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Chương 18

W

ulf ở trong phòng trẻ với Erik. Anh ngồi trên chiếc ghế đu kiểu cổ, con

trai nằm ngủ lên vai trong lúc anh nhìn lơ đãng vào bức tường trước mặt. Trên
tường là những tấm hình chụp mọi đứa trẻ sinh ra trong gia đình anh suốt hai
trăm năm qua.
Kí ức tuôn trào trong anh.
Anh liếc nhìn đứa bé anh đang ôm trong tay. Một nhúm tóc đen và khuôn
mặt nhỏ xíu, ngây thơ. Mồm bé nhếch lên trong giấc ngủ, thằng bé nở nụ cười
như thể đang trong cơn mơ đẹp đẽ.
“Cô đang nói chuyện với thằng bé đấy à, D’aria?” Wulf hỏi, thắc mắc liệu có
phải cô nàng Thợ săn giấc mơ cũng đang canh chừng con trai anh không.
Anh chạm lên chớp mũi Erik. Dù đang ngủ, thằng bé vẫn quay sang mút
ngón tay anh.
Wulf mỉm cười cho tới khi ngửi thấy hương hoa hồng và bột phấn trên làn da
con.
Mùi hương của Cassandra.
Anh cố hình dung một thế giới vắng bóng cô. Một ngày khi cô không còn đó
để soi sáng mọi thứ. Để đặt bàn tay mềm mại như lụa lên làn da anh, lùa những
ngón tay thon dài mảnh mai vào mái đầu anh.
Đau đớn thít chặt lấy ngực anh. Tầm mắt anh mờ dần.
Ngươi là một linh hồn lang bạt, tìm kiếm sự yên bình không tồn tại. Ngươi
sẽ lạc lối tới khi tìm được sự thật vĩnh cửu. Chúng ta không thể trốn tránh khỏi
bản chất của mình. Hi vọng duy nhất là đối mặt với nó.
Cuối cùng anh đã hiểu lời của nhà tiên tri.
“Khỉ thật,” anh khẽ nói.
Không đời nào anh chịu từ bỏ điều tử tế nhất từng xảy đến với anh.
Wulf Tryggvason là duy nhất trên cõi đời này.
Anh là một chiến binh man dại.
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Cassandra đang ở trong phòng ngủ của Wulf, đang tìm kiếm hộp kí ức thì
nghe tiếng mở cửa phía sau cô.
Cô gần như lạc lối khi cảm nhận cánh tay mạnh mẽ, tràn đầy năng lượng ôm
choàng lấy cô, xoay cô lại đối diện người đàn ông cô từng thấy một lần trước
đây.
Vào đêm đầu tiên họ gặp nhau.
Vị chiến binh nguy hiểm có thể xé tan xác đám Daimon chỉ bằng tay không.
Wulf bưng lấy mặt cô bằng cả hai tay rồi hôn cô cháy bỏng. Nụ hôn chạm
vào sâu bên trong làm thổi bùng lên ngọn lửa trong huyết quản cô.
“Em là của anh, mèo hoang,” anh thở mạnh. Giọng anh đầy sở hữu. “Vĩnh
viễn.”
Anh kéo cô lại gần rồi ôm thật chặt. Cô tưởng anh sẽ chiếm lấy cô, nhưng
không. Thay vào đó, anh cắm phập răng nanh vào cổ cô.
Cassandra không thở nổi khi cảm nhận cơn đau tức thì nhưng nhanh chóng
theo sau bởi cảm giác đê mê cô chưa từng biết tới.
Miệng cô há ra, thở hổn hển, đầu óc quay mòng. Cô nhìn thấy màu sắc quay
cuồng trước mắt cô, cảm nhận nhịp tim cô hòa điệu với anh khi mọi thứ xung
quanh cô bắt đầu trở nên quay cuồng, mờ ảo.
Khi đó, cô cảm giác răng cô nhú dần lên. Cảm nhận được những chiếc răng
mình mọc trở lại...
