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Phần 8
Chương 22

-C

hị ba. Cô la lớn khi thấy bà Ngọc. Wao, còn có bé Lâm cục cưng của

ta nữa kìa. Cô quay sang cô gái bên cạnh.
Giới thiệu nhân vật:
- Mai Hoàng Bảo Ngọc: em gái ông H. Sang, xinh đẹp, thông minh, vợ của
tổng thống Thụy Điển.
- Yuki: con gái út của bà Ngọc, tên tiếng Việt Mai Ngọc Tuyết Lâm, năm
nay 23 tuổi, làn da trắng mút mát lạnh, mái tóc dài ngang lưng, đôi mắt màu
xanh nước biển Caribe nhìn dịu dàng và long lanh biết mấy, là người con gái
hiền lành nhưng thất bại trong tình yêu, biết các loại võ, cầm kì thi họa có đủ,
thông minh nhạy bén.
Quay lại.
- Mẹ, mẹ về hồi nào vậy. Goddess với Long chạy lại chỗ bà ôm chầm vào
bà.
- Hai đứa bây, đứng lại. Bà Ngọc đưa ngón tay lên kêu hai người đứng lại.
- Mami, sao vậy. Long nhìn mẹ khó hiểu. Godeess nhìn mẹ giận dỗi thì chạy
lại ôm mẹ mình:
- Thôi mà. Tụi con biết lỗi rồi, mẹ đừng giận mà.
- Lỗi gì? Bà nhìn Goddess hỏi.
- Dạ đi mấy năm không gọi cho mẹ. Goddess nhìn mẹ hối lỗi.
- Cũng biết rồi hả. Đi với người yêu vui quá đi mà. Bà Ngọc nói.
- Tụi con cũng biết. Lúc đó tụi con quên mà. Long ngoài sau ôm mẹ mình.
Nhưng mẹ còn Yuki mà. Long chỉ Yuki đứng kế bên.
- Hai đứa coi nó đi như cái xác không hồn thì làm sao ta vui được. Bà Ngọc
buồn bà, ủ rũ nhìn Yuki. Bà chỉ biết lắc đầu nhìn đứa con gái út này.
- Yuki????????????????? Long nghi ngờ nhìn đứa em chỉ biết cười của mình
bây giờ một tiếng cũng không phát ra.
- Dạ. Yuki từ từ ngước lên nhìn Long.
- Không có gì. Long cười nói.
- Dạ. Yuki cũng chỉ trả lời cho có.
- Nó bị gì vậy mẹ. Goddess hỏi mẹ.
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- Thôi đừng hỏi ta, đưa nó đến chỗ của cô con đi, ta đi lại nói chuyện với
mấy người bạn củ coi. Bà cười tươi đi lại chỗ mấy bà bạn.
- Anh hai, chị hai, chào hai người. Bà Ngọc cuối đầu chào ông Sang, với bà
hoàng Nhi. Ông H. Sang cũng cười chào lại đứa em gái này.
- Đứa em gái này, bao lâu ta không gặp rồi. Ông H. Sang nhìn bà hỏi.
- Mới có mấy năm chứ nhiêu. Bà Ngọc cười nhìn anh Hai mình.
- Mấy bà kia, có khỏe không???? Bà Ngọc nhìn sang chỗ mấy bà bạn.
- Khỏe. Ê bà kia lâu quá không gặp. Ông James ông về với bà hả? Bà Huyền
Lâm cười cười nhìn bà bạn mấy năm không gặp.
- Đúng đó. Ông không về với bà hả? Biết bao nhiêu năm rồi mà tính cuồng
công việc cũng không thay đổi. Bà Nhật Lan cười nói.
- Thôi đừng nhắc tới cái ông già đó. Bà Ngọc bực bội khi nhắc đến chồng
mình.
- Có chuyện gì xảy ra rồi sao???? Ông H. Sang nhìn bà Ngọc hỏi.
- Chứ sao. Tức chết đi mà. Bà Ngọc nói.
- Chuyện gì???????? Mấy bà kia cũng hỏi.
- Cái ông già đó. Tôi mới có hỏi ổng có về VN dự sinh nhật thôi mà mất biệt
mấy ngày nay. Bà Ngọc nói.
