bó làm một. Cô và anh chắc chắn sẽ yêu nhau mãi mãi. Cô thầm nghĩ, còn
điều gì có thể khiến bọn họ thay đổi?
Lúc ôm người con gái mình yêu thương trong lòng, trước trời đất bao la, Phó
Tử Ngộ nghĩ gì?
Anh nghĩ, hóa ra cô tuyệt vời hơn anh tưởng. Anh tưởng cô tiểu thư lớn lên ở
nước Mỹ, dù rất chính trực, lương thiện nhưng cũng không chịu nổi cực nhọc ở
châu Phi. Vậy mà cô đã theo anh từng bước, hơn nữa còn làm rất tốt. Anh nghĩ,
đợi cô lớn hơn một chút, khi cô tốt nghiệp đại học, anh sẽ cầu hôn... Anh phải
chờ bốn năm nữa, quá lâu, đính hôn trước là một chủ ý không tồi?
Cô gái nhỏ của anh khiến anh không thể nhẫn nhịn lâu hơn.
Anh yêu cô từ thuở niên thiếu, như yêu linh hồn của mình. Anh chỉ muốn
cưới cô về nhà, cất giấu như báu vật cả đời.


 

S

au khi giải quyết hết vụ án này đến vụ án khác, Bạc Cận Ngôn cũng coi

như có chút danh tiếng ở FBI. Anh thường xuyên giúp bọn họ phá án.
Lần đầu tiên anh bị thương là khi viên đạn từ khẩu súng của tên tội phạm
sượt qua cánh tay anh. Bạc Cận Ngôn không để bác sĩ của cảnh sát băng bó mà
đến tìm Phó Tử Ngộ.
Nhìn cánh tay chảy đầy máu của bạn, Phó Tử Ngộ chau mày. “Chẳng phải
cậu nói cậu chỉ phụ trách phân tích tâm lý tội phạm, không trực tiếp phá án, tại
sao còn bị thương?”
Bạc Cận Ngôn bình thản liếc xéo bạn. “Lẽ nào chứng kiến tên tội phạm bỏ
trốn ngay trước mặt, tôi lại bỏ qua cho hắn?”
Phó Tử Ngộ hết nói nổi. Anh chàng này lúc nào cũng lý lẽ hùng hồn. Anh đã
nghe một người bạn ở FBI tiết lộ, rõ ràng Bạc Cận Ngôn phản ứng chậm chạp
nên mới bị ngộ thương.
Sau khi được băng bó vết thương, Bạc Cận Ngôn xuống giường, cúi đầu
ngắm nghía tấm vải băng trên cánh tay mình. Anh chau mày. “Xấu quá!” Phó
Tử Ngộ không bận tâm đến lời nói của Bạc Cận Ngôn. Đúng lúc này, bạn gái
gọi điện thoại, hẹn anh cùng đi ăn tối.
Phó Tử Ngộ cúp máy, quay sang hỏi Bạc Cận Ngôn: “Cậu có đi cùng tôi
không? Ăn tối với Linda?”
Bạc Cận Ngôn từ chối: “Tôi không có hứng thú.”
Bấy giờ, tính cách “bà mẹ” của Phó Tử Ngộ đã hình thành, anh hỏi bạn một
cách rất tự nhiên: “Buổi tối cậu ăn gì?”
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Bạc Cận Ngôn mặc áo khoác, nói: “Tên tội phạm bị trúng đạn đang cấp cứu
ở bệnh viện. Tôi phải qua bên đó ngay.”
Phó Tử Ngộ đang thu dọn dụng cụ y tế, nghe câu nói này, anh hơi ngẩn
người. Một giây phân tâm của anh đã không lọt qua mắt Bạc Cận Ngôn. Nhưng
Bạc Cận Ngôn chỉ bình tĩnh nhìn anh rồi đi ra ngoài.
Buổi tối, ăn cơm cùng bạn gái, Phó Tử Ngộ không tập trung tinh thần. Bạn
gái hỏi: “Anh sao thế? Có phải áp lực công việc quá lớn?”
Phó Tử Ngộ cười cười. “Không có gì, tự dưng anh nhớ đến chuyện trước kia.
Xin lỗi, hôm nay tâm trạng của anh không tốt. Lát nữa, ăn cơm xong, anh sẽ đưa
em về.”
Bắt gặp gương mặt tươi cười của anh, người bạn gái muốn nói điều gì đó
nhưng cuối cùng lại trầm mặc. Có người từng nói với cô, trong lòng Phó Tử
Ngộ có một khoảng trống. Nếu để ý kĩ, cô sẽ nghe thấy tiếng vang vọng trống
rỗng ở trong đó. Có lẽ anh sẽ yêu chiều cô như vật báu trên đời nhưng cô mãi
mãi không thể bước vào trái tim anh.


