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Chương Cuối

G

illian nhìn chăm chăm vào ngọn lửa trong lò. Cô đã ở Lâu đài Lãnh chúa

hơn một tháng, không chút tin tức từ Blackmour lẫn chủ nhân của nó. Thành
tích duy nhất cô có suốt năm tuần qua là đánh bại được Colin trong môn cờ.
Một vinh quang vô nghĩa.
Nhưng cô mong đợi điều gì cơ chứ? Rằng Christopher sẽ chạy đến đón cô?
Hắn sẽ chẳng thèm đến ngay cả khi con đường trải dài thẳng tắp từ cửa nhà hắn
tới chỗ của cô. Lối mòn bên dưới chốn này lại chẳng thẳng thóm chút nào.
Một tên lính của Colin vừa bị té xuống vào tuần trước, gãy chân. Gillian
càng nghĩ lại càng không muốn thấy Christopher leo lên. Hắn sẽ tự giết chết
mình, và cô sẽ nương náu ở đâu đây? Phu nhân Blackmour, không có chồng bên
cạnh? Cô không muốn nghĩ đến viễn cảnh đó.
Gillian thở một hơi thật dài. Làm gì có suy nghĩ nào về cuộc sống cùng
Christopher lại đáng tin đâu. Cô chẳng nhận được lá thư nào từ hắn. Rõ ràng là
hắn đã đồng thuận với những lý do cô ra đi. Cha cô đã hạ nhục hắn quá nhiều
lần. Lần đầu tiên tại đám cưới, bằng món hồi môn đáng thương hại. Như thể
dùng Braedhalle làm của hồi môn cho cô vẫn chưa đủ đau đớn! Thánh thần ơi,
hẳn hắn cảm thấy rất xúc phạm khi nhận nó.
Cha cô vẫn tiếp tục quấy phá, khiến Christopher trông như một kẻ vụng về
ngay trong đại sảnh của hắn, trước mặt người của hắn, rồi phá lên cười khi kể về
sự phản trắc của Magdalina. Thảo nào Christopher chẳng muốn dính líu gì tới
cô.
Đúng vậy, cô chẳng thể trách hắn. Mỗi lần nhận ra cô ở gần, hắn hẳn đều
nhớ tới những ký ức đáng căm ghét. Đúng, cô rời khỏi hắn là tốt nhất. Lâu đài
Lãnh chúa vừa đủ thoải mái. Bây giờ, cô thậm chí có thể dùng một nắm ren làm
gối. Sau nhiều năm, hẳn sẽ tới lượt thảm. Con trai cô sẽ không lớn lên tại
Blackmour tráng lệ, nhưng ít ra thằng bé sẽ nhận được sự ấm áp và yêu thương.
Gillian chẳng còn thứ gì khác đáng giá cho nó.
Cửa trước đóng sập lại, có người bước đi huỳnh huỵch.
“Ra đây nào, mọi người”, Colin nói. “Dọn dẹp rồi gói đồ mau. Chúng ta sẽ
rời đi ngay lập tức.”
Gillian nhìn, há hốc, trong lúc đám lính gác ngoan ngoãn ra khỏi sảnh. Cô bị
bỏ lại đó, nhìn Colin đứng nơi cửa. Biểu cảm trên mặt gã cảnh báo cô chớ có
hỏi han gì.
Nhưng cô vẫn hỏi. “Ngài bỏ tôi mà đi à?”, cô hỏi, không thể tin nổi.
Colin đằng hắng. “Ta chắc cô chẳng cần tới ta nữa.”
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“Nhưng, Colin, không phải vậy!”
“Đúng thế”, gã cộc lốc. Rồi cúi thấp người. “Chúc cô ngày tốt lành, phu
nhân.”
“Colin!”
Gã quay người rời đi. Cô bật dậy.
“Ngài không được đi. Tôi không cho phép!”
Colin nhìn lại qua vai. “Cô nói gì?”
“Tôi không cho phép, đồ chết tiệt!”
Gã quay lại, đối mặt cô. “Cả cô lẫn chồng cô đều có cái thói quen phiền toái
nhất trên đời, đều quên rằng ta không phải chư hầu của hai người. Có thể ta là
đứa con thứ, nhưng ta cũng có lãnh thổ của mình. Ta không cần phải trung
thành với ai cả.”
Gillian chớp mắt cảm thấy như thể vừa bị tát vào mặt.
“Tôi hiểu rồi”, lòng dũng cảm của cô dao động.
“Tốt.”
Cô ngước nhìn gã. “Vậy ngài không thể làm bạn sao?”
Colin phát ra nhiều âm thanh khục khặc, chửi thề một hai câu, rồi đảo mắt
lên trời, sải bước qua mặt sàn, hướng về phía Gillian. Gã vòng tay quanh cô, siết
chặt đến nỗi suýt làm cô rạn cả xương sườn. Rồi gã thả cô ra, hôn mạnh lên cả
hai má, vò mái tóc rối bù của cô.
“Cô không cần tới ta. Cô sẽ xoay xở tốt với những gì cô có tại đây.”
Thế là gã xoay người, huỳnh huỵch đi ra khỏi sảnh, sập cửa lại sau lưng.
Gillian nhìn cánh cửa đóng, lắng nghe tấm màn tĩnh lặng phủ xuống. Yên
ắng tới mức tiếng lửa tí tách trong lò cũng khiến cô giật mình. Cô xoay người,
bước trở lại lò sưởi. Cô ngồi xuống, rồi chợt nhận ra đó là một ý tưởng tệ hại.
Thế là cô đi tới đi lui. Đi hết cả chiều dài căn phòng lớn, rồi chiều ngang, rồi lại
chiều dài, nỗ lực làm dịu hoảng hốt đang dâng lên. Cô sẽ không sống nổi. Cô sẽ
chết đói. Hoặc chết vì cóng.