- Trời chuyện chỉ có miếng nhỏ xíu ơi là xiu vậy thôi cũng giận. Mọi người ồ
lên một cái rồi thôi.
- Cái gì, vậy mà nhỏ xíu. Huhu. Bà Ngọc khóc làm cả đám cười. Còn về phía
tụi nó thì:
- Woa, Yuki, càng ngày con càng đẹp đó nha. Cô bay lại ôm Yuki.
- Đây là???? Hàn nhìn cô.
- Đây là em của tôi. Godess nhanh nhảu trả lời.
- Ồ. Nhìn cũng đẹp. Hàn nói.
- Vậy ông với nó kết hôn đi. Cô cười híp mắt nói.
- Em đừng có tưởng. Ta trên đời chỉ muốn có em mà thôi. Hàn ôm cô vào
lòng nói. Đúng lúc đó, Adam vừa đi vệ sinh vào thì:
- Adam tới đây mau, coi cháu gái tui nè. Cô cười nói. Adam đi lại gần, đúng
lúc đó Yuki quay người lại nhìn.
- Yu... ki. Adam ngạc nhiên hỏi.
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- Lâu quá không gặp. Giọng nói lạnh lùng cực độ được thoát ra từ đôi môi
xinh xắn. mọi người liền phát hiện ra sự không bình thường liền nhìn nghi hoặc
cả hai.
- Thôi các anh chị cứ ở đây nói chuyện đi. Em ra hống gió. Yuki cười nói
nhưng lại mang một nỗi buồn sâu thẳm.
- Tôi cũng ra ngoài hóng gió đây. Adam nói sau khi Yuki đi một lúc lâu,
bước ra ngoài khu vườn, bóng dáng của Yuki dã đập vào mắt của Adam. Còn
Yuki sau khi đi ra khu vườn, những kí ức không vui ngày xưa trở lại, ngày ấy cô
không biết tàn nhẫn lạnh lùng là gì, tàn nhẫn là gì, cô chỉ biết vui cười mỗi
ngày:
- Anh ơi, mình đi ăn đ...i. Yuki lúc ấy 15 tuổi và đang ở Anh.
- Thôi, tui đang bận. Người con trai ngồi trên bàn làm việc không buồn nhìn
Yuki.
- Adam à, em biết anh bận mà. Nên em làm cơm hộp cho anh nè. Yuki đưa
hộp cơm cho Adam.
- Thôi cô dẹp đi. Adam từ chối và vẫn chung thủy với đám tài liệu.
- Anh ăn đi. Lỡ anh bị đau bao tử thì sao. Yuki lo lắng nói.
- Cô mắc công lại quan tâm sức khỏe của tôi. Adam vẫn lạnh lùng trả lời.
- Anh nói gì vậy nè, em là vợ chưa cưới của anh mà. Yuki nói.
- Thôi cô dẹp cái hôn ước đó đi cho tôi. Adam lớn tiếng nói.
- Không đó là do mẹ anh nói. Yuki vẫn kiên quyết nói.
- Nhưng tôi không yêu em. Adam nói với vẻ đầy tức giận.
- Chúng ta kết hôn trước rồi từ từ yêu sau cũng được mà. Yuki vẫn cười nói.
- Hớ......... ầm... ầm. Adam phì cười và bỏ hộp cơm của Yuki và xọt rác.
- Em biết món đó không ngon rồi. Em cũng tính bỏ. Yuki vẫn cười nói. Hôm
nay em quấy rầy anh quá nhiều rồi thì phải, thôi em về đây. Yuki nói rồi nhẹ
nhàng bước ra. Ra tới ngoài thì trợ lí của Adam tạm biệt cô về. Trợ lí nhìn Yuki
đi mà trong lòng buồn cho cô quá. “Cô gái đẹp hiền dịu như thế mà cậu chủ cứ
như thế”. Còn Yuki sau khi đi ra khỏi cô chỉ biết chạy về khách sạn nơi mình ở
khóc. “Không phải tại anh ấy, chắc tại mình làm không ngon thôi, ngửi mùi là
biết.” Yuki chỉ biết tự an ủi thôi. Lúc đó Yuki đi tắm xong thì bay lên giường
ngủ ngay.