 

B

ạc Cận Ngôn xảy ra chuyện vào ngày thứ Sáu trời nắng đẹp.

Ngày hôm đó, mọi việc diễn ra bình thường. Phó Tử Ngộ đi làm, tan sở như
thường lệ. Anh vẫn gọi món ăn Nhật Bản của quán quen cho Bạc Cận Ngôn,
trong đầu lại một lần nữa cảm thán mình giống ô sin trông trẻ. Lúc trợ lý của
Bạc Cận Ngôn gọi điện, cảm giác duy nhất của Phó Tử Ngộ là toàn thân đổ mồ
hôi lạnh. Cảm giác lạnh buốt đó như thủy triều lặng lẽ bò lên sống lưng của anh.
Phó Tử Ngộ cầm điện thoại, đứng ngoài hành lang vắng lặng, nghe giọng nói
sốt ruột và đau khổ của người trợ lý: “Simon mất tích rồi.” Anh ngước nhìn ánh
chiều tà bên ngoài cửa sổ, nhất thời không biết mình đang ở chốn nào. Cảm giác
này rất quen thuộc, tinh thần suy sụp, khắc cốt ghi tâm, giống như xảy ra từ
nhiều năm trước nhưng cũng giống như mới ngày hôm qua.
Lúc đó cũng như bây giờ. Vào một ngày yên bình, vui vẻ, anh đột nhiên
nhận được cuộc điện thoại thông báo Hàn Vũ Mông mất tích. Người con gái anh
tưởng sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh, nhưng chỉ ba ngày sau cuộc điện thoại đó anh
đã vĩnh viễn mất cô.
Mấy ngày đầu sau khi bị bắt cóc, Hàn Vũ Mông thật sự không rõ, người đàn
ông luôn đeo mặt nạ thằng hề đó là ai. Cô chỉ thấy khiếp sợ, co rúm trong lồng
sắt, hy vọng lưỡi búa không bổ xuống người mình như năm người phụ nữ cùng
bị bắt khác.
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Nạn nhân đầu tiên mà tên giết người đeo mặt nạ hạ sát là một thiếu nữ mười
lăm tuổi. Cảnh tượng máu chảy lênh láng, xương bị băm nát diễn ra ngay trước
mặt các cô gái. Tên giết người dường như mệt mỏi và mông lung, đứng giữa
đống máu thịt bầy nhầy, trầm mặc hồi lâu. Còn bọn họ không dám thở mạnh,
càng không dám bật khóc thành tiếng.
Hai ngày sau, hắn lại giết hai người. Bốn cô gái còn lại bị giày vò cả về thể
xác lẫn tinh thần, trở thành những bông hoa úa tàn. Hàn Vũ Mông hết sức dè dặt
không để tên tội phạm chú ý đến mình. Cô cố gắng không nghĩ tới vấn đề, nếu
nạn nhân tiếp theo là mình thì phải làm thế nào?
Ngày cuối cùng, mọi chuyện dường như có điềm báo trước. Hôm đó, tên giết
người tỏ ra nóng nảy. Hắn liên tục theo dõi tin tức trên truyền hình. Tin tức
khiến các cô gái bị bắt cóc hết sức phấn chấn. Nghe nói dưới sự trợ giúp của
một thiên tài về tâm lý tội phạm trẻ tuổi, FBI đã công bố chân dung của hung
thủ, đồng thời triển khai kế hoạch truy lùng với quy mô lớn. Hàn Vũ Mông có
dự cảm, hôm nay cảnh sát sẽ tìm đến nơi này. Tuy nhiên, bóng tối trước lúc
bình minh luôn tăm tối nhất. Tầm chạng vạng, tên giết người đột nhiên trở nên
bình tĩnh một cách lạ thường. Hắn đi đến chỗ chiếc lồng sắt nhốt các cô gái bẩn
thỉu một cách thảm hại, tuyên bố kết cục của bọn họ.
“Tôi sẽ lái tàu ra biển.” Tên tội phạm nói. “Tôi sẽ được tự do, sẽ không chết
dưới làn đạn đáng ghét của cảnh sát. Về phần các cô... tôi sẽ cho các cô lựa
chọn.”
Bốn cô gái hồi hộp lắng nghe. Tuy nhiên, điều kiện hắn đưa ra vô cùng tàn
khốc: “Tôi sẽ thả ba cô, chỉ đưa một người lên tàu. Người này sẽ cùng tôi chết ở
ngoài biển. Nhưng nếu không có ai tự nguyện đi cùng tôi, tôi sẽ giết cả bốn
người.”