Colin chết tiệt! Gã biết rõ hơn hết.
Cơn giận dữ lấn át nỗi sợ, Gillian sải bước về phía cửa, giật mạnh. Cô bước
ra khỏi khoảnh đất được dùng làm sân, nhìn xuống con đường đá, sẵn sàng hét
lớn sự bất mãn với kẻ thủ hộ bất đắc dĩ của mình.
Nhưng thay vào đó, cô không trông thấy gã trên con đường.
Mà là một kẻ hoàn toàn khác.
Đang leo lên.
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Thánh thần bao dung trên thiên đàng ơi, đó là Christopher. Gillian ra sức lấy
hơi. Cô hét lên lời cảnh báo khi thấy hắn ngã. Như thể thấy được cô, hắn ngẩng
đầu, cố gắng đứng lên.
Gillian khuỵu gối xuống.
Cô cầu nguyện, hai mắt mở to, nhìn người cô yêu. Christopher đã đến vì cô.
Vào khoảnh khắc đó, cô biết mình quan trọng với hắn đến nhường nào, hắn yêu
cô sâu sắc đến nhường nào. Sao cô lại để Colin thuyết phục mình tới cái chốn
đáng nguyền rủa này chứ?
Cô nhìn chồng vật lộn tiến lên con đường hóc hiểm. Tim cô đầy ắp niềm vui
sướng đến đau đớn nơi lồng ngực. Cô đem trọn linh hồn mình ra thề, rằng sẽ
không bao giờ rời khỏi hắn nữa. Lina đã rời bỏ hắn, tất nhiên vì những lý do
khác, nhưng cô cũng đã bỏ đi. Gillian biết cô sẽ không bao giờ làm thế nữa. Sẽ
không có ngày nào Christopher không phải nghe vô số lần rằng cô yêu hắn, rằng
hắn khiến cô hạnh phúc tới nhường nào. Hắn đã cho cô hơn cả một thiên đường
bình an, một cái tên quyền lực, một vòng tay rắn chắc để ẩn mình.
Hắn đã cho cô tình yêu.
Cô bật dậy, chạy vào nhà. Hắn sẽ bị lạnh khi lên tới, và hẳn là khát nữa. Cô
bỏ thêm củi vào lửa, phớt lờ mảnh gỗ giúm vào tay, đặt một chai rượu lên lò để
làm ấm. Cô chất lông thú lại để hắn dùng, chải tóc, bảo đảm quần áo của mình
đã thẳng thớm. Rồi cô phóng trở ra ngoài, ôm lấy mình trong cơn gió và nhìn
người chồng yêu dấu đang chinh phục nốt mấy trăm bước cuối cùng trên con
dốc.
Hắn càng tới gần, cô càng thấy rõ chuyến leo núi khiến hắn vất vả cỡ nào.
Mặt hắn trầy xước. Cả người tả tơi. Một bên gối bị bầm, chảy máu lộ qua ống
quần. Sương mù cuối chiều khiến tóc hắn dính bết xuống đầu, ẩm cả quần áo.
Nhưng hắn không sờn lòng. Hắn cứ thế tiếp tục đi, gương mặt đầy quả quyết,
toát ra sự tự tin cô chưa bao giờ được thấy.
Gió bắt đầu rít, nhưng Gillian không hề di chuyển. Christopher không chỉ
chống lại địa hình, mà còn cả gió, hắn vẫn không chút dừng bước. Gillian gọi
hắn, nhưng gió thổi bạt âm thanh về lại phía cô. Cô đành phải chờ, chống chọi
với dòng nước mắt chực khiến cô nhòa hết cả ánh nhìn.
Thêm mười bước nữa, hắn sẽ đến trước mặt cô.
Năm bước.
Rồi chỉ còn một.
Cô ném mình vào người hắn. Hắn lảo đảo, nhưng kịp lấy lại thăng bằng.
Gillian áp mặt vào ngực hắn, bật khóc, những tiếng nấc đầy nhẹ nhõm.
“Ôi, Gill”, giọng hắn lào thào. “Suỵt, nào.” Hắn ôm chặt cô. “Vào trong đi,
tình yêu. Em phải giúp ta tìm cánh cửa đấy. Ta chỉ xoay xở trèo lên được tới
đây thôi.”
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Cô gật đầu, vòng hai tay quanh eo hắn, dẫn hắn tới cửa, giúp hắn đóng lại,
ngăn cơn gió. Christopher vuốt tóc trước mặt, thở một hơi thật dài.
“Chỉ là vận động chút thôi”, hắn gượng gạo cười. “Ta định đi nghịch vài con
ngựa giống, rồi có thể sẽ xây thêm một hai tòa tháp trước hoàng hôn.”
Gillian choàng tay quanh người chồng, ôm chặt hắn. “Christopher, em xin
lỗi!”
“Đừng”, hắn vội nói. Hắn vùi mặt vào tóc cô. “Đừng, Gill. Em xứng đáng.
Ta thề. Nếu cần thiết, ta thậm chí sẽ quỳ gối mà lên đây.” Hắn siết tay chặt hơn
quanh người cô. “Ta đến đón em về nhà.”
Cô ngẩng mặt lên. “Lẽ ra em đã về nhà nhiều tuần trước, nhưng em sợ ngài
sẽ không muốn có em.”
“Sao em có thể nghĩ đến điều như vậy? Thánh thần ơi, Gillian, ta yêu em!”
Cô khựng lại. Làm sao cô có thể nói với hắn mọi điều mình đã sợ trong
những tuần qua? Cô đứng trong vòng tay của hắn, tìm kiếm lời lẽ đúng đắn.
“Em theo Jason vào tư viện của ngài”, mãi cô mới lên tiếng. “Cậu ta hỏi ngài
có muốn gọi em đến không, ngài nói đó là điều cuối cùng ngài muốn cậu ta
làm.”