- Chúc anh ngủ ngon. Yuki hôn tấm hình của Adam ngay đầu giường. Rồi
Yuki chìm vào giấc ngủ.
Reng... tới giờ đi thăm anh Adam rồi... tới giờ đi thăm anh Adam rồi. cái
đồng hồ của Yuki kêu. Lúc đó Yuki liền rửa mặt đánh răng thay đồ cấp tốc bếp
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nấu đồ ăn. Khi nấu xong cũng 12 giờ trưa rồi, Yuki liền chạy ngay đến công ty
của Adam nhưng phòng Adam không có gì cả. Yuki buồn bả đi về. Nhưng khi
lái xe ngang nhà hàng Lucywell thì đập vào mắt Yuki là hình ảnh Adam đang
ngồi ăn với một cô gái vô cùng bốc lửa. Yuki buồn, lái xe về khách sạn rồi lại
khóc. Một ngày của Yuki chỉ có Adam rồi về khách sạn khóc. Những giọt nước
mắt quý giá của một người hay cười như Yuki không nên có. “Chắc đó chỉ là
đối tác của anh ấy thôi”. Yuki lại tự an ủi mình, cô lại chìm vào giấc ngủ.
Anh à, em rất yêu anh.
Nhưng anh không yêu em cũng không sao. Vì tất cả là tại em vô dụng,
không thể có được tình yêu của anh, sự kiềm chế có một ngày sẽ làn tràn ly, em
cũng sẽ như thế.
Sau này không có em, em chắc anh sẽ vui vẻ nhỉ.
Trong giấc ngủ Yuki cười rất vui, cô mơ cô được anh cười với cô nhiều hơn,
nói với cô nhiều hơn. Cô đã rất vui khi giấc mơ như thế. Rồi sáng hôm sau cũng
đến, vừa nghe tiếng đồng hồ báo thức, Yuki liền tỉnh lại và cũng như 5 tháng
nay, Yuki đánh răng thay đồ tắm rồi lại vào bếp làm đồ ăn cho Adam. Rồi Yuki
cũng như thường ngày chạy đến công ty của Adam, nhưng vừa đến thì Adam
bước ra xe cùng với một người con gái, Yuki vẫn tươi cười chạy lại:
- Anh Adam. Yuki cười nói.
- Anh, đây là ai vậy. Con nhỏ õng ẹo nói.
- Là vợ sắp cưới của anh. Adam cũng vẫn lạnh lùng nói.
- À, thì ra là vậy. Cô ta đi lại sờ mặt của Yuki:
- Woa, đúng là một cô gái quá đẹp, da lại vô cùng tuyệt nha. Con nhỏ nói.
Nhưng không phải loại anh Adam thích rồi. Cô ả cười.
- Không cần nói. Adam cười nói và ôm con nhỏ đó vào lòng.
- Thôi hôm nay em mệt, em làm thức ăn cho anh ăn nè. Và em vẫn là vợ
chưa cưới của anh. Yuki nói và đi lại mình một cách bình thường. Rồi lái xe đi.
Yuki có thể nhìn thấy con ả cười đểu như thế nào khi nhìn qua kính. Rồi cả hai
đi vào công ty. Cũng như thường lệ, Yuki cũng trở về khách sạn mà khóc. Lại
một ngày trôi qua, nhưng Yuki tính đi ngủ thì Yuki lại nhận được một cái đĩa,
khi cho nó vào máy tính thì là cảnh tượng Adam làm tình với người con gái
sáng nay. Yuki chỉ biết cười rồi gọi điện đặt vé máy bay về Thụy Điển. Rồi từ
đó cô gái hay cười vui vẻ mang tên Yuki đã chết, chỉ còn một tảng băng bị lấp
lại bởi vô số sự sợ hãi, đau lòng. Lúc này gió thổi nhẹ làm cho mái tóc dài của
Yuki bay theo gió làm cô như một thiên thần, nhưng rồi lại bị một giọng nói
cách ngang làm cho Yuki nheo mắt:
- Lâu rồi không gặp em. Adam cười nói.
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- Lâu rồi. Yuki vẫn giữ sự lạnh lùng nói chuyện.