Trong cuộc đời mười chín năm ngắn ngủi của Hàn Vũ Mông, cô chưa bao
giờ cảm thấy đau đớn và tuyệt vọng như vậy. Những cô gái khác đều trầm mặc,
trong mắt bọn họ chỉ có nỗi hoảng sợ và sự trốn tránh. Im lặng một lúc, Hàn Vũ
Mông ngẩng đầu nhìn tên tội phạm, nói: “Tôi sẽ đi cùng anh.”
Ánh mắt của ba cô gái còn lại như trút được gánh nặng và lộ vẻ áy náy. Tên
tội phạm cười, hỏi HànVũ Mông: “Tại sao?”
Tại sao ư?
Bởi vì... bởi vì bạn trai của cô, người cô yêu nhất là một bác sĩ. Anh có thể
dốc hết sức lực để cứu tính mạng của người khác. Do đó, cô cũng sẽ làm như
anh. Bởi cô yêu anh như yêu linh hồn của mình.
Tên giết người đeo mặt nạ đưa Hàn Vũ Mông ra khỏi chiếc lồng sắt, nhốt
vào căn phòng kín ở bên cạnh. Nơi đó có một chiếc máy điện thoại. Đôi mắt
đằng sau tấm mặt nạ của hắn sáng rực. Hắn vui vẻ thưởng thức nỗi đau của cô.
“Cô có thể gọi điện thoại.” Hắn nói. “Tôi rất công bằng. Cô có thể gọi điện
cho người đàn ông cô yêu nhất. Sau khi chúng ta ra biển, tôi sẽ chuyển đoạn ghi
âm cuộc gọi này cho anh ta.”
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Sinh ly tử biệt luôn khiến con người đau đớn và tuyệt vọng, vậy thì đối với
Hàn Vũ Mông, cuộc điện thoại cuối cùng này coi như một sự ban ơn. Cô run rẩy
cầm ống nghe, gương mặt giàn giụa nước mắt.
Vụ án “Kẻ giết người đeo mặt nạ” xảy ra ở bang Maryland năm 2007. Sau
khi xem tài liệu có liên quan của cảnh sát, thiên tài tâm lý tội phạm còn chưa
được biết đến Bạc Cận Ngôn đã gửi một phong thư phác họa chân dung tên tội
phạm tường tận cho FBI. Nhờ tài liệu này, bốn ngày sau, FBI đã phá án thành
công. Lúc đến ngôi nhà giam giữ nạn nhân ở bên bờ biển, bọn họ đã cứu thoát
ba nạn nhân còn sống sót, tìm ra xương cốt của ba nạn nhân khác. Nạn nhân còn
lại Hàn Vũ Mông và tên tội phạm thì mất tích. Đội tuần tra bờ biển đã tìm kiếm
trong phạm vi hàng trăm cây số. Dựa theo tình hình thời tiết và xác tàu tìm kiếm
được, cuối cùng phía cảnh sát kết luận, bọn họ gặp phải bão trên biển, tàu bị
chìm, người chết mất xác.”
Khi tiến hành điều tra thân phận của hung thủ, cuối cùng FBI cũng làm rõ,
tại sao hắn lại bắt cóc những cô gái này.
Ba năm trước, vợ chưa cưới của hắn bị một tên côn đồ tấn công và bị thương
nặng. Xuất phát từ hành vi phòng vệ chính đáng, hắn đã nổ súng bắn tên côn đồ.
Sau đó, cả tên côn đồ và vợ chưa cưới của hắn đều được đưa tới bệnh viện cấp
cứu. Nhưng sau một đêm, tên tội phạm được cứu sống, còn người vợ chưa cưới
của hắn tắt thở.
Ba nạn nhân nữ mà hắn giết chết đều là người nhà của mấy bác sĩ phụ trách
ca mổ năm đó. Bốn cô gái còn lại tuy không liên quan đến hắn nhưng cũng là
con gái hoặc vợ bác sĩ, còn Hàn Vũ Mông là bạn gái của Phó Tử Ngộ, bác sĩ trẻ
tài giỏi của bệnh viện, ngôi sao mới của ngành y trong tương lai.
Sứ mệnh của bác sĩ là cứu sống và chăm sóc người bị thương. Nhưng tại sao
bọn họ lại cứu đồ cặn bã bẩn thỉu đó? Tên giết người đeo mặt nạ không hiểu
nổi. Hắn không cho phép điều đó xảy ra. Một khi bọn họ quyết định cứu kẻ xấu
xa, quan niệm mọi người đều bình đẳng trước sinh mạng, vậy thì hắn sẽ cướp
đoạt mạng sống của người bọn họ yêu thương nhất. Như vậy bọn họ mới biết,
tội ác đáng sợ đến mức nào.