Hắn lắc đầu, kéo cô lại gần hơn. Gillian đứng đó, mặc tay hắn luồn trong tóc,
cô nhắm mắt lại.
“Lúc đó ta không muốn em trông thấy ta”, hắn nhẹ nhàng nói. “Em không
hiểu được tại sao à?”
“Nhưng đó là lỗi của em”, cô thì thầm.
“Không”, hắn mạnh mẽ đáp, “không phải. Không liên quan gì tới em cả. Đó
đều là hành vi của cha em. Thánh thần ơi, ta thậm chí sẽ chẳng gọi lão như thế
nữa. Đó là kế hoạch, âm mưu của Warewick để hại ta”. Hắn ôm cô chặt hơn.
“Em không nhận ra em là niềm vui duy nhất trong đời ta sao? Và nếu em nghĩ
đúng hơn, thì Warewick đã chẳng làm gì ngoài việc khiến chúng ta tìm đến
nhau.”
“Nhưng…”
“Em và lão chẳng liên quan gì tới nhau cả”, Christopher khăng khăng “Ta sẽ
không đánh đổi cuộc sống bây giờ lấy bất cứ thứ gì từng có hoặc bất cứ số vàng
nào. Và nếu mất đi đôi mắt đồng nghĩa với tìm được em, ta sẽ rất sẵn lòng làm
cuộc giao dịch.”
“Christopher!”, Gillian hoảng hốt kêu lên. Cô ngửa ra nhìn hắn. “Chắc chắn
ngài không thể...”
“Ừ, nhưng ta nghiêm túc đấy”, hắn nói. “Và nếu cần tiêu tốn hết phần đời
còn lại để làm em tin, quãng thời gian đó cũng là xứng đáng.”
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Gillian ngước nhìn hắn đăm đăm. Hắn trông đủ chân thành chắc chắn, là hắn
cũng ôm cô đủ chặt.
Cô có đủ can đảm để tin hắn. Đúng không?
“Thật chứ?”, cô cho hắn cơ hội cuối cùng để phủ định.
“Thật”, hắn thì thào, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn cô. Rồi hắn cười với cô. “Giờ
thì chúng ta đã giải quyết xong việc đó, em có thể dẫn ta tới cạnh ngọn lửa để
ngồi cùng trong lúc ta lấy lại hơi ấm không? Có thể ta cũng giúp được em điều
tương tự đấy. Ta không nghi ngờ chút nào khi mấy ngón chân của em vẫn luôn
tái xanh kể từ lúc em mò lên chốn này.”
“Đúng là chúng khá lạnh”, cô thừa nhận.
“Vậy đi cùng ta nào”, hắn nắm tay cô, “để xem ta làm được gì cho chúng”.
“Không”, cô kéo hắn về phía ngọn lửa, “em sẽ chăm sóc ngài trước. Ngồi
xuống, để em lau sạch cho ngài. Ngài trông như đã trải qua rất nhiều gian nan”.
Christopher ngồi xuống nơi cô dẫn hắn đến, đầu luôn hướng theo cử động
của cô. Cô lau máu trên gối hắn, lau sạch những vết xước còn lại. Cô ngưng tay
khi hắn vươn về phía cô. Đôi tay mạnh mẽ của hắn nhẹ nhàng lướt trên cánh tay
cô, tìm đến eo, rồi đặt lên bụng cô.
Hắn ngưng lại, khuôn mặt hiện lên vẻ choáng ngợp. Gillian nhìn hắn, ngạc
nhiên.
“Ngài biết”, cô thở ra một tiếng.
Nụ cười nở rộng trên mặt hắn, đẹp như ánh mặt trời phương đông vào buổi
sáng. “Ta đã biết từ lời khuyên xuất chúng của một phù thủy tên là Berengaria”,
hắn nói, vòng tay quanh cô, kéo cô lại gần, áp má mình lên bụng cô. “Ta yêu
em”, hắn thầm thì. “Ta yêu em rất nhiều, Gillian, và ta thề sẽ không bao giờ để
em đi xa nữa.”
“Nhưng ngài đã không...”
“Ừ, ta đã làm thế.” Hắn ngẩng đầu, nhìn lên. “Ta cảm kích rất nhiều thứ,
Gill: Em, đứa trẻ, những anh chàng xung quanh không bao giờ cho rằng ta mù
lòa. Có quá nhiều thứ tốt đẹp ta làm được mà không cần đến sự dẫn đường của
đôi mắt. Nếu thi thoảng được em giúp.”
“Ngài cũng không cần điều đó đâu”, cô nhẹ nhàng nói.
Hắn cười xót xa, “Ta không quá kiêu hãnh để phủ nhận. Thỉnh thoảng ta sẽ
cần, ta sẽ không để lòng đố kỵ ngăn cản bản thân nhờ giúp đỡ. Nếu em không
phiền việc giúp ta”.
“Ngài biết em sẽ giúp mà.” Nụ cười của hắn nhạt đi, thay vào đó là sự tỉnh
táo. “Em không biết mất em khiến ta ra sao đâu, Gillian, dù chỉ trong thời gian
ngắn ngủi. Ta không thể chịu được lần nữa.”
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Cô áp bàn tay run rẩy lên má hắn. “Ngài sẽ không bao giờ phải chịu đựng
điều đó nữa.” Hắn kéo cô vào lòng, hôn lên môi cô.
“Phải, sẽ không, vì ta sẽ không bao giờ để em rời khỏi vòng tay ta nữa. Và ta
thề, Gillian Blackmour, nếu em dám rời khỏi ta mà chơi trò đuổi bắt thế này, ta
sẽ xích em vào mình!”
Gillian cười to. “Em nhớ rồi, thưa ngài. Chúng ta sẽ về nhà chứ?”
