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I

m lặng một lúc lâu.

Nhậm Tuyết Lan đã khôi phục lại sắc mặt bình thường, cô cầm chén trà
uống một ngụm trà lớn, lúc này mới phát hiện ra trà đã nguội lạnh từ bao giờ.
Cô cười, nhìn Mã Tu Hòa: “Thì ra để Cố Thất Hải có thể thoát tội anh tìm một
người vô tội là tôi đây đến để thế thân sao? Thật sự khiến cho người ta phải mở
mang tầm mắt.”
Mã Tu Hòa không để ý đến vẻ trào phúng của Nhậm Tuyết Lan, “Sau khi an
bài cuộc gặp gỡ ‘ngẫu nhiên’ giữa Cố Thất Hải và Dịch Triệu Huy, trước khi sát
hại Dịch Triệu Huy cô còn chuẩn bị rất nhiều thứ, ví dụ như đến buồng điện
thoại công cộng gần nhà Cố Thất Hải nhiều lần để liên lạc với Dịch Triệu Huy,
tạo ra ‘bằng chứng’ hai người này có rất nhiều lần tiếp xúc với nhau. Thêm nữa
để cho Cố Thất Hải không có bằng chứng ngoại phạm trong thời gian xảy ra án
mạng, cô còn lấy cớ gần đây Cố Thất Hải có chứng mất ngủ để tặng cho cô ấy
một số thứ.”
Mã Tu Hòa đặt một lọ tinh dầu huân hương nhỏ trên bàn trà.
Nhậm Tuyết Lan hừ lạnh một tiếng: “Thất Hải nói cô ấy gần đây hay mất
ngủ, tôi có ý tốt tặng cô ấy một lọ tinh dầu nhỏ thì liền biến thành ‘hung thủ’
trong mắt anh, vậy là quá oan uổng cho tôi rồi.”
“Nếu đây là lọ huân hương bình thường như cô nói thì tôi cũng không nhắc
đến. Nhưng tôi đã đi kiểm tra, trong lọ tinh dầu này có chứa phần lớn thành
phần thôi miên, đây là một thành phần rất hiếm thấy ở các lọ tinh dầu bình
thường. Nhưng mà cô cũng rất rõ ràng lọ tinh dầu này một khi bị phát hiện và
đem đi kiểm tra nhất định mọi hoài nghi sẽ rơi lên người cô, nên ngày hôm qua
cô mới cố ý đến nơi này để lấy về. Nhưng không may chính là hôm qua tôi đã
đến đây trước cô một bước, tìm ra vật chứng này để cho cô phải tay không quay
về.”
Sắc mặt Nhậm Tuyết Lan dần trở nên có chút khó coi: “Anh suy nghĩ quá
nhiều rồi, lọ tinh dầu này là tôi tình cờ đi dạo phố rồi mua được, căn bản không
hề biết là thành phần nó có vấn đề gì. Trước khi chưa có bằng chứng xác thực
nào, anh đừng có vu khống cho tôi.”
Mã Tu Hòa khẽ thở dài một hơi, lại lấy từ trong túi ra một túi bóng, bên
trong còn chứa một chiếc bút bi.
“Còn nhớ rõ chiếc bút này không?”
Nhậm Tuyết Lan nhìn chằm chằm chiếc bút một lúc lâu, đột nhiên mở to mắt
như vừa mới tỉnh mộng.
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“Tôi nghĩ cô cũng nhớ ra rồi. Đúng vậy, đây là bút mà bảo vệ kí túc xá dùng
để đăng kí ra vào kí túc xá, mặc dù khi sát hại Dịch Triệu Huy, cô rất cẩn thận
khổng để lại một dấu vân tay nào ở hiện trường, nhưng khi vào kí túc xá, cô lại
gặp phải một chuyện ngoài ý muốn. Vì mấy ngày nay nạn trộm cắp đột nhiên
tăng vọt lên, nhà trường để đề phòng chuyện này nên mới có thủ tục đăng kí ra
vào ở phòng bảo vệ. Đêm ngày 28 tháng 8, cô tới kí túc xá giáo viên, đột nhiên
bị bảo vệ gọi lại để viết thủ tục đăng kí ra vào, tình huống ngoài ý muốn này
khiến cho cô bất ngờ không kịp đề phòng, mà vào buổi tối mùa hè nóng nực cô
cũng không thể khác người mà đeo găng tay, chỉ có thể dùng tay không cầm lấy
bút, ghi tên ‘Cố Thất Hải’ vào danh sách đăng kí.”
“Mặc dù xảy ra một chuyện ngoài ý muốn, nhưng cô cũng bình tĩnh lại rất
nhanh. Sau khi giết chết Dịch Triệu Huy, rời khỏi kí túc xá, lúc điền thời gian
rời đi ở bản đăng kí, cô thừa dịp bảo vệ không để ý liền giấu bút bi vào túi xách
mang đi. Đáng tiếc là ông trời trêu người, thật ra đêm đó, sau khi cô vào kí túc
xá giáo viên xong, bảo vệ liền ngồi kiểm tra danh sách đăng kí, phát hiện ra bút
viết không ra mực, vì thế ông ta mới đi thay một chiếc bút bi mới tinh khác.”
Mã Tu Hòa cố ý nhìn vào chiếc bút đựng trong túi bóng. Nhậm Tuyết Lan nhìn
thấy cử chỉ của Mã Tu Hòa, trong lòng chỉ cảm thấy run rẩy vì sợ hãi. “Đúng
vậy, chiếc bút mà cô mang đi lúc ấy chính là bút mới, mà bút có dấu vân tay của
cô lại đang ở trên tay tôi. Nếu bây giờ cô còn biện minh mình không phải hung
thủ, vậy giải thích cho tôi xem vì sao trên bút lại có dấu vân tay của cô?”
Nhậm Tuyết Lan trầm mặc một lát rồi đột nhiên nở nụ cười.
“Thì ra trên thế giới này vẫn có những chuyện trùng hợp như thế này, anh
gặp tôi mới có một ngày, vậy đến tột cùng là từ khi nào mà đã nghi ngờ tôi?”
“Từ cái nhìn đầu tiên.” Mã Tu Hòa thản nhiên nói: “Mặc dù cô cùng Cố Thất
Hải có phong cách ăn mặc rất khác nhau, nhưng xét về dáng người thì hai người
rất giống nhau. Hung thủ nếu muốn giả làm Cố Thất Hải thì chắc chắn phải có
hiểu biết nhất định về Cố Thất Hải, vì thế người quen của Cố Thất Hải là những
người có hiềm nghi lớn nhất. Tiếp theo là khi cô vào nhà. Đối diện với một
người xa lạ mới gặp lần đầu, câu đầu tiên của cô lại là muốn tôi pha cho cô chén
trà, mà khi tôi cố ý rót một ly nước sôi thì ánh mắt của cô lộ ra vài phần kích
động. Vì thế tôi nghĩ đến chuyện đại khái cô muốn nhân lúc tôi pha trà cho cô
thì tranh thủ làm gì đó trong nhà Cố Thất Hải. Việc này rất rõ ràng là muốn tìm
lọ tinh dầu kia.”
“Khó trách khi ấy tôi nghĩ cách rời khỏi tầm mắt của anh nhưng anh lại
không để cho tôi cơ hội nào. Thì ra ngay từ lúc ấy trong mắt anh tôi đã trở thành
thủ phạm.”
“Không, lúc ấy tôi cũng chỉ mới nghi ngờ mà thôi, một lúc sau tôi mới xác