- Em không thích thấy ta hay sao. Adam nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt
đẹp.
- Hình như anh tới đây không phải vì chị Nhi hay sao?????????? Yuki cười
chỉ ngón tay thon dài về phía Adam. Vậy là cô ta đã không thỏa mãn. Yuki cười
nhìn Adam.
- Em vẫn nhớ. Adam nói.
- Thôi tui phải vào thôi, chị Nhi cũng đang đợi anh đó. Yuki nói.
- Chuyện đó không còn quan trọng nữa. Adam nói. 8 năm anh chờ đợi em sẽ
quay trở về bên anh, anh sẽ không để cho em rời xa anh đâu. Adam nói.
- Anh nói cứ như phim Hàn ấy nhỉ. Ly nước đã đổ thì không bao giờ có thể
lấy lại được. Yuki nhìn Adam.
- Nhưng anh có thể đổ nước vào. Adam nhìn Yuki.
- Nhưng đó không phải là ly cũ. Yuki nói.
- Thôi bây giờ tôi phải vào. Yuki nói và bước nhanh vào. Chỉ còn một mình
Adam ngồi lại với một khoảng không vắng vẻ lạnh lẻo của màn đêm. Adam
cười: “Tất cả là tại anh, chỉ tại anh ngày đó không biết trân trọng em, bây giờ
anh mất em, mất không còn gì nữa, quá khứ ấy là do anh sai, do anh không biết
em quan trọng với anh như thế nào, mất rồi mới nhận ra.” Adam cười. Nhưng
lại có giọng nói phát ra.
- Yuki là người mà ông nói đến sao, vì nó mà ông chịu giúp đỡ tôi. Cô cười
nói.
- Đúng. Cô ấy như bầu trời hôm nay, lấp lánh và tinh khiết. Adam cười nói.
- Vậy ông yêu nó. Cô nhìn Adam.
- Cũng có thể nói như vậy. Adam nói.
- Trên đời này có nhiều người quá nhỉ, lúc có người ta thì không trân trọng
chỉ xem người ta như không khí, lúc người ta ra đi thì tìm cách níu kéo nhưng
vết thương đã để lại một vết sẹo quá lớn trong tim mỗi người, như vậy thì chỉ có
thể dùng thuốc trị sẹo để giải quyết vấn nề này thôi. Cô cười nói.
- Vậy cô... Adam đang nói thì cô phóng ra một cây phi tiêu màu xanh dương
được trạm khắc thành hình con hồ ly.
- Như vậy làm sao là người đứng đầu của Devil Commission được đây. Cô
lạnh lùng nói.
- Đúng là người của Blood Angels. Quá nhạy. Đang bước ra từ đám cỏ.
- Không dám nhận lời khen của người. Cô lạnh lùng nói.
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- Tôi không đến đây để nghe cô chỉ chích. Dương nói.
- Vấn đề? Cô hỏi.
- Tôi muốn quay lại với Nhi. Cô nói.
- Tại sao ta phải giúp ngươi? Cô nhìn Dương nói.
- Adam đã không thể tiếp tục công việc này nữa. Chẵng lẽ con muốn Nhi
phải lấy những tên ngu si đó chứ. Dương nói.
- Không nhưng ta biết làm sao được. Cô nói.
- Vậy thế chỗ tôi vào chỗ Adam. Dương nói.
- Quá lợi cho ngươi rồi. Cô nhìn Dương nói.
- Chẳng lẽ cô không cảm nhận Nhi vẫn yêu ta hay sao? Dương nói.
- Ta biết nó không thể nào vứt bỏ tình cảm đối với ngươi. Cô nói.
- Cô đã từng nói muốn cho Nhi được hạnh phúc hay sao. Dương nói.
- Vậy thì OK. Cô nói. Thôi đi vào thôi. Cô nói.
- Vâng. Adam nói. Đi cùng không. Adam nói.
- Ồ, cậu là người anh mà nói tiếng Việt chuẩn quá nhỉ? Dương hỏi.
- Từ nhỏ tôi đã được học. Adam nói.
- À thì ra là vậy. Dương nói. Rồi cả ba đi vào. Rồi cô lên tiếng:
- Anh hai, tiếp tục công việc hồi nãy đi.