“Ngày mai.”
“Ngày mai?”
“Ừ. Em sẽ bận rộn hơn trưa nay nhiều đấy.”
“Vậy sao?”
“Ừ”, Christopher đoán chắc. “Ta nghĩ lâu nay em vẫn ngủ ở đâu đó thay vì
chiếc ghế này, phải không?”
“Em đặt mấy tấm da thú cạnh ngọn lửa.”
Christopher nhấc cô ra khỏi mình, để cô đứng dậy nhanh tới mức đầu cô
choáng váng. Cô níu chặt tay hắn cố lấy lại thăng bằng.
“Em không khỏe sao?”, hắn hỏi.
“Không”, cô bật cười, hít sâu. “Hẳn do em đứng dậy nhanh quá.”
“Càng thêm lý do để nhanh chóng nằm xuống lại. Đi cài cửa đi, được
không?”
Gillian tự mỉm cười, làm theo lời chồng. Rồi cô quay người, né tránh chiếc
áo Christopher vội vã cởi ra.
“Ngài sẽ lạnh cóng đấy”, cô gọi, cảm thấy phấn khích đến tột cùng.
“Càng thêm lý do để em mau chóng quay lại đây làm ấm cho ta”, hắn nói
thẳng.
Gillian bước qua sàn, lao thẳng vào vòng tay hắn. “Em mặc nhiều quần áo
quá”, hắn nói.
“Vậy sao, thưa ngài?” Và đó là câu cuối cùng cô được nói trong suốt một
thời gian rất dài.
Gillian nằm gác đầu lên vai chồng, bàn tay đặt trên vòm ngực lực lưỡng của
hắn. Cô trông thấy những vết sẹo mới, cảm thấy đau đớn khi nhìn chúng.
Christopher bắt lấy tay cô, đưa lên miệng hắn.
“Dừng lại đi”, hắn ra lệnh.
Gillian thở dài, “Được rồi, Christopher”.
Hắn lặng lẽ xoa cánh tay cô một lúc, rồi ngừng lại.
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Gillian nhấc đầu lên, cúi nhìn hắn.
“Thưa ngài?”
Biểu cảm của hắn rất nghiêm trang. Cô ngồi dậy, cúi nhìn chồng, thoáng
chút lo âu.
“Christopher, việc gì vậy?”
Hắn chậm rãi ngồi đậy, kéo chăn quấn quanh vai cô.
“Ta phải nói với em việc này”, hắn âm trầm.
Giọng hắn khiến cô nôn nao. “Là việc gì?”, cô hỏi.
“Ta đã làm một việc”, hắn thừa nhận.
Cô cảm thấy mình bắt đầu cau mày, không thể tự kiềm chế. “Gì cơ?”, cô hỏi.
“Chắc chắn ngài và mấy anh chàng xứ Artane vẫn chưa...”
“Thánh thần ơi, không”, Christopher kêu lên hốt hoảng. “Ta đã giết cha em,
Gillian. Em nghĩ ta đã làm gì vậy?”
“Ồ”, cô thở phào. “Em sợ ngài ra ngoài...” Cô ngậm chặt miệng, nhìn chồng.
“Ngài đã làm gì?”
Hắn thở dài. “Lão chết rồi. Dưới tay ta.”
“Dưới tay ngài?”, Gillian lặp lại. Cô đặt tay lên vai hắn, buộc hắn xoay
người lại, soi kỹ xem mình có bỏ sót vết thương nào không. Rồi cô lướt tay trên
ngực hắn, dọc xuống bụng hắn.
“Thôi nào”, Christopher cười một chút. “Chúa ơi, ta nói với em là ta đã kết
liễu mạng sống của cha em, vậy mà em lại đi soi mói mấy vết sẹo của ta.”
“Ồ”, Gillian lại ngồi xuống, đặt tay vào lòng, “Thì em có thể làm gì nữa
đây?”.
Hắn cầm lấy tay cô. “Ta sẽ không bảo em thương tiếc lão đâu.”
“Ừm, ngài không nên làm vậy.”
Christopher xoa ngón cái trên mu bàn tay cô. Gillian chờ hắn lên tiếng,
nhưng hắn vẫn lặng thinh. Xét cho cùng, hắn nên nói gì đây? Hắn chỉ làm điều
mà cô dự định tự làm lấy. Chắc chắn hắn sẽ không xin lỗi.
Gillian nhìn hắn, hắn ngồi trước mặt cô, cúi đầu, cô cảm thấy cơn run rẩy lan
khắp người. Thánh thần trên cao, làm thế nào lại thành ra thế? Từ khi nào? Làm
sao Christopher làm được?
“Lão không khiến ngài bị thương”, cuối cùng, cô nói.
“Tất nhiên là không”, Christopher kiêu căng. “Dù sao, ta cũng là Rồng xứ
Blackmour...”
“Tai họa nước Anh nữa chứ gì”, Gillian tiếp lời. “Ừ, em biết nhiều biệt danh
của ngài, thưa ngài, nhưng chúng không phải đáp án cho bí ẩn này.”
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“Hừm”, Christopher có vẻ hơi phật ý. “Vậy em nghĩ danh tiếng của ta chưa
đủ để hạ lão già gian xảo đó sao?”
Gillian bĩu môi, ước chi chồng mình thấy được nét mặt của cô hiện tại. Nghĩ
xong, cô đưa tay hắn lên mặt mình, để hắn tự cảm nhận lấy.
Christopher cau mày. “Vậy, được lắm. Chuyện là thế này. Ta bừng tỉnh vì
một cơn ác mộng, chẳng có ai dỗ dành ta...”
“Thánh thần thật đáng cảm tạ về điều đó.”