định chắc chắn cô là hung thủ. Còn nhớ rõ lúc chúng ta nói chuyện không? Tôi
hi vọng cô có thể kể lại về quá khứ của Cố Thất Hải, nhưng những chuyện mà
cô nói về cô ấy với sự thật thì lại hoàn toàn ngược lại, giống như cô đang cố ý
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tạo cho tôi ấn tượng Cố Thất Hải là một cô gái giảo hoạt, hơn nữa lại rất oán
hận Dịch Triệu Huy.”
“Vì sao anh cho rằng người nói dối là tôi mà không phải là Cố Thất Hải?”
“Vì cô có sơ hở.”
“Sơ hở?”
“Từ khẩu cung của Tô Diễm Phân, cảnh sát biết được cách khống chế nữ
nhân của Dịch Triệu Huy, sau đó liền phái người đi điều tra máy tính của hắn.
Trong đó có một lượng lớn clip quay lại quá trình Dịch Triệu Huy có quan hệ
bất chính với những nữ sinh dưới tay hắn. Nhưng trong đó không hề thấy một
clip nào có liên quan đến Cố Thất Hải, sau đó nhân viên kĩ thuật kiểm tra kĩ lại
thì phát hiện có một clip mới bị xóa bỏ. Sau khi khôi phục lại chúng tôi mới
phát hiện ra, clip ấy là của...” Mã Tu Hòa nói đến đây liền dừng lại, không nói
thêm gì nữa.
“Clip ấy là của tôi đúng không?” Nhậm Tuyết Lan cười khổ: “Tôi biết chứng
cớ này sẽ không đơn giản như vậy mà biến mất, nhưng tôi cũng không thể cứ
như vậy mà để lại nó. A, tên Dịch Triệu Huy thối tha này, dù chết rồi cũng
không tha cho tôi.”
Mã Tu Hòa hỏi: “Cô cũng là một người bị hại năm ấy?”
“Người bị hại... Tôi nghĩ tôi không xứng với ba chữ này. Dịch Triệu Huy dù
đi quá giới hạn, nhưng hắn không ép buộc bất kì nữ sinh nào lên giường cùng
mình, ít nhất là khi tôi nằm trên giường hắn là vì cam tâm tình nguyện. Những
nữ sinh năm ấy dường như tất cả mọi người đều bị vẻ ngoài, những lời mật ngọt
của hắn mê hoặc, nhưng chỉ có Cố Thất Hải là ngoại lệ duy nhất.”
Nghe Nhậm Tuyết Lan nói đến tên mình, Cố Thất Hải vẫn luôn im lặng
ngẩng đầu lên, hốc mắt có chút đỏ.
“Thật ra tôi vẫn luôn ghen tị với cô ấy. Cô ấy vẽ tốt hơn tôi, gia cảnh vốn
cũng... Trước khi Dịch Triệu Huy ra tay với tôi, cô ấy cũng từng nhắc nhở,
nhưng tôi không cam lòng, vì tôi khờ dại, nghĩ rằng người Dịch Triệu Huy nhìn
trúng vốn là tôi mà không phải cô ấy. Khó khăn lắm mới qua được thời gian học
trung học, tôi cho rằng bản thân đã thoát khỏi tay hắn thì đột nhiên hai tháng
trước hắn lại tìm đến tôi, tôi lại không thể không thuận theo hắn. Lúc ấy tôi thật
sự rất tuyệt vọng, vì thế liền nổi lên ý nghĩ muốn giết chết Dịch Triệu Huy,
nhưng giết hắn xong chẳng phải cuộc sống của tôi cũng vẫn như trước bị hắn
hủy hoại sao? Nhưng vào thời điểm tôi tuyệt vọng nhất, Cố Thất Hải, mình lại
gặp cậu.”
Mã Tu Hòa cũng nhìn về phía Cố Thất Hải, sau khi biết được hung thủ thật
sự giết Dịch Triệu Huy, tính tình Cố Thất Hải vẫn luôn rất kì quái, anh có chút
lo lắng trạng thái trước mắt của cô có thể không thừa nhận nổi lời bộc bạch này
của Nhậm Tuyết Lan.
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Nhưng Cố Thất Hải không trốn tránh.
Nhậm Tuyết Lan chậm rãi nói: “Mình nghĩ đã qua hai năm, mình có thể trở
nên ưu tú hơn so với cậu, nhưng hơn một tháng trước gặp lại cậu, cậu vẫn y hệt
như trước kia. Rõ ràng người đỗ đại học, người trở nên xinh đẹp hơn, người
được hoan nghênh hơn là mình, nhưng mình phát hiện ra, mình vẫn ghen tị với
cậu như trước. Câu không chỉ sạch sẽ, mà bên cạnh cậu còn có Hà Diễn. Mình
nghĩ cậu cũng không biết, mình thích Hà Diễn, khi nhìn thấy Hà Diễn trong cửa
hàng làm thêm của hai người, mình đã thích anh ấy. Nhưng trước sau thì anh ấy
chỉ để mắt đến cậu. Cho nên mình mới quyết định biến cậu thành người thế thân
cho mình. Dịch Triệu Huy sau khi biết mình có thể giúp hắn thu phục cậu thì rất
hưng phấn, mình không ngờ hắn cặn bã như vậy, nhưng đã qua hai năm hắn vẫn
luôn nhớ đến cậu, thậm chí dù cho mình có đưa ra yêu cầu vô lý đến mức nào
hắn cũng đồng ý. Còn phần những việc làm tiếp theo thì đúng như lời suy đoán
của Mã tiên sinh.”
Nhậm Tuyết Lan mất rất nhiều công che giấu việc này như vậy, nhưng sau
khi nói xong cô lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cô nhìn sang Cố Thất Hải, dù là
phẫn nộ, trách móc, thất vọng, dù thế nào cô cũng đã chuẩn bị tinh thần.
Cố Thất Hải vẫn trầm mặc.
“Đi tự thú đi.”
Nhậm Tuyết Lan ngẩn ra, quay đầu nhìn lại thấy người đang nói chuyện là
Mã Tu Hòa.
“Trước mắt cảnh sát vẫn chưa biết chân tướng thật sự, vật chứng cũng vẫn
còn trên tay tôi, chưa giao cho bọn họ. Những chuyện này đều là ý của Cố Thất
Hải.” Mã Tu Hòa liếc mắt nhìn Cố Thất Hải, thay cô nói ý kiến: “Bây giờ cô đi
tự thú, sau này còn có cơ hội làm lại cuộc đời.”
Nhậm Tuyết Lan nhếch mép, nhưng thế nào cũng không cười lên nổi, ngược
lại còn rơi nước mắt.
Cố Thất Hải hết lần này đến lần khác không oán không hận kéo cô khỏi sự
hận thù, không sợ bị những ý đồ đen tối của cô từng chút một nhiễm bẩn lên
người.
“Mã tiên sinh vừa rồi nói trong vụ án này, sự việc ngoài kế hoạch lớn nhất
chính là thủ tục đăng kí ra vào kí túc xá, thật ra không phải vậy, điều khiến cho
tôi khó lòng phòng bị nhất đó chính là Cố Thất Hải có một hàng xóm là một
thám tử xuất sắc như anh.” Nhậm Tuyết Lan nhẹ nhàng nói: “Thất Hải, quả
nhiên so với mình cậu rất may mắn.”