- Ok. Rồi bây giờ xin mọi người im lặng. Hôm nay tôi xin thông báo đang
nói thì có tiếng cốc vỡ làm ông H. Sang bực bội. Hôm nay tôi... đang nói thì
tiếng chuông điện thoại của bà Hoàng Nhi kế bên reo.
- À, xin lỗi nha. Bà cười nói.
- Bây giờ mọi người không được làm động tác gì nữa hết. Ông H. Sang bực
bội quát.
- Trời ơi, ông Sang giận rồi. bà H. Lan cười nói.
- Bây giờ bà có im lặng không? Ông Sang nhìn bà nói.
- Thôi thôi tiếp tiếp đi. Bà H. Lan cười nói.
- Bây giờ tôi xin thông báo Blood Angels sẽ tổ chức mãi vỏ chiêu thân và
người chiêu thân không ai khác là con gái lớn của ta, Băng Nhi. Ông H. Sang
nói. Và bây giờ sẽ có những ứng cử viên do các con ta và đứa em gái út ta chọn.
Xin mời mọi người ở đây sẽ làm giám khảo. Ông Sang nói rồi đi xuống.
- Dạ xin chào mọi người, người con sẽ giới thiệu là Anh Trung là một doanh
nhân thành đạt. Nhân nói rồi hất mặt sang chỗ Rose.
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- Còn người của tôi là anh Thanh, là một nhà mua bán lớn nhất nhì ĐNÁ.
Rose cười rồi nhìn Nhân.
- Em gái người của em đâu? Ông Sang nhìn em gái mình hỏi.
- À, vào đi. Cô nói và Dương bước vào làm ai cũng kinh ngạc.

Chương 23

F

ebruary 20th, 2014 Camtu

- Con không chấp nhận hắn ta tham gia. Rose quát tháo chỉ vào Dương nói.
Cô nhìn Rose cười nhẹ:
- Không tới lượt con phản đối. Cô nhìn Rose sắc lạnh.
- Há, tại sao con không được phép phản đối chứ. Rose cười lạnh nhìn cô.
- Đúng đó. Con với cậu Dũng cũng không chấp nhận được. Nhân nói.
- Sittttttttttttttt... Vậy thì các con sợ thua người ta chọn hay sao. Cô cười.
cũng phải ha, người của các vị không ai thông minh hữu dụng cả. cô thay đổi
cách xưng hô.
- Được, vậy tụi con chấp nhận. Rose với Nhân đồng thanh nói.
- Vậy thì bắt đầu. Cô cười rồi nhìn sang Dương. Ngươi mà thua thì đi luôn
đó đừng để ta thấy mặt ngươi đó. Cô cảnh cáo.
- Không cần lo, tôi đã nói rồi, tôi sẽ không cho người con gái tôi yêu thuộc
về người khác. Dương cười nham hiểm nhìn cô nói. Còn cô thì lòng đang tức
trào máu nhưng mọi chuyện không thể khác đi được. Adam thì đã tìm được
người mà bấy lâu nay anh tìm kiếm, cô không thể ép buộc Adam vào chuyện
này được, mọi chuyện tới đâu thì tính. Còn mấy ông bà già thì đắc ý cười tươi.
- Thấy chưa. Ta đã nói đúng rồi. khakhakha. Ông H. Sang cười nham hiểm.
- Ông không bỏ giọng cười điểu cán đó đi được không hả. Mấy bà Lan lên
án giọng cười ông.
- Tôi cười sao kệ tui. Ông H. Sang nói.
- Tôi cũng thấy ông nên bỏ giọng cười đó đi được rồi đó. Bà Nhi kế bên cười
nói.
- Hahaha, vợ ông cũng đồng ý với tụi tui kìa. Ông H. Sang cười lớn nói.
- Giận hai người luôn. À hay là ta kêu dừng cuộc chơi lại ta. Ông H. Sang
nghĩ ra một ý nói.
- Ê ê, ai chơi kì vậy. Bà Ngọc Lan nói.
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- Sao kì vậy. Con trai bà đâu còn zin đâu, để con gái tui chịu thiệt hả. ông H.