Christopher cau mày với cô, rồi tiếp tục, “ta nghĩ mình nghe thấy tiếng động,
thế là Jason, Wolf và ta cùng mò xuống hầm. Chúng ta thấy Warewick đang lén
lút trong lối đi bên trong vách tường ngăn biển, ta đã kết liễu lão tại đó”.
“Ngài có thể bị ông ấy giết!”, cô kêu lên.
“Ta đã luyện tập với Ranulf và Jason”, Christopher bào chữa. “Ta đã sẵn
sàng để đối mặt.”
“Ông ấy đã có thể hạ ngài bằng một mũi tên, ngài thật ngốc!”
“Ơn Chúa, Gill, lúc đó tối om.”
“Như thế thì sao?”, cô kêu lên.
“Chắc chắn là lão bất lợi”, Christopher cãi lại.
Cô ngừng lời. “À”, cô lậm rãi đáp, “em hiểu rồi”.
“Và hắn cũng không bắn tên”, Christopher nói, “hẳn cũng là lý do tại sao ta
xoay xở được”.
“Ồ, Christopher”, cô cảm thấy nỗi kinh hoàng dâng lên từ hai đầu gối, lan
lên trên, “ngài đã tận dụng được cơ hội”.
Hắn ôm lấy cô, kéo vào lòng. “Colin viết thư, bảo ta rằng em dự định tự
mình làm điều đó. Khi nghe về lòng can đảm của em, ta làm sao có thể chịu
thua kém?” Gillian chỉ có thể ôm lấy hắn, run rẩy. “Ta phải làm điều đó,
Gillian”, hắn lặng lẽ. “Vì chính ta, nếu em chịu nghĩ. Ta phải chứng tỏ với chính
mình rằng ta vẫn còn là người đàn ông như trước đây.”
Cô nghĩ về mọi điều để nói với hắn, bắt đầu bằng Ngài chẳng thể chứng
minh với bản thân theo cách khác sao và kết thúc bằng Ngài đã nghĩ cái gì vậy,
quý ngài ngốc nghếch? Nhưng cô không nói gì. Hắn tuyên bố làm điều đó vì
chính mình, nhưng chắc chắn hắn cũng nghĩ tới cô. Lẫn William.
Cô ngả người, dùng ngón tay chạm lên mặt hắn. “Ngài đã dấn vào rất nhiều
rủi ro, tình yêu của em.”
“Ta có thể làm gì khác hơn?”
Cô lắc đầu. “Ngài không cần. Em chỉ đơn thuần là rất cảm kích mà thôi.”
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Hắn cười nhẹ. “Và ta rất cảm kích vì em đã thông minh mà ở đây thay vì mò
mẫm đi tìm Warewick.”
“Artane. Em đã định đến Artane.”
“Thế còn tệ hơn.”
“Em có thể tự tìm đường”, cô nói.
Hắn nhìn vợ, vẻ không tin. “Em nghĩ vậy sao?”
Cô mỉm cười, choàng tay quanh cổ hắn. “Hẳn là không. Vậy, em đoán là,
thưa ngài, ngài sẽ phải tự mình mang em đến Artane. Có Thánh mới biết em sẽ
đi tới tận đâu nếu tự mình kiếm đường.”
“Thánh thần nên tránh cho ta vài đêm chịu trận trong rừng vì tìm em.”
Cô vuốt tóc hắn khỏi khuôn mặt. “Ngài sẽ làm vậy chứ, Chris?”
“Làm gì cơ?”
“Mang em tới Artane ấy?”
Hắn bĩu môi. “Thưa quý cô, em đấu không công bằng gì cả.”
“Ngài đã đánh bại Warewick cơ mà”, cô nói.
“Ừ.”
“Ngài còn leo lên Lâu đài Lãnh chúa nữa.”
“Ừ, đúng rồi.”
“Ngài đủ trí tuệ để cưới em.”
“Chắc chắn là chiến công hiển hách nhất của ta.”
Cô ngưng một chút trước khi tung đòn quyết định. “Robin và phu nhân của
ngài ấy sẽ muốn thấy con trai của ngài.”
“Như ta đã nói, thưa quý cô, em đấu không công bằng.” Gillian mỉm cười
khi chồng cô đặt lưng cô xuống lớp lông thú. Cô biết hắn muốn làm cô phân
tâm bằng những nụ hôn ngọt ngào, vuốt ve dịu dàng, nhưng cô sẽ không dễ
dàng phân tâm như vậy. Gã Rồng xứ Blackmour sẽ không bỏ qua việc chinh
phục bất cứ thứ gì.
Cô sẽ chờ xem. Vì, xét cho cùng, cô là vợ của hắn, cô cũng là rồng đấy thôi.
Mãi quá nửa đêm Christopher cuối cùng mới chìm vào giấc ngủ. Gillian yên
lặng ngồi dậy, kiểm tra then cửa lần cuối, nhen thêm lửa. Rồi cô ngồi xuống
chiếc ghế mình đã ngồi rất nhiều ngày qua, nhìn người đàn ông đang nằm trước
mặt.
Ánh lửa lập lòe trên gương mặt thân yêu của hắn, khiến đường nét càng dịu
dàng hơn. Lửa soi đôi vai hắn, đôi vai đã gánh lấy nhiệm vụ giữ cô an toàn. Lửa
vuốt ve đôi bàn tay to lớn của hắn, đôi bàn tay sẽ lại vung kiếm bảo vệ cho cô,
hoặc chạm vào cô thật nhẹ nhàng, khiến cô rơi nước mắt.
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Cô ngồi nhìn hắn một lúc thật lâu, suy nghĩ về những điều đã đưa cả hai tới
nơi đây, trong giờ phút này.
Cô nhắm mắt, cảm tạ mọi đắng cay, ngọt ngào, vì cả hai thứ đó, xét cho
cùng, đã mang đến cho cô niềm hạnh phúc.