Wulf gầm sâu trong cổ họng khi thưởng thức dòng máu nóng. Anh chưa
từng có cảm giác gần gũi như vậy trong đời. Giống như cả hai hợp thành một
thể cùng chung nhịp đập con tim.
Anh cảm thấy tất cả những suy nghĩ, tình cảm của cô. Hi vọng, sợ hãi. Toàn
bộ tâm trí cô mở ra trước mắt anh khiến anh choáng váng.
Rồi anh cảm nhận cô cũng cắn vào vai anh. Wulf há miệng ra bởi nhục cảm
bất ngờ.
Không kiểm soát nổi bản thân, anh chiếm lấy cô mạnh mẽ, hoang dại, khi cả
hai gắn kết nguồn sống vào nhau.
Cơ thể yếu ớt và thỏa mãn, Wulf ngả ra khỏi cổ cô. Cô ngước lên nhìn anh,
ánh mắt tóe lửa khi cô liếm môi và răng thu lại.
Wulf trao cô nụ hôn sâu và ôm ghì lấy cô.
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“Chà,” cô thở mạnh. “Em vẫn đang nhìn thấy đầy sao đây này.”
Anh cười phá lên. “Anh cũng vậy.”
“Anh có nghĩ chúng ta đã thành công không?” cô hỏi.
“Nếu không, anh ủng hộ chúng ta nghe theo lời khuyên của Zarek là lôi
Acheron ra đánh cho một trận tơi bời.”
Cassandra cười lo lắng. “Có lẽ vài tuần nữa ta sẽ biết thôi.”
Chỉ là họ không cần chờ lâu đến thế. Mắt Cassandra mở to khi cô chớp lấy
không khí.
“Cassandra?” Wulf hỏi. Cô không trả lời.
“Cưng à?” anh hỏi lại lần nữa.
Mắt cô ngập tràn đau đớn khi cố với lên, đặt tay lên bên má lún phún râu của
anh và rùng mình một cái. Chưa đầy ba giây, cô đã chết.
“Acheron!”
Ash giật mình tình giấc bởi cơn đau đầu như búa bổ. Anh đang nằm trần trụi
trên giường, chỉ có tấm chăn mỏng bằng lụa đen quấn quanh cơ thể phẳng lì.
Ta mệt rồi, Artie, ta đang ngủ. Anh truyền tin nhắn xuyên thẳng tới đền thờ
của Nữ thần trên đỉnh Olympus bằng chất giọng dịu đi rất nhiều.
“Vậy chàng mau thức dậy và tới đây ngay!”
Ash thở dài. Không.
“Đừng có mà nằm xuống ngủ tiếp sau tất cả những gì chàng đã gây ra.”
Và đó là?
“Chàng lại thả thêm một tên Thợ săn đêm nữa mà không hề bàn bạc gì với
ta!”
Khóe môi Ash xoắn lại khi anh hiểu ra câu cằn nhằn của Nữ thần. Wulf đã
cắn Cassandra rồi.
Anh mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm. Tạ ơn các vị thần, Wulf đã lựa chọn
khôn ngoan.
“Chuyện này đáng ra không nên rẽ sang hướng đó, chàng biết vậy. Thế mà
chàng còn dám can thiệp vào!”
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Để ta yên đi, Artie. Nàng có quá đủ Thợ săn đêm rồi còn gì.
“Được thôi,” cuối cùng Nữ thần lên tiếng bực bội. “Chàng đã phá luật thì ta
cũng vậy.”
Ash nhỏm dậy ngay tức thì. “Artie!”
Nữ thần đã đi rồi.
Buông tiếng chửi thề, Ash làm phép mặc quần áo vào rồi lóe lên biến mất
khỏi ngôi nhà ở Katoteros để tới chỗ Wulf.
Quá muộn rồi.
Wulf đang ở trong phòng khách, tay anh bế Cassandra. Mặt cô tái ngắt lại.
Ngay khi vị chiến binh Viking nhìn thấy anh, đôi mắt tràn lệ lóe lên tia hận
thù. “Anh nói dối tôi, Ash. Máu tôi đã đầu độc cô ấy.”