Chương 17

S

au khi án mạng của Dịch Triệu Huy được điều tra xong, Cố Thất Hải liền

ở lì trong nhà suốt một tuần liền, ai cũng không gặp, điện thoại của ai cũng
không tiếp.
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Cô tất nhiên biết trốn tránh như vậy cũng không phải là biện pháp, nhưng
mấy chữ như “phấn chấn lên” tuy nói thì dễ nhưng làm thì rất khó.
Lại một buổi chiều nữa... Cố Thất Hải cảm thấy trong phòng có chút ngột
ngạt, liền đi đến cửa ban công đứng một chút, một trận gió thổi qua, tiếng
chuông gió êm tai liền vang lên.
Cố Thất Hải không thể không đi ra ngoài. Tay cô còn chưa chạm đến chuông
gió, một giọng nói trầm thấp đã vang lên.
“Cuối cùng cũng chịu đi ra?”
Cố Thất Hải dừng tay lại, quay đầu lại thấy Mã Tu Hòa đứng dựa người vào
lan can ở ban công bên cạnh, ngón tay kẹp một điếu thuốc lá, thản nhiên nhìn
cô.
“Anh đang đợi tôi?”
Mã Tu Hòa thấy cô lại gần, dập tắt điếu thuốc trên tay, lên tiếng: “Suốt cả
tuần không ra khỏi cửa, không hổ danh là trạch nữ chính hiệu.”
“Sao anh biết...”
“Hòm thư dưới lầu nhà cô có một tờ hóa đơn tiền điện được gửi đến từ tuần
trước, nhưng cô vẫn chưa lấy đi. Bình thường đều là cách ba ngày cô kiểm tra
hòm thư một lần.” Mã Tu Hòa nhìn qua cô: “Một tuần qua làm gì? Vẽ tranh
sao?”
Cố Thất Hải lúng túng, cả tuần qua, ngay cả bút vẽ cô cũng chưa động vào.
Mã Tu Hòa dường như cũng đoán được kết quả, không tiếp tục hỏi tiếp vấn
đề này.
Cố Thất Hải lẳng lặng đứng cùng anh ngoài ban công một lúc, ánh hoàng
hôn màu đỏ sậm chiếu xuống đột nhiên khiến cho cô nhớ đến một chuyện. Cô
chạy vào phòng khách, một lát sau cầm một thứ đi ra.
Khoảng cách giữa hai ban công là khoảng một thước, Cố Thất Hải vươn tay
ra, đưa một túi ni lông trong suốt đựng một chiếc bút ra đưa cho Mã Tu Hòa.
“Hôm ấy ở nhà tôi, anh nói đây là một chứng cứ rất quan trọng phải không?”
Mã Tu Hòa nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Cố Thất Hải, mỉm cười: “Đã là đồ
bỏ đi rồi, tùy cô xử lý.”
Cố Thất Hải ngơ ngác cầm túi bóng, đưa cho anh cũng không được mà cầm
về cũng không xong.
“Thật ra hôm ấy khi phá án tôi đã nói dối một chuyện.” Mã Tu Hòa thay đổi
tư thế, đối mặt với Cố Thất Hải: “Thời điểm xảy ra án mạng, chiếc bút bi mà
Nhậm Tuyết Lan cầm đi, thực ra không hề bị bảo vệ đổi qua, chiếc bút bi này là
một chiếc giống như cái ở phòng bảo vệ, tôi mua ở bên đường. Bên trên không
hề có dấu vân tay của Nhậm Tuyết Lan.”
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“Sao anh lại làm chuyện này?” Dù Cố Thất Hải có thiếu hiểu biết đến mức
nào, cô vẫn hiểu được ngụy tạo bằng chứng là chuyện cực kì nghiêm trọng.
“Vì cô nói hi vọng Nhậm Tuyết Lan có thể chủ động đi tự thú. Nếu không có
‘chứng cứ’ xác thực, cô ấy chưa chắc đã dễ dàng bị thuyết phục như vậy.”
“Nhưng cũng không cần vì lời nói của tôi mà làm những chuyện như vậy...”
“Cách phá án của tôi rất sạch sẽ, chắc chắn không có vấn đề, nên không cần
lo lắng.” Mã Tu Hòa cười cười, “Ít ra, tình hình bây giờ đúng là kết quả mà cô
mong muốn. Rất đáng giá.”
“Anh giúp tôi như vậy, tôi thật sự không biết phải báo đáp anh như thế nào.”
“Nếu muốn báo đáp tôi, thì trước lúc đó tốt nhất nên nghĩ cách làm thế nào
để xốc lại tinh thần của mình đi.”
Cố Thất Hải cũng dựa người vao lan can: “Anh phá án lợi hại như vậy, chắc
hẳn trước kia cũng đã từng giải quyết rất nhiều vụ án rồi chứ? Đã bao giờ anh
gặp phải một vụ án nào khiến anh cảm thấy bất lực... Hay cảm thấy tuyệt vọng
chưa?”
“Đương nhiên là có.”
Cố Thất Hải có chút ngạc nhiên, thật ra trước khi hỏi chuyện này, cô đã
chuẩn bị sẵn tinh thần là câu trả lời của anh chắc chắn sẽ là một dáng vẻ vô
cùng tự tin mà nói là ‘Không”.
“Thật ra, trước đây tôi từng là cảnh sát.”
So với câu trả lời trước, Cố Thất Hải đối với câu nói này của anh lại không
cảm thấy ngạc nhiên.
Từ trước tới nay, có rất nhiều chi tiết có thể chỉ ra điểm này. Sự hiểu biết
chuyên nghiệp, quan hệ quen biết với đội trưởng đội hình sự hiện nay, bản lĩnh
mạnh mẽ hơn hẳn người thường... Tất cả những dấu hiệu ấy bất giác đã nói cho
Cố Thất Hải biết rằng Mã Tu Hòa không phải là một thám tử bình thường.
Nếu anh xuất thân từ cảnh sát, thì mọi chuyện đều trở nên bình thường.
“Vài năm làm cảnh sát, trong đầu tôi chỉ có hai khái niệm, một là cực kì vô
tội, hai là nhất định là tội ác. Nhưng năm năm trước, chính mắt tôi chứng kiến
một vụ án làm đảo lộn hoàn toàn cách nhìn của tôi đối với xung quanh. Vì thế
tôi mới quyết định rời khỏi cảnh cục, dùng cách thức của riêng mình để đi tìm
sự thật, đường mà tôi đi, tất nhiên là không hề thuận buồm xuôi gió, nhưng tôi
không hề có ý định trốn tránh nó.” Mã Tu Hòa nhìn bên ngoài có vẻ rất thoải
mái, nhưng lại trầm giọng xuống: “Thất Hải, tôi và cô, thật sự rất giống nhau.”
Tôi và cô thật sự rất giống nhau... Ngụ ý là trong mắt anh, anh đã đặt cô ở vị
trí ngang hàng, anh thông cảm với cô, kính trọng cô, và cũng hiểu được cô.
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Cố Thất Hải thụ sủng nhược kinh, không biết phải nói gì. Mã Tu Hòa cũng
lặng yên một lát rồi nói: “Có chuyện này, tôi muốn nói với cô.”
“Chuyện gì?”
“Trong lúc điều tra, cảnh sát đã khôi phục lại các dữ liệu bị xóa trong điện
thoại của Dịch Triệu Huy, trong đó có một tin nhắn của cô.”
Có Thất Hải nhớ đến một ngày trước khi Dịch Triệu Huy gặp chuyện không
may, cô quả thực đã nhắn một tin cho hắn. Vì lúc ấy cô mới bị Dịch Triệu Huy
quấy rối, rồi nhớ đến khoảng thời gian khốn khổ thời trung học, nước mắt của
Nhậm Tuyết Lan khi nói đến Dịch Triệu Huy. Một người khi đến đường cùng,
thì rất dễ làm ra những chuyện điên cuồng. Vì thế nên cô mới gửi một tin nhắn
cho Dịch Triệu Huy.
“Có chuyện gì thì cứ nhằm vào tôi đi, đừng quấy rầy đến bạn tôi nữa. Nếu
không, tôi dù chết cũng sẽ không tha cho anh.”
Cô dù có hận, nhưng cũng sẽ cực kì ít khi nói những lời như vậy, nhưng mà
chính vì tin nhắn ngoại lệ này, cô vô tình lại khiến cho cảnh sát nghi ngờ mình
nhiều hơn.
Nhưng Mã Tu Hòa vẫn tin tưởng cô.
Mã Tu Hòa nói: “Căn cứ vào khẩu cung của Nhậm Tuyết Lan, đêm ngày 28
tháng 8, 10 giờ 25 phút cô ấy đã giết Dịch Triệu Huy, nhưng 10 giờ 30 phút Tô
Diễm Phân lại nhận được tin nhắn của Dịch Triệu Huy, nói có việc cần thương
lượng, bảo Tô Diễm Phân đến kí túc xá của hắn. Nhưng chắc chắn, lúc ấy Dịch
Triệu Huy đã chết, vậy cô cho rằng người gửi tin nhắn này là ai?”
Cố Thất Hải giật mình: “Tuyết Lan?”
Mã Tu Hòa gật đầu nói: “Dựa vào tình huống đêm ấy, Nhậm Tuyết Lan có lẽ
không biết rõ Ngô Kiều có ở lại kí túc xá giáo viên hay không. Nếu không có tin
nhắn này, Tô Diễm Phân sẽ không đến kí túc xá, không trở thành người phát
hiện ra thi thể của Dịch Triệu Huy, và người trở thành nghi phạm đầu tiên chắc
chắn sẽ là cô. Nhưng điều kì lạ chính là trong kế hoạch của Nhậm Tuyết Lan, rõ
ràng đã định cô sẽ là người thế tội cho cô ấy, vì sao đến giây phút cuối cùng, cô
ấy lại còn mạo hiểm làm ra chuyện thừa thãi này?”
“... Chẳng lẽ cô ấy đã đọc được tin nhắn ấy?”
“Phải, lúc ấy cô ấy đã hối hận, nhưng cô ấy đã không có cách nào để quay
đầu lại.” Giọng điệu Mã Tu Hòa cũng mang theo một tia tiếc hận, “Dù là một sự
bù đắp rất nhỏ bé, cô ấy vẫn hi vọng có thể giảm bớt sự hiềm nghi của cô.”
Hốc mắt Cố Thất Hải đỏ hoe, cô nhanh chóng cúi đầu.
“Dù rằng tôi không thể tán thành việc giết người của cô ấy, nhưng tôi có thể
cảm nhận được, dù cô ấy làm nhiều chuyện có lỗi như vậy, nhưng trong lòng cô
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ấy vẫn như trước, vẫn coi cô là bạn, nên so với cô, cô ấy có lẽ càng không thể
tha thứ cho bản thân mình hơn.”
Cố Thất Hải đưa tay lau mặt, khẽ nói: “Khi học trung học, tôi bị tất cả những
cô gái có quan hệ với Dịch Triệu Huy xa lánh, chơi xấu, dường như không có ai
để ý đến tôi cả. Nhưng thật ra Nhậm Tuyết Lan vẫn luôn âm thầm để ý đến tôi,
nếu không có cậu ấy, có lẽ tôi không thể vượt qua những tháng ngày tăm tối ấy,
vậy mà tôi không hề biết nguyên nhân đau khổ của cậu ấy lại chính là bản thân
mình.”
Mã Tu Hòa yên lặng dời mắt: “Sau khi mọi chuyện giải quyết xong, cô cũng
nên đến thăm Nhậm Tuyết Lan đi. Dù là giải thích hay cảm ơn, không phải từ
chính miệng cô nói, thì đều không có ý nghĩa gì.”
Cố Thất Hải nhắm mắt lại hít một hơi. Cô ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn
Mã Tu Hòa: “Mã tiên sinh, anh đã giúp tôi rất nhiều, cảm ơn anh.”
Mã Tu Hòa quay lại, chỉ thấy Cố Thất Hải nói xong liền xoay người đi vào
phòng khách.
Một tiếng “Cảm ơn” của cô rõ ràng là được nói từ tận đáy lòng, vì sao anh
lại nghe được trong giọng nói của cô có ý tứ cáo biệt?

Chương 18

C

ố Thất Hải rốt cuộc cũng hạ quyết tâm ra khỏi nhà.