Rồi cô đứng dậy, lách người xuống lớp chăn cạnh chồng. Cánh tay hắn đưa
lên vòng lấy eo cô, kéo cô lại gần.
Gillian mỉm cười thỏa mãn.

Đoạn Kết

G

illian ngắm nhìn pháo đài Artane dần hiện lên từ phía xa, cảm giác được

chính nỗi choáng ngợp từng xâm chiếm trong lần đầu tiên trông thấy
Blackmour. Artane thật, chà, bao la. Một dinh cơ khổng lồ, gần đường biên giới,
biể lộ rõ ràng rằng nó đã được xây nên với ý thức về điều đó ghim chặt trong
tâm.
“Em thấy nó chưa?”
Gillian ngậm miệng, xoay sang chồng. “Rồi”, cô đáp.
Hắn bật cười. “Gill đáng yêu, giá mà ta thấy được khuôn mặt em lúc này.
Em trông có kinh ngạc như giọng nói của em không?”
“Ngài chưa bao giờ nói nó lại lớn đến vậy.”
“Em có hỏi đâu.”
“Ngài đấy, chồng của em, vẫn có thứ thói quen phiền toái là bỏ qua những
chi tiết quan trọng nhất. Chẳng hạn như tòa thành này khổng lồ thế nào, và con
trai ngài đáng yêu ra sao. Ngài đã tuyên bố thằng bé sẽ xấu xí tới khi có được
một chiến công.”
“Ta không muốn em thất vọng”, Christopher khiêm tốn.
“Em nên bế con bây giờ chưa?”
“Để sau, Gill. Con sẽ cần một bàn tay rắn rỏi đến khi chúng ta tới cổng.”
Chàng Robin trẻ tuổi xứ Blackmour bấy giờ trông không chút bồn chồn. Cậu
ngồi trong lòng cha, cơn tò mò ở tuổi lên hai đã bị nhạt đi sau giấc nồng ngắn
vừa xong. Mái tóc đen dựng đứng trên đầu, cậu mơ màng nhìn ra thế giới bên
ngoài qua đôi mắt xanh thẫm của cha. Tim Gillian thắt lại trước hình ảnh chồng
mình ôm đứa con trai thật vững vàng bằng bàn tay to lớn của hắn. Đúng,
Christopher tự hào về thằng bé, hắn nên như thế lắm chứ.
“Em yêu ngài”, cô lặng lẽ nói.
Christopher nghiêng đầu về phía vợ. “Phải chăng đó là phần thưởng cho việc
cuối cùng ta cũng mang em tới Artane, hay còn điều gì khác làm em vui lòng?”
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Cô cười nhẹ, “Ý đầu ấy, chắc chắn rồi, vì em đã đe dọa đòi ngài đưa tới đây
suốt hai năm rồi còn gì. Và, hôm trước, em càng mừng hơn khi biết rằng ngài sẽ
giữ con. Con và em đều rất may mắn có được ngài.”
Christopher ghìm cương ngựa, đưa tay tìm cô, hôn lên môi cô.
“Không, người may mắn là ta”, hắn dịu dàng nói. “Em đã cho ta hết niềm
vui này đến niềm vui khác, Gill. Trong tim ta gần như chẳng còn đủ chỗ để
nhận...”
“Thánh thần ơi, lại nữa!”, Colin kêu lên, thúc ngựa đi vào giữa hai người. Gã
ném cho Gillian cái nhìn bất mãn. Lần thứ năm trong ngày rồi đấy, Gillian, cô
khiến tất cả mọi người phải ngừng lại để âu yếm vớ vẩn. Hay là lỗi thuộc về
ngươi đây hả?” Gã quay sang Christopher. “Chris, đồ nhãi ranh si tình, ta đang
khao khát có chút rượu và được nếm thức ăn từ Phu nhân Anne, còn ngươi thì
cứ chăm chăm bắt ta phải chờ đợi. Giờ, ta buộc phải đi giữa hai người, hoặc là
cả hai phải dẹp trò ngọt ngào ướt át tới phát ốm kia đi cho tới khi vào thành an
toàn, được chứ?”
“Ngài có thể để chúng tôi yên được chứ”, Gillian thẳng thừng đề nghị.
“Yên?”, Colin hốt hoảng đến há hốc. “Lần gần nhất ta để hai người yên
chính là trên Lâu đài Lãnh chúa, và thế là suốt trọn hai ngày ta không thấy mặt
mũi cả hai đâu cả. Có Thánh mới biết bao nhiêu đứa trẻ sẽ được ra đời từ những
lần sơ sót của ta như vậy. Xê ra, đám kia! Ta cần rượu!”
Christopher xoay sang Gillian khi Colin đã chậy về phía trước. “Ta rất thích
hai hôm đó, em yêu. Có lẽ khi quay về, chúng ta sẽ lại có vài tuần được riêng tư
như vậy.”
“Được thôi, thưa ngài”, Gillian vui vẻ đáp.
Họ đi tới cổng ngoài của thành. Gillian nhìn chồng.
“Ngài sẽ cho em thấy những nơi ngài đến khi còn trẻ chứ?”
“Ta hứa. Ta nghĩ mọi thứ chẳng thay đổi nhiều.”
Gillian ghìm cương cùng lúc với Christopher. Hắn ngồi yên, lắng nghe mấy
phút.
“Chris?”
Hắn cười theo phản xạ. “Chỉ là đang suy nghĩ thôi. Không có gì phải lo.”
“Robin sẽ rất vui được gặp ngài.”
“Ta cũng vậy.”
Cô chờ đợi, nhưng hắn không hề nhúc nhích.
“Chúng ta nên vào chứ?”, cô hỏi.
Hắn đưa tay về phía cô, nắm tay cô thật chặt. “Ừ, vào thôi” Hắn nói. “Em có
chịu được việc ở cạnh ta suốt ngày suốt đêm trong một hai tháng tới không? Ta
sẽ cần không chỉ đôi mắt em đâu, Gill.”