Nửa năm sau, Bạc Cận Ngôn mới được cứu thoát. Anh ở bệnh viện cấp cứu
bốn ngày bốn đêm, Phó Tử Ngộ cũng ở bên cạnh bạn suốt bốn ngày bốn đêm.
Vào buổi tối ngày thứ ba, Phó Tử Ngộ rời khỏi bệnh viện, lái xe tới ngôi mộ của
Hàn Vũ Mông. Anh đứng trước bia mộ rất lâu, cuối cùng chỉ nói một câu: Joe,
nếu em có linh thiêng, xin hãy phù hộ để Simon sống sót.”
Lúc anh quay về bệnh viện, trời đã tờ mờ sáng. Sương mù dày đặc khiến tòa
nhà màu trắng của bệnh viện thấp thoáng như trong mộng ảo. Ca phẫu thuật của
Bạc Cận Ngôn đã kết thúc. Anh nằm trên giường bệnh, không một chút sinh
khí, tựa hồ đã rời khỏi cõi đời. Phó Tử Ngộ đứng bên cạnh giường bệnh một
lúc, anh tháo sợi dây chuyền khỏi cổ, mở bàn tay đang nắm chặt của Bạc Cận
Ngôn, đặt sợi dây chuyền vào đó.
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Bạc Cận Ngôn tỉnh lại vào buổi tối ngày hôm đó. Vừa mở mắt, anh liền nhìn
thấy Doãn Tư Kỳ ngồi úp mặt bên cạnh giường, bố anh ngồi ở sofa phía sau
nhắm mắt nghỉ ngơi. Cuối cùng là Phó Tử Ngộ, anh không ngủ mà đứng trước
cửa sổ, quay lưng về phía giường bệnh. Anh ngước nhìn ánh trăng bên ngoài, bộ
dạng thất thần.
“…” Bạc Cận Ngôn cất tiếng rất khẽ nhưng cũng đủ để ba người đồng thời
ngẩng đầu, quay về phía anh.
Bạc Cận Ngôn muốn mỉm cười với bọn họ nhưng khóe miệng anh không thể
động đậy. Doãn Tư Kỳ lập tức nắm tay anh, khóc nức nở. Bố anh đi nhanh tới,
mắt ông ngấn lệ, ông nhanh chóng bấm chuông ở đầu giường.
Cảm thấy tay phải đang nắm thứ gì đó, Bạc Cận Ngôn mở ra xem. Là sợi dây
chuyền rất quen thuộc. Anh biết trong mặt dây chuyền hình trái tim chứa thứ gì,
là tấm ảnh chụp một đôi nam nữ ôm nhau, cô gái từng xuất hiện trong kho dữ
liệu nạn nhân của anh.
Lúc này, Phó Tử Ngộ đã đi đến bên Bạc Cận Ngôn. Hai người nhìn nhau,
không ai lên tiếng. Viền mắt Phó Tử Ngộ ươn ướt, anh quỳ một chân xuống
cạnh giường, nắm tay Bạc Cận Ngôn, để sợi dây chuyền nằm trong lòng bàn tay
hai người.
Tử Ngộ!
Hãy hứa với em, anh nhất định sẽ sống vui vẻ như trước kia. Cuộc đời dài
hay ngắn không phải là thước đo đánh giá con người có hạnh phúc hay không.
Chúng ta không thể sống bên nhau đến đầu bạc răng long nhưng không có
nghĩa là tình yêu của chúng ta không vĩnh hằng. Anh là người chính trực, lương
thiện, cuộc đời của anh còn rất dài. Anh có thể cứu giúp rất nhiều người. Tử
Ngộ, chúc anh hạnh phúc.
Tôi từng yêu một người con gái hoàn hảo như thiên thần. Em mang tất cả
mộng ước của tôi về tình yêu, khơi gợi tất cả sự nhiệt tình trong tôi. Mất em,
cuộc đời tôi không bao giờ viên mãn, nhưng tôi sao có thể trong mong ông trời
ban cho tôi người phụ nữ thứ hai như vậy? Tôi sẽ sống hạnh phúc trong quãng
đời còn lại như em hy vọng, sẽ giúp đỡ nhiều người như em mong muốn. Đây
chính là sự báo đáp tốt nhất đối với tình yêu em đã dành cho tôi.
Ghi chú:
1. Tổ chức Bác sĩ không biên giới (tiếng Pháp: Médecins Sans Frontières MSF): một tổ chức phi chính phủ quốc tế do một số bác sĩ người Pháp thành lập
năm 1971 vì mục đích nhân đạo với những hoạt động cứu trợ y tế trong các
trường hợp khẩn cấp như thiên tai, dịch bệnh, nạn đói hay chiến tranh...

HẾT

www.vuilen.com

281