Nơi đầu tiên cô muốn đến là cửa hàng quần áo nơi cô làm việc. Theo lời của
chủ quán mấy hôm trước, thì tính ra cô đã phải nghỉ làm rồi. Nhưng vì án mạng
của Dịch Triệu Huy mà đến tậm hôm nay cô vẫn chưa chính thức làm thủ tục
nghỉ làm ở nơi đó. Khiến cho cửa hàng cũng phải chịu nhiều phiền toái cô cảm
thấy có chút áy náy, dù thế nào cô lúc này cũng muốn giải quyết dứt điểm
chuyện ở đó rồi mới có thể đi ra ngoài thư giãn được.
Đến cửa hàng, Cố Thất Hải liền thấy chủ quán đứng sau quầy thanh toán, cô
nhanh chóng tiến đến nhận lỗi: “Thật xin lỗi, thời gian vừa qua khiến cho cửa
hàng phải chịu nhiều phiền phức rồi.”
“Không sao, chúng tôi cũng đã nghe Hà Diễn nói qua, trước đây là do chúng
tôi hiểu lầm cô. Là chúng tôi có lỗi.” Chủ quán ngượng ngùng, “Huống chi mấy
ngày nay có Hà Diễn hỗ trợ, chúng tôi cũng không bị ảnh hưởng nhiều.”
Cố Thất Hải giật mình, trước kia cô từng nghe Hà Diễn nói qua, sau khi khai
giảng thì anh sẽ không đi làm nữa, tính ra mấy ngày nay anh vừa khai giảng
xong, sao còn có thể đến đây làm thêm?
Chủ quán hỏi cô: “Chẳng lẽ cô không biết Hà Diễn đã nghỉ việc, hiện tại cậu
ấy đang làm phần việc này là hộ cô.”
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Cô thật sự không biết gì.
Vừa nói xong, Hà Diễn cầm một hộp quần áo đi ra phía trước cửa hàng, anh
có vẻ ngạc nhiên khi thấy Cố Thất Hải, nhưng rất nhanh sau đó anh liền thoải
mái tươi cười với cô.
Cuối cùng Cố Thất Hải vẫn làm thủ tục xin nghỉ làm, cầm tiền lương của
tháng vừa rồi, cô lấy một nửa đưa cho Hà Diễn.
Hà Diễn khoát tay: “Không cần đâu.”
“Em không hề biết là anh lại giúp em nhiều chuyện như vậy. Rõ ràng là đã
khai giảng mà anh còn chạy đến cửa hàng làm thêm hộ em. Anh nhận lấy đi.”
“Vừa khai giảng xong, chương trình học của anh cũng tương đối nhẹ nhàng.
Hơn nữa, những chuyện này đều là anh tình nguyện.” Hà Diễn cười cười, lấy
tiền trên tay Cố Thất Hải nhét lại vào phong bì: “Nếu muốn cảm ơn anh, vậy thì
thực hiện lời hứa lúc trước, mời anh đến nhà làm khách đi.”
“Được rồi, không thành vấn đề.”
“Vậy chọn ngày luôn đi. Tối nay em có rảnh không?”
“Có.”
Tâm trạng của Cố Thất Hải hôm nay cực kì dễ chịu, Hà Diễn vui sướng mỉm
cười: “Đúng rồi, mấy hôm nay anh không thấy Nhậm Tuyết Lan. Hai người
chơi thân với nhau, hay gọi cả cô ấy đến nữa?”
Bước chân Cố Thất Hải đột nhiên dừng lại.
Dù chuyện Cố Thất Hải là nghi phạm đã được làm sáng tỏ, nhưng những chi
tiết cụ thể về vụ án mạng của Dịch Triệu Huy vẫn chưa bị truyền thông đưa tin
hết, cho nên Hà Diễn vẫn chưa biết chuyện của Nhậm Tuyết Lan.
Nhậm Tuyết Lan từng nói qua là cô ấy thích Hà Diễn.
Cố Thất Hải nghĩ một chút rồi nói: “Tuyết Lan gần đây có chút việc, lần sau
chúng ta gọi cô ấy đi ăn cơm cũng được.”
Dù sau này rốt cuộc cũng sẽ có ngày Hà Diễn biết được sự thật, nhưng dù là
một ngày, Cố Thất Hải vẫn muốn Tuyết Lan có thể duy trì hình tượng tốt đẹp
trong mắt người cô ấy thích.
Vì bữa tối hôm nay, Cố Thất Hải cùng Hà Diễn đến siêu thị ở gần khu trọ để
mua nguyên liệu nấu ăn. Cố Thất Hải không biết Hà Diễn thích ăn cái gì, nên
Hà Diễn sóng vai cùng cô đẩy xe hàng, còn cô khi chọn được một món nào đó
liền quay người hỏi ý kiến của cậu, những lúc như vậy cậu sẽ dừng lại một chút,
mỉm cười mà trả lời cô.
Mã Tu Hòa đến siêu thị mua ít vật dụng linh tinh, vừa đúng lúc thấy một
màn như vậy. Từ phía xa nhìn lại, Cố Thất Hải và Hà Diễn giống như một cặp
tình nhân đắm chìm trong hạnh phúc.
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Cố Thất Hải đang chăm chú chọn bí đỏ, vừa ngẩng đầu liền thấy một thân
ảnh cao lớn lẫn trong đám đông, tay cô khẽ run lên. Nếu không phải Hà Diễn
nhanh tay lẹ mắt, thì quả bí đỏ trên tay cô đã rơi xuống đất.
Mã Tu Hòa không nhanh không chậm đi về phía cô. Cô theo bản năng gọi
anh một tiếng: “Mã tiên sinh.”
Mã Tu Hòa cũng gật đầu, xem như trả lời cô. Anh vươn tay, cố ý lấy một
quả bí đỏ ngay cạnh Cố Thất Hải.
Hà Diễn thắc mắc: “Người quen của em?”
Cố Thất Hải: “Là hàng xóm.”
Mã Tu Hòa một tay cầm bí đỏ, nhìn những chuyên liệu nấu ăn trên xe đẩy,
số lượng ước chừng có vẻ là phần của hai người. Giữ vẻ mặt thản nhiên, anh
liền xoay người rời đi.
Cố Thất Hải thấy bóng dáng lạnh lùng của Mã Tu Hòa, nhẹ nhàng bổ sung:
“Anh ấy là ân nhân đã cứu em hai lần. Là ân nhân lớn nhất của đời em.”
Cố Thất Hải và Hà Diễn rất nhanh đã chọn xong nguyên liệu nấu ăn, hào
hứng đến quầy thu ngân chuẩn bị thanh toán, nhưng đồ mới tính tiền được một
nửa, một cánh tay thon dài đột nhiên vươn qua vai Cố Thất Hải, đặt lên bàn một
chiếc bàn chải đánh răng, một tuýp kem đánh răng, một chai nước rửa tay... Và
một quả bí đỏ.
Mã Tu Hòa thản nhiên: “Thanh toán cùng nhau.”
Nhân viên thu ngân nhìn Cố Thất Hải, cô liền gật gật đầu: “... Phải, là thanh
toán cùng nhau.”
Cố Thất Hải nói bữa này cô mời khách, tất nhiên là cô phải mở ví thanh toán
tiền. Không ngờ Mã Tu Hòa đứng cạnh cô đã nhanh hơn một bước, thanh toán
xong liền xách túi đồ to muốn rời đi.
Cố Thất Hải và Hà Diễn thấy vậy cũng nhanh chân đi theo anh.