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Câu trả lời duy nhất của cô là tiếng cười khẽ cùng một nụ hôn.
“Ồ, nhưng họ trông thật hạnh phúc”, Magda thở dài. “Phải không,
Berengaria?”
Berengaria mỉm cười, “Đúng là vậy”.
“Và chúng ta đã mang họ đến với nhau!”, Magda nói, đôi mắt đã ngấn nước.
“Hừ”, tiếng Nemain vọng tới từ chỗ của mình, phía sau Berengaria và
Magda, họ đang trong hành trình đi cùng Rồng. “Tất cả những gì ngươi thành
công là dùng hết xương ngón cái của ta! Chính thảo dược của Berengaria mới
được việc, dù ta cũng không chắc chắn về phương pháp của bà ấy. Chúng chắc
chắn không phải thảo dược tăng sắc đẹp và can đảm.”
“Ta vô cùng cam đoan thuốc của mình sẽ hữu ích”, Magda vẫn khăng khăng,
“nếu ta có thời gian hoàn thiện nó...”.
“Với cái hương vị đó thì họ sẽ không đời nào uống nổi!”
Berengaria chỉ mỉm cười, cưỡi trên nàng ngựa hiền lành nhất của
Blackmour. Gã Rồng và phu nhân rất hào phóng biểu lộ tình cảm. Họ thậm chí
cũng không phiền hà gì khi dùng những bà đỡ bị đồn là phù thủy. Mà
Christopher cũng chẳng có gì để phàn nàn, vì chính hắn cũng khét tiếng khắp
mọi vùng đảo.
Bà nhìn hắn xuống ngựa cùng đứa con trai rúc trong cánh tay, sau đó đưa tay
đỡ vợ khỏi yên ngựa như thể cô là một đứa trẻ.
Berengaria mỉm cười qua làn nước mắt. Đấy, hai con người đã vượt qua
chính mình để chạm đến nhau, chữa lành cho nhau. Nhờ vậy, họ đã vui sướng
xiết bao!
“Có cần giúp không, thưa bà?”, một giọng ồm ồm cất lên.
Berengaria được Colin Berkhamshire giúp xuống ngựa, bà nở nụ cười khen
ngợi.
“Rất hào phóng, thưa ngài. Ngài sẽ rất thành công.”
Colin gầm gừ trong họng. “Ta chẳng cần tước vị. Thứ ta cần là thêm chút
thảo dược sắc đẹp để mặt mũi trông đẹp đẽ hơn. Ta đoán bà không mang theo
đâu, nhưng phải có chút nào phòng khi khẩn cấp chứ?”
“Ồ, tôi sẽ lập tức chế cho ngài một ít”, Magda tụt khỏi lưng ngựa, thuận tay
tóm luôn lấy chiếc túi của mình. “Để tôi vào trong đã, thưa ngài, chỉ thoáng
chốc tôi sẽ chuẩn bị xong những thứ ngon lành.”
“À, có khi quá đẹp lại không tốt”, Colin khựng lại. Gã vội vã cúi chào ba
người bọn họ rồi xông vào đại sảnh.
Berengaria nhìn Christopher và Gillian đang được Robin cùng Phu nhân
Anne chào đón, thấy họ đi vào sảnh. Bà định đi theo thì bị cản đường bởi một
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chàng trai cao lớn đứng trước mặt. Đây hẳn là chàng thủ lỉnh trẻ xứ Artane,
Phillip. Thật là giống hệt cha mình.
“Thưa bà.”
“Chúc ngài một ngày tốt lành, thưa ngài”, bà đáp.
“Ngài Christopher nói bà là thầy lang?”
Berengaria không hỏi tại sao cậu ta muốn biết. Chàng trai trẻ mang đầy vết
bầm và trầy xước. Bà nhướng chân mày, vẻ thắc mắc.
“Hôn thê của ta”, gã ngượng ngùng. “Nếu là kẻ ngốc nghếch nào đó, hẳn sẽ
cho rằng nàng không màng đến việc Berengaria bật cười. “Tất nhiên. Hẳn là do
tính tình nóng nảy kiểu Scotland của cô ấy rồi.”
Phlllip chớp mắt. “Làm sao bà biết?”
“Scotland?”, Nemain lặp lại, tai vểnh lên. “Tôi cũng muốn đến Scotland. Có
pháp sư nào ở vùng đó không, thưa ngài? Tôi cực kỳ cần xương ngón cái.”
“Pháp sư?”, chàng trai lặp lại. “Xương ngón cái?”, gã rùng mình. “Tôi không
biết gì cả.”
“Chúng ta sẽ phải giải quyết việc đó, đúng không?” Nemain nhanh nhẹn
nhảy khỏi ngựa. Bà ta tóm lấy một nơi không bị bầm tím trên người chàng trai,
lôi về phía sảnh. “Tôi chuyên trị những cô dâu không muốn làm cô dâu đây. Tôi
sẽ rất vui được giúp ngài.”
Magda vuốt mấy lọn tóc trắng khỏi khuôn mặt bằng bàn tay béo múp dịu
dàng của mình, rồi lon ton theo sau Nemain. Magda đã nhanh chóng kê ra một
loạt những nguyên liệu cần thiết Phillip vẫn còn run lẩy bẩy.
Berengaria đếm ngón tay, rồi bà mỉm cười nhẹ nhõm. Bà có thể giúp chàng
thủ lĩnh trẻ xứ Artane mà vẫn kịp quay sang giúp Christopher cho ra đời cô con
gái sắp-thành-hình.
Chà, làm ăn cũng khó khăn thật!
“Em đã nói, hắn yêu cô ta mà! Anh không thấy cách hắn luôn nắm tay cô ta
sao?”