Ash bế Cassandra khỏi tay Wulf và nhẹ nhàng đặt cô lên ghế.
Erik bắt đầu gào khóc như thể thằng bé hiểu chuyện gì đã xảy ra. Như thể nó
biết mẹ nó đã qua đời.
Trái tim Ash ngừng đập.
Anh chưa bao giờ chịu được tiếng trẻ em khóc. “Đi dỗ con trai cậu đi,
Wulf.”
“Cassandra...”
“Đi tới chỗ Erik đi!” Ash quát lên. “Ra khỏi phòng này ngay.”
May thay chàng Viking vẫn nghe lời anh.
Ash nâng đầu Cassandra lên và nhắm mắt lại.
“Chàng không thể làm sống lại người chết, Acheron.” Artemis lên tiếng
trong lúc hiện thân trong căn phòng. “Các vị thần Số phận sẽ không cho phép
chàng.”
Ash ngước lên nhìn Nữ thần, đôi mắt anh nheo lại. “Đừng đùa với ta ngay
lúc này, Artie. Chuyện này không liên quan gì tới nàng.”
“Mọi việc chàng làm đều liên quan tới ta. Chàng biết chúng ta đã thỏa thuận
điều gì. Chàng chẳng cho ta lại điều gì để đổi lấy linh hồn Wulf.”
Ash chậm rãi đứng dậy, mắt anh lóe lên tia lửa.
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Artemis lùi bước, nhận ra anh không có tâm trạng nào mà đùa với nàng.
“Nàng chưa từng có linh hồn của cậu ấy, Artemis, nàng biết rõ như thế.
Nàng sử dụng cậu ta để bảo vệ cho dòng giống em trai mình. Còn cách nào tốt
hơn là thả tự do cho cậu ấy để trông chừng cho người vợ bất tử sinh ra những
đứa trẻ cũng bất tử, đủ sức mạnh để chiến đấu lại bất kì kẻ nào muốn họ chết?”
“Nhưng Wulf thuộc về ta!”
“Không đúng. Chưa bao giờ cả.” Ash nhắm mắt lại và chạm vào trán
Cassandra.
Mắt cô rung rinh rồi từ từ mở ra.
“Không!” Artemis quát lên.
Ash ngước lên, ánh mắt đỏ lừ. “Có đấy,” anh rít gào. “Trừ khi nàng muốn
thế chỗ cho cô ấy ở chỗ Hades, không thì tránh ra.”
Artemis vụt biến mất khỏi căn phòng.
Cassandra từ từ đứng dậy. “Acheron.”
“Suỵt,” anh lên tiếng, đứng lùi khỏi cô. “Không sao rồi.”
“Tôi thấy lạ quá.”
“Tôi biết. Nhưng sẽ nhanh hết thôi.”
Cassandra nhíu mày khi nhìn quanh phòng.
Wulf đã trở lại. Anh sững sờ khi nhìn thấy Cassandra đang ngồi dậy. Nhanh
hơn Ash chớp mắt, anh đã băng qua phòng, bế thốc cô lên và ôm ghì lấy cô.
“Em ổn chứ?”
Cô nhìn anh như thể người mất trí. “Tất nhiên rồi. Sao lại không chứ?”
Wulf hôn cô rồi nhìn sang Ash, vẻ không tin được. “Tôi không biết anh đã
làm gì, nhưng cảm ơn anh nhiều, Ash. Cảm ơn anh.”
Ash gật đầu. “Lúc nào tôi cũng sẵn lòng, Viking ạ. Tất cả những gì tôi muốn
là hai người sống hạnh phúc bên nhau và sinh thật nhiều con.” Anh khoanh tay
trước ngực. “Nhân tiện, tôi sẽ giải trừ lời nguyền tránh ánh mặt trời khỏi cậu và
các con của cậu, coi như là quà cưới. Không đứa trẻ nào mà hai người sinh ra
phải sống vào ban đêm nữa. Trừ khi chúng thích thế.”
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“Tôi có bỏ lỡ điều gì không?” Cassandra hỏi lại.