Cố Thất Hải đưa tay nhận lấy túi đồ, nhưng Mã Tu Hòa lại không chiều theo
ý cô, Cố Thất Hải không hiểu nổi hành động của anh: “Tôi sẽ trả lại tiền cho
anh.”
“Không cần.”
“Vậy sao được...”
“Vậy thì báo đáp tôi đi.” Mã Tu Hòa nhíu mày, “Là cô từng nói vậy.”
“Báo đáp như thế nào?”
“Tối nay ăn cơm cùng tôi.”
Cố Thất Hải không thể không gật đầu. Một lúc sau, bị Hà Diễn huých tay cô
mới hoàn hồn ngẩng đầu lên, đối diện cô là ánh mắt mang theo ý cười nhàn nhạt
của Mã Tu Hòa.
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Quái lạ, sao hôm nay cô lại thiếu nhân tình nhiều vậy nhỉ?
Thật ra Mã Tu Hòa không hề cố ý làm cho Cố Thất Hải khó xử. Khi nhìn
thấy Cố Thất Hải đi siêu thị cùng Hà Diễn, không hiểu sao anh lại cảm thấy có
chút buồn bực, nên mới đột nhiên cố ý đến mua một quả bí đỏ. Sau đó anh tính
toán sẽ cứ như vậy mà đi về. Nhưng trên đường về, anh vẫn không ngừng nghĩ
lại cảnh Cố Thất Hải vui đùa cùng Hà Diễn khi nãy, lại không nhịn được mà
quay lại, miễn cưỡng chen vào giữa hai người.
Việc làm ngây thơ này chắc chắn không phải là tác phong thường ngày của
Mã Tu Hòa, thế nhưng lúc này anh lại cực kì đắc ý với nó.
Một hàng ba người Cố Thất Hải cuối cùng cũng đến trước cửa nhà cô. Đồ
trong túi Cố Thất Hải hôm nay đột nhiên lại có chút nhiều, lại còn có Mã Tu
Hòa đứng cạnh càng khiến cho cô thấy luống cuống, tìm mãi không thấy chìa
khóa nhà.
Mã Tu Hòa thấy vậy, đút tay vào túi quần, lấy một chuỗi chìa khóa ra, vài
giây sau cửa nhà liền nhẹ nhàng mở ra.
Cố Thất Hải giật mình. Hà Diễn cũng giật mình.
Mã Tu Hòa không nói nhiều lời, kéo cổ tay Cố Thất Hải đi vào nhà, sau đó
liền đóng cửa lại.
“Hà Diễn còn bên ngoài...” Cố Thất Hải định xoay người mở cửa, Mã Tu
Hòa lại nắm lấy tay cô.
Nhìn ánh mắt hoang mang của cô, Mã Tu Hòa cũng chỉ hất cằm về phía
phòng khách.
Cố Thất Hải vừa quay lại, liền hiểu được ý của anh.
Phòng khách của cô... Đúng là không thể tiếp khách.
Không ngờ Mã Tu Hòa so với chủ nhà là cô còn tự nhiên hơn. Cô khó hiểu
hỏi: “Sao anh lại có chìa khóa nhà tôi?”
“Không phải là cô cho tôi sao?”
“Tôi...” Cô vốn định nói là, “Tôi cho anh khi nào?” Nhưng lời chưa nói đến
miệng, cô liền nhớ ra, quả thật cô đã từng giấu một chiếc chìa khóa ở tấm thảm
trước cửa nhà anh. Cô ‘Hừ’ một tiếng, để chìa khóa nhà mình vào vùng nhà
riêng của người khác là cô, nếu giờ thật sự truy xét chuyện này, người sai chắc
chắn sẽ là cô.
Hơn nữa trước kia không phải là vì cô tin tưởng anh nên mới có thể để chìa
khóa dự phòng ở chỗ ấy sao? Nếu anh thật sự có ý nghĩ lợi dụng lúc người gặp
khó khăn thì cũng đã có rất nhiều cơ hội ra tay. Đến giờ cô cũng chẳng cần đề
phòng anh.
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Cố Thất Hải tự an ủi mình như vậy xong liền bỏ qua chuyện chiếc chìa khóa,
không hỏi đến nữa.
Vài phút sau, Cố Thất Hải ném hết những thứ linh tinh ở phòng khách vào
phòng ngủ, gỡ hết mấy tờ báo trên tường và dưới sàn nhà, sau đó mới mở cửa
xin lỗi Hà Diễn rồi mời anh vào nhà. Cô để Hà Diễn ở lại phòng khách cùng Mã
Tu Hòa, còn mình thì một mình xuống bếp nấu ăn.
So với Hà Diễn đang khách sáo ngồi yên, Mã Tu Hòa lại rất tự nhiên lấy một
quyển truyện tranh trên giá sách mở ra xem. Xem ra mới biết đó vừa vặn là
quyển truyện do Cố Thất Hải tự tay vẽ, mặc dù nét vẽ khá sơ sài nhưng Mã Tu
Hòa vẫn cẩn thận xem hết.
Hà Diễn nhìn chăm chú vào Mã Tu Hòa một lúc mới mở miệng hỏi: “Anh và
Cố Thất Hải rốt cuộc là có quan hệ gì?”
“Chẳng phải cô ấy đã nói rồi sao? Hàng xóm.”
“Trước kia anh đã từng vào nhà cô ấy?”
“Phải, vì có việc nên đã vào vài lần. Sao vậy?” Mặc dù chính xác mà nói thì
đây là lần thứ tư. Mã Tu Hòa đưa mắt nhìn Hà Diễn, khóe môi mang theo ý
cười: “Thứ lỗi cho tôi nói thẳng. Cậu thích cô ấy?”
Hà Diễn nghẹn lời, nhưng vẫn cậy mạnh đáp lại: “Phải thì sao?”
“Không có gì, việc cậu thích cô ấy đương nhiên thuộc vào quyền tự do cá
nhân của cậu.” Mã Tu Hòa lật sang trang khác của quyển truyện, “Có điều,
trong mắt cậu, cô ấy là người như thế nào?”
Hà Diễn không đáp mà hỏi ngược lại: “Vậy còn anh? Trong mắt anh thì cô
ấy là người như thế nào?”
Mã Tu Hòa hạ quyển truyện tranh trên tay xuống, lẳng lặng nhớ lại: “Cô ấy
vẽ tranh rất đẹp, không bao giờ quên ý tốt của người khác đối với mình, tình
nguyện chịu thiệt thòi để cho người thân của mình được hưởng điều tốt nhất,
đối với những nỗi sợ hãi lại luôn một mình chịu đựng, một mình rơi lệ. Còn
nữa, ngày thường nhìn cô ấy nhát gan, sợ phiền phức như vậy, nhưng đến thời
điểm quan trọng, cô ấy có thể một mình vượt 11 tầng lầu để cứu một người
không quen biết...”
Hà Diễn nghe vậy có chút kinh ngạc. Lời nói của Mã Tu Hòa không giống
như là nói dối, anh và Cố Thất Hải quả thật đã trải qua những khoảnh khắc đáng
nhớ mà cậu không thể xen vào được.
Hà Diễn nghiêm túc hỏi anh: “Anh có ý gì với Cố Thất Hải?”
Mã Tu Hòa lần này không trả lời luôn, anh cầm quyển truyện lên, tầm mắt
có chút lệch sang một hướng khác, thản nhiên nói: “Không có ý gì đặc biệt.”