“Em gái à, hắn mù mà”, một giọng trầm thì thào, vẻ rất lý trí. “Dám cá cô ta
chỉ giúp hắn thôi.”
“Kendrick, anh nói dối! Em sẽ nói với cha, cha sẽ đem anh nhốt vào bẫy.”
Chàng trai trẻ phá ra cười. “Hù dọa vô ích, Mary. Anh không nói dối.”
“Hắn không cần giúp đỡ. Bởi vì, hôm trước, em thấy hắn ngăn cô ta lại trước
khi cô ta giẫm phải vũng bùn! Đơn giản, hắn là người đàn ông hoàn hảo nhất
đời, và anh quá sức ghen tị.”
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“Đúng, anh rất ghen tị trước hạnh phúc của hắn”, Kendrick đồng ý. “Và nếu
em si mê hắn đến vậy, thì dẹp mớ len đi. Em đang chảy nước dãi lên bộ đồ yêu
thích của Phillip đấy. Thảo nào anh ta luôn muốn tự mình cầm kim.”
Có tiếng một cô gái bật khóc, rồi tiếng vội vàng xin lỗi từ anh trai cô, theo
sau là tiếng bước chân nhẹ nhàng chạy khỏi buồng. Tiếng chân mang ủng theo
sau, lại thêm nhiều câu xin lỗi.
Christopher buông hơi thở hắn gắng nén đã một lúc.
“Không bao giờ”, hắn thề. “Ta sẽ không bao giờ để em thuyết phục mình
nấp sau màn nữa, Gill. Thánh thần ơi, em bị ai nhập vào mà lại nghĩ cái hốc
quái quỷ này là nơi tốt để hẹn hò buổi trưa vậy hả? Chúng ta có chiếc giường
hoàn hảo trong căn phòng tốt nhất của Robin để dùng đấy thôi. Vậy mà ta lại
phải ép mình trong cái hốc chật hẹp này, gắng sức không thở quá lớn.
“Ngài không nên lo lắng chút nào về những việc đó”, Gillian nói. “Chẳng
phải em đã nghe ngài nói rằng ngài đang nghĩ đến việc đưa bé Robin tới làm
phụ tá cho Kendrick đấy sao? Lạy Thánh nhân từ, Christopher, thằng bé sẽ
không sống nổi!”
“Ngài Artane sẽ không đời nào đẽ chuyện gì xảy ra cho con trai đỡ đầu của
mình”, Christopher mong sao những lời này là đúng. Hắn thực sự đã nói gì với
Kendrick à? Thánh thần ơi đó là tất cả mọi thứ mà bé Robin cần! Con trai một
pháp sư, phụ tá cho một kẻ ngạo mạn, hào hoa...
“Christopher, không nới lỏng tay thì em gãy xương mất.”
Christopher buộc mình bình tĩnh lại. “Thứ lỗi cho ta, em yêu. Chúng ta nói
điều gì khác ngoài việc mấy tên phụ tá và mớ tiếng tăm chết tiệt kia đi nhé. Đấy,
em có mục đích gì khi lôi ta vào chốn này?”
“Ngài cần một đứa con gái, thưa ngài. Berengaria bảo em nên mang thai
ngay tức khắc.”
“Thánh thần ơi”, Christopher phá ra cười, “bốn phụ nữ các nàng không để ta
nghỉ ngơi chút nào sao, mệnh lệnh gì thế này?”.
“Có vẻ như gần đây ngài rất ngoan. Nào, đến đây, chồng của em, để em phục
vụ ngài.”
Christopher để vợ cầm cương một lúc trước khi thoát khỏi những nụ hôn
ngọt ngào của cô, ôm lấy cô thật chặt.
“Gill?”
“Vâng, thưa ngài.”
“Ta nắm tay em không phải chỉ để được em giúp đâu.”
“Em biết, Christopher.”
“Ta thích nắm tay em.”
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“Em biết, Christopher.”
“Nhưng ta rất vui rằng bàn tay dắt ta đi thuộc về em.”
“Không, Chris, là ngài dắt em đi.”
Hắn mỉm cười nơi làn tóc của cô. “Tất nhiên rồi. Ta đã cứu em khỏi vũng
bùn sáng hôm qua còn gì. Ta suýt dắt em thẳng vào đó mất, nếu em không siết
chặt tay ta.”
“Chỉ là chút biểu hiện âu yếm thôi, thưa ngài.”
“Hứa với ta sẽ tiếp tục biểu hiện âu yếm như vậy trong tương lai nhé, phu
nhân, ta sẽ rất thỏa mãn.”
“Mãi mãi, thưa ngài.”
Christopher nhắm mắt, âm thầm cảm tạ mọi đặc ân dành cho hắn. Hắn có
một đứa con trai ngoan ngoãn, khỏe mạnh, biết làm đủ trò hề và bập bẹ ngây
ngô khiến hắn và Gillian hạnh phúc. Hắn có những người bạn thực sự nhìn thấu
đôi mắt mù lòa của hắn, trông thấy người chiến binh vẫn luôn tồn tại trong con
người hắn.
Và hắn cũng có đôi mắt không chỉ để trông thấy thế giọi xung quanh, mà cả
những điều lẽ ra hắn đã không thấy được. Vì đó là đôi mắt đã giúp hắn tìm thấy
vợ mình.
Cô là đặc ân to lớn hơn hết thảy.
Hắn ôm chặt lấy cô, không thể ngăn dòng nước mắt tuôn ra, thấm ướt những
lọn tóc rối xinh đẹp của cô. Những món quà dành cho hắn thật ngọt ngào! Đó là
tất cả mọi điều hắn mong muốn, chắc chắn còn vượt xa những gì hắn xứng đáng
được nhận. Hắn chẳng thể đòi hỏi gì khác hơn.

Hết
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