Khóe môi Ash xoắn lại. “Tôi để Wulf giải thích thay nhé. Còn giờ tôi phải
quay lại ngủ đã.” Ash vụt biến khỏi căn phòng.
Trong phòng ngủ của Ash, Artemis đang chờ anh xuất hiện trở lại. Vẻ mặt
của Nữ thần nói với anh rằng nàng có ý định biến phần còn lại của ngày hôm
nay thành một cơn chịu đựng.
“Sao thế, Artie?” anh khó chịu hỏi.
Nàng đung đưa chiếc mề đay trên ngón tay. “Chàng có biết cái này thuộc về
ai không?”
“Morginne.”
“Wulf.”
Ash mỉm cười xảo quyệt. “Là của Morginne. Loki mới là người nắm giữ linh
hồn Wulf. Nghĩ đi, Artie. Luật tráo đổi linh hồn như thế nào?”
“Phải dựa trên nguyên tắc tự nguyện.”
Anh gật đầu. “Nàng chưa từng đồng ý thả tự do cho cô ta. Morginne đã dùng
nọc độc trong máu của Dimmon để đầu độc Wulf khiến cậu ta vô tình giao linh
hồn mình cho Loki. Câu thần chú Loki sử dụng để tráo đổi linh hồn Wulf với
Morginne nhanh chóng mất hiệu lực chỉ sau vài tháng, vậy là linh hồn của
Morginne lại quay về với nàng trong khi của Wulf trở về lá bùa Loki nắm giữ.”
“Nhưng mà...”
“Không có nhưng nhị gì cả, Artie. Chính ta đã biến Wulf thành người bất tử
và trao cho cậu ấy sức mạnh như bây giờ. Nếu nàng muốn bỏ linh hồn đó vào
lại thân thế ai khác thì tốt hơn là nên gọi cho Loki xem hắn có đồng ý thả
Morginne ra không đã.”
Nữ thần rít lên phẫn nộ. “Chàng lừa ta!”
“Không. Chỉ là mọi chuyện phải xảy ra như thế mà thôi. Nàng cần người gây
giống cho cô công chúa dòng chính thống của Apollo. Dù ta rất ghét đứa em trai
của nàng, ta hiểu vì sao Cassandra phải sống và vì sao Apollo không thể chết
được.”
“Chàng đã tính toán mọi chuyện ngay từ đầu,” nàng buộc tội anh.
“Không,” anh chữa lại. “Ta chỉ hi vọng thôi.”
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Nàng lườm anh. “Chàng vẫn không hiểu được nguồn cơn sức mạnh Atlantis
của chàng đúng không?”
Ash thở rời rạc. “Có chứ, Artemis. Ta hiểu chúng theo cách mà nàng không
thể hiểu được đâu.”
Nói rồi anh đi qua nàng và nằm xuống giường để đánh một giấc mà anh
xứng đáng được hưởng.
Artemis bò lên theo anh và rúc vào lưng anh. Nàng dụi mặt vào vai anh. “Tốt
thôi,” cuối cùng nàng cất giọng nhẹ nhàng. “Ván này chàng thắng ta và
Apollymi. Ta công nhận điều đó. Nhưng chàng nói xem, Acheron... chàng định
đối đầu với chúng ta tới lúc nào đây?”
Anh liếc qua vai và nhìn thấy tia sáng quỷ quyệt trong đôi mắt xanh ngọc lục
bảo lấp lánh của Nữ thần. “Chừng nào ta còn có thể Artemis ạ. Chừng nào ta
còn có thể.”

Hồi Kết

C

assandra thức dậy vào đúng hôm sinh nhật, nửa lo sợ mọi chuyện chỉ là

giấc mơ.
Thậm chí Wulf chưa từng rời khỏi cô ngày hôm đó, như thể anh sợ cô sẽ bốc
hơi ngay thời khắc anh rời khỏi cô.
Suốt buổi chiều anh cứ liên tục chạy lại ngó chừng cô. “Em vẫn ở đó chứ?”
Cô cười phá lên và gật đầu với anh. “Tới giờ vẫn chưa thấy có vấn đề gì cả.”