Chương 19
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ết thúc một bữa ăn thịnh soạn, ăn xong hoa quả tráng miệng, rửa sạch

bát đĩa. Hà Diễn cố ý làm mọi việc thật chậm, nhưng vẫn thấy Mã Tu Hòa
không hề có ý rời đi.
Hà Diễn cuối cùng cũng nói: “Anh nên về rồi.”
Cố Thất Hải đứng lên: “Để em tiễn anh.”
Trong lòng Hà Diễn đang vui sướng thì chợt nghe giọng nói của Mã Tu Hòa
truyền đến: “Con gái một mình ra ngoài buổi tối không an toàn.”
Trong nháy mắt Cố Thất Hải có chút ngây người.
Khẩu khí này, tình huống này... Sao cô có cảm giác như anh chính là nam
chủ nhà vậy? (Ý là có cảm giác anh ấy như người yêu mình)
Mã Tu Hòa cũng thuận tiện đứng lên, hai tay đút trong túi quần: “Tôi đi
cùng em.”
Hà Diễn hơi kéo tay Cố Thất Hải: “Anh có vài lời muốn nói riêng với em.”
Anh còn cố ý nhấn mạnh vào từ ‘nói riêng’.
Mã Tu Hòa cười cười: “Tôi cũng có.”
Đối mặt với hai người đàn ông đang không ngừng đấu tranh phân cao thấp
như vậy, Cố Thất Hải trầm tư một lúc mới đưa ra quyết định: “Hà Diễn, em tiễn
anh đến trạm xe buýt gần đây. Mã tiên sinh, anh ở đây đợi tôi về đi.”
Giọng Cố Thất Hải mặc dù nghe có vẻ rất nhẹ nhàng, nhưng lại khiến cho
hai người không thể cự tuyệt.
Mã Tu Hòa cũng không kiên trì muốn đi theo nữa, quay lại ngồi ở ghế sô
pha. Cố Thất Hải liền cùng Hà Diễn đi ra ngoài.
“Mã tiên sinh có vẻ rất quan tâm đến em.” Nhân lúc đi thang máy xuống, Hà
Diễn nói với cô.
Trong thang máy cũng chỉ có hai người bọn họ, đề tài này khiến cho Cố Thất
Hải muốn tránh cũng không thể, “Sao thế?”
“Em cảm thấy anh ấy là người như thế nào?”
“Là một người rất xuất sắc, cuộc sống của anh ấy đối với em cũng rất xa
vời.” Cố Thất Hải không muốn nói tiếp về đề tài này, “Đúng rồi, anh định nói gì
với em thế?”
Hà Diễn nhìn sườn mặt của cô, nghĩ một chút rồi hơi đổi giọng: “Anh chỉ
muốn hỏi xem, sau khi nghỉ làm ở cửa hàng thì em còn có dự định gì khác
không?”
“Đại khái là đi kiếm việc làm mới.”
“Nghe Mã tiên sinh nói em vẽ tranh rất đẹp?”
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“Bình thường thôi, lúc trung học em có học qua ngành mỹ thuật hội họa.”
“Vậy mà anh lại không biết gì.”
“Là do em chưa từng nói qua với anh thôi.”
Bất tri bất giác, Cố Thất Hải lại đi trước Hà Diễn vài bước.
Hà Diễn gọi một tiếng: “Thất Hải.”
“Hả?” Cố Thất Hải không nghe rõ anh nói gì, đành phải xoay người lại, vừa
đúng lúc cô lại dừng lại dưới ngọn đèn đường, ánh sáng ấm áp của ngọn đèn
chiếu lên mặt cô, khiến cô càng trở nên dịu dàng đến động lòng người.
Đến lúc này Hà Diễn mới hiểu vì sao bản thân lại luôn để ý Cố Thất Hải như
vậy. Cố Thất Hải lạnh nhạt, Cố Thất Hải hướng nội, một nụ cười, một cái nhíu
mày của Cố Thất Hải... Tất cả đều khác hẳn với những nữ sinh vẫn thường ái
mộ anh. Cô chỉ cần im lặng nhìn anh, cũng có thể khiến cho anh cảm thấy yên
tâm mà dẹp bỏ tất cả ưu phiền.
“Dù sau này chúng ta không cùng làm thêm ở một chỗ, anh còn có thể tiếp
tục gặp em, đứng bên cạnh em không?” Hà Diễn đứng yên tại chỗ, cách cô một
khoảng, nhẹ giọng nói: “Anh muốn hiểu thêm về em.”
Cố Thất Hải giật mình, đột nhiên có chút hiểu ra tình cảm của Tuyết Lan
trước kia.
Vì rất để ý nên mới không dám tùy tiện lại gần.
Dù là Nhậm Tuyết Lan, hay là Hà Diễn, hay kể cả cô.
Cô theo bản năng đưa mắt lên nhìn về phía ban công tầng 11 của khu trọ.
Trong màn đêm đen của mùa hè, mơ hồ cô còn có thể nhìn thấy một ánh sáng
mong manh.
“Có thể chứ.”
Cô nghe được tiếng trả lời gần như thì thầm của bản thân.
Hà Diễn thỏa mãn nở nụ cười.
Cố Thất Hải trở về, thấy Mã Tu Hòa đang đứng ở ban công, đưa lưng về
phía cô, cánh cửa thủy tinh đang đóng lại.
Cô mở cửa ra: “Sao lại tự nhốt mình bên ngoài thế?”
“Vừa rồi không nhịn được rút một điếu thuốc ra hút. Tôi nghĩ chắc em không
thích trong nhà có mùi thuốc lá.”
Cố Thất Hải cũng ngửi được trong không khí còn sót lại mùi thuốc lá nhàn
nhạt: “Vào đi.”
Mã Tu Hòa nghiêng người đi vào phòng khách, cười nói: “Đã tiễn bạn trai
về rồi?”
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“Hà Diễn không phải bạn trai của tôi.”
“Tôi thấy cậu ấy có vẻ rất để ý đến em.”
Cố Thất Hải cố ý bỏ qua đề tài này: “Vậy rốt cuộc thì anh định nói chuyện gì
với tôi.”
Thật ra Mã Tu Hòa không hề nghĩ đến chuyện này, anh trầm mặc vài giây
rồi xoay người về phía giá sách, cầm lấy quyển truyện tranh: “Tranh của em rất
đẹp.”
Cố Thất Hải lấy lại quyển truyện: “Không đến mức ấy, là anh quá khen.”
“Tôi cảm thấy em có thể tự tin về bản thân mình hơn.”
Cố Thất Hải cười nhẹ: “Một người cái gì cũng không có, không thể tự tin
được.”
Mã Tu Hòa truy hỏi: “Em đã từng đánh mất điều gì?”
Cố Thất Hải không trả lời.
Mã Tu Hòa nói tiếp: “Vẽ cho tôi một bức tranh đi.”
Cố Thất Hải nhìn thẳng vào anh một lúc lâu rồi mới đáp ứng: “Được rồi, chờ
sau này tôi kiếm đủ tiền sẽ trả phí điều tra cho anh, thêm vào đó bức tranh này
cũng coi như thanh toán xong mọi chuyện giữa chúng ta.”
Mã Tu Hòa cau mày: “Thanh toán xong cái gì?”
“Anh không cần để ý đến chuyện của tôi nữa, anh có cuộc sống riêng của
anh.”
“Cuộc sống của tôi vẫn luôn thế này, nói tôi có cuộc sống riêng là sao?”
Cố Thất Hải quay đầu đi, không nhìn đến anh: “Án mạng của Dịch Triệu
Huy đã điều tra xong, dù là xuất phát từ nguyên nhân gì, tôi đều rất cảm kích
anh đã điều tra ra được chân tướng.”
“Trong mắt em, vì sao tôi lại đi điều tra nguyên nhân của vụ án này?”
“Phó tiên sinh chẳng phải là bạn tốt của anh sao?” Giọng nói của Cố Thất
Hải rất nhẹ.
Mã Tu Hòa cười lạnh nói: “Thật sự là một lý do rất hoang đường. Cố Thất
Hải, tôi không muốn nói những chuyện dư thừa, nhưng em hãy đặt tay mình lên
ngực và tự hỏi xem, tôi rốt cuộc là vì ai mà cố chấp với vụ án này như vậy?”
Trong đầu Cố Thất Hải hiện ra một đáp án, nhưng cô vẫn lựa chọn cách trầm
mặc.
Mã Tu Hòa cụt hứng, không tiếng động rời đi.
Cố Thất Hải ngẩng mặt, cực lực kiềm chế để cho hai hốc mắt ẩm ướt từ từ
khô lại.
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Rõ ràng là chính miệng anh nói, cô ở trong lòng anh... “Không có ý gì đặc
biệt.”
Cho nên anh căn bản không cần bảo cô đặt tay lên ngực hỏi, cô cũng không
dám để bản thân mình nghĩ xem người anh để ý đến rốt cuộc là ai.


 

T

ừ tối hôm ấy trở đi, Cố Thất Hải rất ít khi gặp Mã Tu Hòa.

Vốn dĩ quy luật làm việc và nghỉ ngơi của hai người không hề có khoảng
thời gian nào trùng nhau, hơn nữa Cố Thất Hải còn để ý gần đây Mã Tu Hòa lại
trở về cuộc sống sớm đi, khuya về. Có lẽ là mới tiếp nhận một vụ án mới.
Cố Thất Hải nói với chính mình, anh có một vụ án mới, cô cũng không là
nghi phạm mà anh cần điều tra đến. Như vậy có nghĩa là anh sẽ không cần tiếp
tục can thiệp vào cuộc sống của cô.
Rất nhanh, Cố Thất Hải cũng tìm được công việc mới. Nơi làm việc mới
chính là một phòng dạy vẽ cho trẻ em, cách ba ngày thì đến làm giáo viên mỹ
thuật cho mấy đứa bé, tiền lương cũng có vẻ cao, lại còn giúp Cố Thất Hải có
nhiều thời gian vẽ tranh hơn nữa.
Người thành lập phòng học vẽ này là một ông lão rất yêu thích nghệ thuật.
Ông lão này rất thích tranh của Cố Thất Hải, còn treo vài bức tranh của cô lên
hành lang phòng vẽ, nếu ngẫu nhiên có cha mẹ học sinh nào nhìn trúng thì có
thể trả tiền để mua, giúp Cố Thất Hải có thể có thêm một khoản thu nhập.
Cố Thất Hải cảm thấy bản thân đang dần bắt đầu tìm lại được ý nghĩ của
việc vẽ tranh tại phòng học nhỏ này.
Người giới thiệu công việc lý tưởng này cho Cố Thất Hải vẫn là Hà Diễn,
anh giới thiệu, mai mối rất nhiều mới khiến cho ông lão này nhìn thử tranh của
một người không hề có danh tiếng, bằng cấp hay kinh nghiệm giảng dạy như Cố
Thất Hải. Không ngờ ông lão này vừa nhìn lướt qua đã vừa ý với tài năng của
Cố Thất Hải. Cô vẫn như trước rất biết ơn Hà Diễn, sau nhiều lần tiếp xúc, tình
cảm giữa hai người lại càng tốt đẹp lên.
Hôm nay trước khi vào học, có một phụ huynh báo cho cô rằng hôm nay là
sinh nhật con họ, đứa bé muốn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ sau giờ
học, nên Cố Thất Hải liền bị sai đi mua ít đồ ăn vặt và đồ uống. Vì thời tiết gần
đây đang dần chuyển lạnh, Cố Thất Hải cầm hai túi đồ lớn một lúc liền cảm
thấy hai tay cứng đờ lại. Cô tính ra còn một lúc nữa mới vào học, nên dứt khoát
vào một quán cà phê bên đường nghỉ tạm.
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Cố Thất Hải ngồi bên cửa sổ, chuyên tâm đọc thực đơn, đột nhiên bên tai
vang lên một tiếng vang, ngẩng đầu lên liền thấy bên ngoài cửa sổ đang có một
ngón tay thon dài gõ nhẹ vào cửa kính bên cạnh cô.
Cách tấm thủy tinh, Cố Thất Hải thấy Phó Cảnh Diệu đi cùng một cô gái rất
xinh đẹp. Phó Cảnh Diệu cười với Cố Thất Hải, môi khẽ cử động, dường như
đang nói: “Xin chào.”
Cố Thất Hải không nghĩ còn có cơ hội tình cờ gặp lại Phó Cảnh Diệu, Phó
Cảnh Diệu là người từng giúp đỡ cô, cô vẫn còn chưa có cơ hội nói cảm ơn. Lần
này có duyên gặp lại, cô lập tức mời Phó Cảnh Diệu cùng ngồi lại với mình.
Bạn gái Phó Cảnh Diệu tự mình đi mua cà phê, Cố Thất Hải nhìn chăm chú
theo cô ấy, có chút tò mò.
Phó Cảnh Diệu chủ động nói thẳng: “Đó là vợ tôi, Hạ Quỳ.”
“Hai người thật đẹp đôi.”
“Cảm ơn, lâu không gặp, gần đây cô thế nào?”
“Không tồi, tôi mới tìm được một việc làm mới, dạy trẻ con vẽ tranh.”
Phó Cảnh Diệu có chút ngạc nhiên: “Tôi còn nghĩ cô có mâu thuẫn với nghề
giáo viên chứ.”
“Thật ra hiện tại tôi cũng không thể gọi là một giáo viên... Hơn nữa... Tôi
cũng hiểu được, thế giới này có một người xấu không có nghĩa là tất cả mọi
người đều xấu. Dịch Triệu Huy là ngoại lệ, không thể đại diện cho tất cả các
giáo viên.”
Phó Cảnh Diệu cười tán đồng. Cô gái nhỏ này, lúc tâm tình thông suốt,
ngược lại là một người không hề đơn giản, khó trách vì sao Mã Tu Hòa lại để ý
đến cô như vậy.
“Nghe nói cô và Mã Tu Hòa đã lâu rồi không liên lạc với nhau?”
Nhắc đến Mã Tu Hòa, khuôn mặt bình tĩnh của Cố Thất Hải có chút thay
đổi. Cô làm bộ như không có việc gì, mỉm cười: “Nói là ‘lâu không liên lạc’
cũng không hẳn, vốn dĩ hai chúng tôi vẫn không liên lạc với nhau.”
“Sao lại thế? Tôi thấy cậu ta lúc ấy rất cố chấp với cô, nói thật chứ lúc ấy tôi
là người trong cuộc nên biết, dường như tất cả mọi người đều cho rằng cô là
hung thủ giết chết Dịch Triệu Huy, nhưng Mã Tu Hòa từ đầu đến cuối lại vẫn
luôn tin tưởng rằng cô trong sạch. Nếu không có cậu ấy, chúng tôi có lẽ đã oan
uổng cô rồi.”
“Tôi biết.” Cố Thất Hải rối rắm lặp lại: “... Tôi biết.”
Phó Cảnh Diệu đột nhiên nói: “Tu Hòa là người xuất sắc nhất, cũng là người
thích hợp trở thành cảnh sát nhất mà tôi từng gặp qua từ trước đến nay.”
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Theo như Cố Thất Hải biết, những người đàn ông làm cảnh sát, đều là những
người có tính cách kiên cường, cứng rắn, bình thường sẽ rất hiếm khi đi khen
ngợi một người đàn ông khác.
Nhưng lúc này Phó Cảnh Diệu đang thật lòng khen ngợi Mã Tu Hòa.
Giọng Phó Cảnh Diệu mang theo tia tiếc nuối: “Tiếc rằng năm đó cậu ta lại
cố ý rời khỏi đội cảnh sát.”
Cố Thất Hải cẩn thận hỏi: “Là vụ án năm năm trước sao?”
“Tu Hòa nói cho cô biết?”
“Anh ấy có nhắc đến một lần.”
Phó Cảnh Diệu thở dài nói: “Năm năm trước, vụ án ấy... thật sự là rất... rợn
người, nếu không phải do vụ án ấy, có lẽ Tu Hòa giờ đã trở thành một cảnh sát
xuất sắc rồi.”
Nói đến đây Hạ Quỳ vẫn ngồi yên lặng lắng nghe bên cạnh cũng lộ ra vẻ mặt
tiếc nuối.
Phó Cảnh Diệu nói: “Sau vụ án ấy, để tìm ra chân tướng, Tu Hòa vẫn rất khó
tin người. Nhưng trong vụ án của Dịch Triệu Huy, cậu ta lại tin cô vô điều kiện.
Cố tiểu thư, hai người trước kia chắc hẳn là đã trải qua những chuyện không
giống bình thường phải không?”
Những chuyện không giống bình thường? Nói vậy cũng đúng, cô và Mã Tu
Hòa quả nhiên đã từng đồng sinh cộng tử. Không, đối với cô mà nói, kể cả lúc
trước khi gặp anh, cô đã rất để ý đến anh, rất tin tưởng anh. Cô có thể không do
dự mà nói rằng, nếu đổi lại nghi phạm ở án mạng kia là Mã Tu Hòa, cô cũng
nguyện ý vì anh mà dốc hết sức tìm ra chân tướng của vụ án.
Cố Thất Hải thất thần uống một ngụm cà phê, một lát sau, cô chân thành nói:
“Phiền anh chuyển lời với anh ấy hộ tôi rằng, dù thế anh ấy nghĩ thế nào đi
chăng nữa, thì thật ra... tôi chưa từng hối hận vì được gặp anh ấy, dù chỉ một
giây.”
Phó Cảnh Diệu hứng thú cười một tiếng.
“Những lời này cô có thể tự mình nói với cậu ta. Đúng rồi, tôi quên không
nói với cô. Thật ra hôm nay tôi đến đây là có hẹn với Tu Hòa gặp mặt tại đây,
có lẽ chỉ một lát nữa là cậu ấy sẽ đến đây rồi.”
Cố Thất Hải nghe vậy, suýt nữa là phun hết cả cà phê ra ngoài.