Khi mặt trời bắt đầu lên, cô trông vẫn như ban sáng, tới lúc đó Cassandra
mới nhận ra sự thật.
Tất cả đã kết thúc rồi.
Cả hai đã được thả tự do.
Tim cô cất lên tiếng ca nhẹ nhõm. Wulf không cần phải săn tìm người cùng
tộc của cô nữa và cô cũng không cần sống trong lo sợ ngày sinh nhật sắp tới.
Không bao giờ.
Một kết thúc hoàn hảo.
Ba năm sau
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Chẳng hoàn hảo chút nào.
Cassandra cắn môi trong lúc đứng giữa sân sau, hai tay chống nạnh, còn
Wulf, Chris và Urian thì đang tranh cãi về chiếc xích đu cô cố lắp cho Erik.
Đám công nhân đã rút ra đằng trước ngôi nhà trong lúc ba người đàn ông
vẫn tiếp tục tranh cãi ở sân sau.
“Không được, cái cầu trượt cao quá,” Wulf nói. “Thằng bé sẽ ngã và bất tỉnh
mất.”
“Quên điều đó đi,” Chris quát lên. “Nó có thể bị vướng vào cái bập bênh.”
“Thế đã là gì,” Urian nói. “Cái xích đu mới là thảm họa. Ai nghĩ ra việc lắp
bộ xích đu này thế?”
Cassandra đảo mắt trong lúc Erik nắm lấy tay cô, thằng bé đang rên khóc vì
bị lấy mất xích đu.
Nhìn vào chiếc bụng đang nhô ra, cô thở dài. “Nghe lời khuyên của mẹ, bé
cưng ạ. Con cứ ở trong đó chừng nào có thể. Đám đàn ông này sẽ làm con phát
điên thôi.”
Cassandra bế Erik lên và đưa cậu bé cho bố. Cô ép Wulf bế đứa bẻ tuổi tập
đi đang gào khóc. Anh đi mà giải thích với con, em vào nhà và đính thêm đệm
quanh gờ tường phòng trẻ đây.”
“Các anh biết không,” Chris nói, “cô ấy nói đúng đấy. Chúng ta cần thêm
đệm...”
Và cả ba lại chuyển sang đề tài đó.
Cassandra cười phá lên. Tội nghiệp Erik, nhưng ít ra nó cũng biết nó được
thương yêu như thế nào.
Cô đẩy cánh cửa kính trượt mở ra và trở vào trong nhà.
Hai giây sau, Wulf đã ở đó, bế thốc cô lên. “Em đã phát điên lên chưa?”
“Chưa đâu, nhưng em nghĩ là anh có đấy.”
Anh cười phá lên. “Phòng bệnh...”
“Thì hơn chữa bệnh chứ gì.”
Wulf khẽ gầm lên khi bế cô vào nhà. “Em có thực sự muốn con chơi xích đu
hay không?”
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“Có ạ. Em muốn Erik có một thứ mà em chưa bao giờ có.”
“Thứ gì vậy?”
“Tuổi thơ bình thường.”
“Được rồi,” anh cất tiếng thở dài. “Anh sẽ để con phát triển bình thường nếu
chuyện đó quan trọng với em như vậy.”
“Có chứ. Nhưng anh đừng lo, nếu thằng bé có điểm nào giống bố nó, và sự
thật là thế, thì một cái xích đu không đủ làm tổn thương bộ não cứng cáp của
con đâu.”
Wulf vờ tức giận. “Giờ em lại còn xúc phạm anh nữa hả?”
Cassandra vòng tay quanh cổ anh và ngã đầu xuống vai anh. “Không đâu,
anh yêu. Em không xúc phạm anh mà là ngưỡng mộ anh đấy chứ.”
Anh mỉm cười. “Tốt, đối đáp khéo lắm. Nhưng nếu em nói thật về việc
ngưỡng mộ anh, anh nghĩ còn có cách tốt hơn nữa đấy.”
“Vậy sao, và kết quả thế nào?”
“Trên giường của anh.”

Hết.
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