Chương 20

V

ì tắc đường nên Mã Tu Hòa đến quán cà phê hơi muộn so với giờ hẹn

một chút. Khi ngồi vào bàn, anh thấy trên bàn có nhiều hơn một cái cốc rỗng
liền thuận miệng hỏi: “Cậu còn có hẹn với ai nữa sao?”
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Phó Cảnh Diệu chậm rãi nói: “Phải, mà người này cậu cũng biết.”
“Ai?”
“Cố Thất Hải.”
Ánh mắt Mã Tu Hòa thay đổi: “Cô ấy đâu?”
Phó Cảnh Diệu bất đắc dĩ nhún vai: “Thật tiếc là cô ấy vừa nghe rằng cậu
sắp đến thì liền vội vàng rời đi, muốn giữ cũng không được.”
Mã Tu Hòa có chút thất vọng, dựa người vào lưng ghế, không nói lời nào.
Hạ Quỳ cười nói: “Cô bé tên Cố Thất Hải này nhìn có vẻ xinh xắn đáng yêu,
cũng rất lễ phép, nếu có cơ hội thì em cũng muốn nói chuyện thêm với cô ấy.”
Nghe Hạ Quỳ khen Cố Thất Hải, Mã Tu Hòa mới để lộ ra ý cười nhàn nhạt.
“Được rồi, em còn có việc phải đi trước, hai người cứ tiếp tục bàn chuyện
làm ăn đi.” Hạ Quỳ cầm túi sách, vẫy tay với hai người.
“Làm ăn?” Mã Tu Hòa nhíu mày.
Phó Cảnh Diệu nhìn theo dáng vợ mình cho đến khi cô đi khuất thì mới quay
đầu lại: “Đừng nhìn chằm chằm tôi như vậy. Chẳng phải cậu bảo tôi không
được tùy tiện đến nhà cậu sao? Hôm nay hẹn cậu ra bên ngoài chẳng phải là có
tiến bộ hơn sao? Hơn nữa vụ án lần này có thể nói là không có cậu thì không
được.”
Dáng vẻ nói chuyện trịnh trọng khác thường của Phó Cảnh Diệu khiến cho
Mã Tu Hòa có chút để ý: “Là vụ án thế nào?”
“Tu Hòa, chắc cậu cũng từng nghe qua tên Viên Văn Thao đi?”
“Có, là một đại gia trong thành phố, lại còn có quan hệ khá tốt với cục
trưởng.”
“Đúng vậy, vị đại gia này còn có một cô con gái tên là Viên Từ Lâm, xinh
đẹp, trẻ trung, cuộc sống rất tự do tự tại. Nhưng bắt đầu từ hai tháng trước, cô
thiên kim tiểu thư này liên tục nhận được gần trăm bức thư tình, nội dung rất
điên cuồng, mà tất cả cùng đều được kí tên là ‘người hâm mộ’. Thân phận của
tên hâm mộ này không ai biết, mà những bức thư mà Viên Từ Lâm nhận được
không chỉ có ở một chỗ nhất định, mà là trong biệt thự, ở công ty, trong xe ô
tô... Thậm chí có lần Viên Từ Lâm tỉnh dậy đã thấy có phong thư ngay trước
mặt. Chuyện này chứng tỏ tên hâm mộ điên cuồng kia vẫn luôn theo dõi sát sao
mọi hành động của Viên Từ Lâm, chắc chắn là một nhân vật khá nguy hiểm. Có
điều, chuyện thư tình mới qua khoảng 1 tháng, bỗng nhiên Viên Từ Lâm không
nhận được thư nữa, vốn tưởng rằng tên hâm mộ kia đã từ bỏ, nào ngờ đột nhiên
vào một buổi tối, có người lén vào biệt thự nhà họ Viên, thừa dịp Viên Từ Lâm
ngủ, cắt mất một đoạn tóc của cô ta, còn để lại một tờ giấy ở trên gối nữa...”
Phó Cảnh Diệu lấy ra tập tài liêu đã được photo: “Lần này, tôi lấy đi vật nhỏ
này để làm kỉ niệm, lần tới đến, tôi sẽ mang cả em đi... - Người hâm mộ.”
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Mã Tu Hòa nói: “Có lẽ so với chuyện đưa thư tình quấy rối như thế này,
chắc các cậu đã nắm được manh mối quan trọng nào đó về hắn rồi chứ?”
Phó Cảnh Diệu ngừng một chút rồi nói tiếp: “Vấn đề chính là chuyện này.
Biệt thự nhà họ Viên, là ở phố Liên Ngọc, nơi này là khu có nhiều nhà giàu xây
biệt thự để sống, vì vấn đề riêng tư nên ở phố Liên Ngọc không lắp bất kì
camera an ninh nào. Mà ở biệt thự nhà họ Viên, tên biến thái cuồng theo dõi kia
cũng không hề để lại dấu vân tay hay dấu chân nào. Manh mối duy nhất mà
chúng tôi có được đến thời điểm hiện nay, đó chính là khẩu cung của Viên Từ
Lâm, khi người nọ xuất hiện, nhờ vào ánh đèn đường bên ngoài cửa sổ, cô ấy
mơ hồ thấy được đó là một người đàn ông cao khoảng một mét tám, dáng người
cường tráng, nhưng lại không thấy rõ được khuôn mặt của hắn ta.”
“Tiếc là những người đàn ông có dáng vẻ như trên thì khắp thành phố chỗ
nào cũng có.”
“Vì phòng ngừa tên biến thái kia xuất hiện lần nữa, phía cảnh sát chúng tôi
quyết định sẽ cho người đến bảo vệ Viên Từ Lâm, nhưng cô ta lại nói cô ta rất
ghét cảnh sát, nhất định không chịu để cho cảnh sát làm vệ sĩ cho mình. Viên
Từ Lâm là hòn ngọc trên tay cha mình, Viên Văn Thao mặc dù lo lắng cho sự
an toàn của con gái nhưng cũng không làm trái ý cô ta. Vì thế nên Viên Văn
Thao không ngừng tạo áp lực với cục trưởng, yêu cầu cảnh sát dù dùng biện
pháp nào thì cũng phải bảo vệ được sự an toàn của Viên Từ Lâm. Tu Hòa,
chúng tôi không còn biện pháp nào khác, trong tình huống cảnh sát không thể
đến bảo vệ Từ Lâm như thế này, tôi chỉ còn biết trông chờ vào cậu.”
Mã Tu Hòa lười biếng đáp lại: “Tôi không làm vệ sĩ cho người khác.”
“Chúng ta quen biết nhau nhiều năm như vậy, thân thủ của cậu thế nào tôi
biết rõ, dù cậu không còn làm cảnh sát thì tôi vẫn tin phong độ của cậu so với
năm đó chắc chắn không bị giảm sút. Thật ra, những đồng nghiệp khác của tôi
cũng đã tiến cử qua các vệ sĩ có tiếng để bảo vệ Viên Từ Lâm. Nhưng cô ta
không chấp nhận một ai cả, nhưng tôi vừa nhắc đến tên cậu, cô ta liền vui vẻ
đồng ý.”
Mã Tu Hòa cười cười: “Thì ra cậu đã sớm ‘bán’ tôi rồi.”
“Tu Hòa, tên biến thái kia không hề đơn giản như chúng ta nghĩ.” Phó Cảnh
Diệu nghiêm nghị nói: “Mục đích của hắn không chỉ là tiếp cận gần đến Viên
Từ Lâm. Trong tuần trước, hắn đã gây ra hai vụ án mạng rồi.”
Mã Tu Hòa nhận lấy tài liệu Phó Cảnh Diệu đưa cho, không nhanh không
chậm lật ra xem.
Vụ án thứ nhất, nạn nhân tên Triệu Kỳ, hai mươi bốn tuổi, là bạn học đại học
cùng Viên Từ Lâm.
Quan hệ của Triệu Kỳ và Từ Lâm ở trường tương đối căng thẳng, Triệu Kỳ
không ít lần cùng bạn học dùng lời nói công kích Viên Từ Lâm trên mạng. Cách
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đây không lâu, trường đại học của bọn họ tổ chức buổi giao lưu giữa các sinh
viên với nhau, Viên Từ Lâm và Triệu Kỳ lại xảy ra xung đột.
Sáng ngày hôm sau buổi giao lưu, Triệu Kỳ bị người qua đường phát hiện
trong đống rác dưới lầu nhà trọ, thi thể của cô bị lột trần, trên người có dấu hiện
bị giật điện cường độ cao, và có rất nhiều vết thương, có lẽ trước khi chết đã bị
hành hạ rất dã man nên mới dẫn đến tử vong.
Tại hiện trường vụ án, cảnh sát phát hiện ra trong tay Triệu Kỳ có nắm chặt
lấy một mảnh giấy có viết: “Tao muốn cho đồ dơ dáy này xuống địa ngục. Người hâm mộ.”
Án mạng thứ hai, nạn nhân tên là Đặng Hải Long, sáu mươi ba tuổi, là nhân
viên vệ sinh ở công ty của Viên Văn Thao.
Ba ngày trước, nhân viên của công ty phát hiện ra thi thể của Đặng Hải Long
trong buồng vệ sinh, khi ấy trên người Đặng Hải Long vẫn còn mặc đồng phục
của nhân viên vệ sinh, khi chết cũng bị giật điện cường độ lớn và hành hạ dã
man giống như Triệu Kỳ. Vì máy quay an ninh của công ty hôm ấy đang trong
thời gian sửa chữa, nên cũng không biết được trước khi Đặng Hải Long bị sát
hại đã xảy ra chuyện gì.
Về phần Đặng Hải Long, tình huống trước khi bị giết có chút giống Triệu
Kỳ, cũng từng có xung đột với Viên Từ Lâm. Khi Viên Từ Lâm đến công ty tìm
Viên Văn Thao, Đặng Hải Long đang quét dọn ở hành lang, vì không chú ý việc
Viên Từ Lâm đang đến gần nên không cẩn thận hất nước vào chiếc váy mà Viên
Từ Lâm mới mua, phản ứng của Viên Từ Lâm lúc ấy tương đối dữ dội, tạo
thành một trận náo loạn không nhỏ ở công ty khi ấy.
Mà trên thi thể của Đặng Hải Long cũng tìm thấy được tờ giấy: “Lấy máu
tươi của hắn nhuốm đỏ chiếc váy của em, Từ Lâm. - Người hâm mộ.”
Xem xong các phần tài liệu được ghi lại, Mã Tu Hòa ngẩng đầu lên, vẻ mặt
vốn trầm mặc của anh có chút thay đổi.
“Người hâm mộ... suy nghĩ của tên biến thái giết người liên hoàn này, trái lại
khiến cho tôi có chút hứng thú. Vậy tôi đồng ý với cậu, nhận vụ án này, nhưng
có một điều kiện.”
“Cậu nói đi.”
“Thứ nhất, việc của tôi chủ yếu là bắt tên biến thái kia, cũng chính là việc
điều tra mà không phải là làm vệ sĩ cho cô nàng Viên Từ Lâm kia, nhưng khi
điều tra tôi sẽ luôn ở phạm vi có thể bảo đảm an toàn cho cô ta. Thứ hai, trong
quá trình điều tra, phiền cậu nhắc Viên Từ Lâm phải hết sức phối hợp. Thứ ba,
tiền công của tôi không hề thấp, nếu cô ta nhất quyết muốn tôi thì phải làm cho
tốt chuyện của mình.”
Phó Cảnh Diệu yên tâm nở nụ cười: “Tốt, tôi sẽ chuyển lời cho cô ấy.”
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Mã Tu Hòa chậm rãi uống hết ly cà phê, cầm tài liệu: “Phần tài liệu này tôi
mang đi nghiên cứu thêm, nếu tìm ra được manh mối nào tôi sẽ gọi cho cậu.”
Phó Cảnh Diệu gật gật đầu, như đột nhiên nhớ ra chuyện gì, hứng thú nói:
“Tu Hòa, cậu đã đồng ý giúp tôi điều tra vụ này, vậy để tôi nói cho cậu biết một
chuyện coi như là đền ơn đi. Vừa rồi tôi có thử Cố Thất Hải một chút, cô ấy
giống như không khống chế được tâm sự, rất nhanh đã nói ra suy nghĩ của mình
với tôi. Cô ấy nói, dù cậu nghĩ thế nào thì cô ấy cũng chưa từng hối hận dù chỉ
một giây vì đã gặp được cậu.”
Mã Tu Hòa nhìn Phó Cảnh Diệu, không nói gì.
“Tìm cơ hội nào đó, tự mình nói cho cô ấy biết rốt cuộc là cậu đang nghĩ gì
đi. Khiến cho một cô gái tốt như vậy vì cậu mà thất hồn phách lạc, tôi nhìn cũng
thấy thương thay cho cậu.”
Thất hồn phách lạc... Mã Tu Hòa bất giác nghĩ, Cố Thất Hải có sao không?
Cô ấy có còn qua lại cùng tên Hà Diễn kia không? Người mất hồn đến cuối
cùng là ai?
Mã Tu Hòa xoay người, nhẹ giọng đáp: “Tôi sẽ nói.”
Trước kia dù có xảy ra chuyện khó giải thích đến cỡ nào, anh cũng muốn nói
cho cô biết, chưa từng có một giây hối hận vì đã gặp nhau không chỉ có mình cô
ấy.
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