Sang cười thâm hiểm.
- Ê ê. Bà Ngọc lan nói.
- Thôi đi bà, ông mà dám kêu. Bà Nhi cười.
- Bà kia. Bà là vợ tui hay vợ chị ấy vậy. Ông H. Sang giương mắt nhìn.
- Ồ, chồng yêu. Bà Nhi ôm chằm bà Ngọc Lan làm ông H. Sang nỗi cáu.
- Vậy là đi luôn đi đừng có về nhà được nữa đó nha.
- Thôi mà em giỡn thôi. Anh vẫn là chồng yêu dấu của em mà hihi. Bà Nhi
cười cầu hòa.
- Đi theo chồng cô đi đừng có lại gần tui. Ông H. Sang hất tay bà Nhi ra.
- Thôi mà. Thôi mà. Bà Nhi cười vuốt ngực ông H. Sang nói.
- Thôi đi. Tránh ra. Ông H. Sang nhìn vợ mình.
- Thôi mà. Bà Nhi nhìn ông Sang, đôi mắt cún con dễ thương làm ông H.
Sang phải hạ tức.
- Một lần này thôi đó nha. Ông H. Sang quay lại ôm vợ mình vào lòng.
- À. Mà sao ông chắc chắn Ngọc nó sẽ chọn Dương để thay thế. Bà H. Lan
thắc mắc.
- Bí mật. Ông Sang nói.
- Bí mật nên được bật mí đi nha. Ông H. Sang bên cạnh nói.
- Thôi, chúng ta mau chuẩn bị mấy cái vòng thi cho tụi trẻ vượt qua đi. Ông
cười rồi suy nghĩ. Còn bên chỗ của Rose với Nhân thì bầu không khí ảm đạm.
- Con mẹ nó, bây giờ chúng ta làm sao đây. Nhân chửi thề.
- Làm sao bây giờ, không biết. Rose nhìn Nhân nói.
- Nếu mẹ đã không nể tình chúng ta thì chúng ta không cần khách khí. Nhân
cười nói.
- Con tính làm sao???????????? Con có thể đấu lại với cô hay sao? Rose
cười nhìn Nhân nói.
Không. Zeus ông lại đây. Nhân nhìn thằng bạn thân của mình đang nói
chuyện với Huy. Zeus chau mày khi bị làm phiền khi đang vui đùa với người
yêu.
- Chuyện gì???????????? Giọng bực tức thể hiện rõ.
- Ông mau gọi mấy thằng sát thủ của ông đến đây đi. Nhân nói.
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- Why?????? Zeus hỏi.
- Không nhiều lời. Nhân lạnh giọng nói. Nhưng một giọng nói vang lên làm
Zeus và Nhân ngạc nhiên đến mắt mở to.
- Hình như chị đã đi quá xa rồi đó. Huy nhìn chị mình nói.
- Sớ……… em không nên xen vào chuyện này. Nhân nhìn em mình cười.
- Em không phải xen vào chuyện của chị nhưng chị làm như thế thì chỉ làm
cho mọi thứ vượt qua giới hạn mà thôi. Chỉ làm cho mẹ tức giận kéo theo các
bà, các ông, các cô các bác tức giận theo mà thôi. Huy nhìn chị mình giải thích.
- Anh Huy nói đúng đó chị Nhân, chị làm như thế thì không giúp được gì chị
Nhi đâu. Phong xuất hiện đột ngột nói.
- Không cần em lo. Thôi bây giờ mấy em mau đi ra. Để chị với chị Rose bàn
kế hoạch. Nhân đuổi Huy với Phong ra ngoài. Zeus ông không mau đi kêu
người đi. Nhân tức giận nhìn Zeus.
- Ok, đi liền. Zeus hậm hực bỏ đi.
- Bye. Nhân nói rồi không khí lại trở về trạng thái ảm đạm như xưa. Lúc đó
Rose mới cười lên tiếng.
- Không nên tức giận quá đó em cưng, như thế chỉ làm cưng mau già đi
nhanh lắm á. Rose ngồi nhìn Nhân.
- Em biết rồi. Ủa mà nảy giờ anh Dũng đi đâu rồi, em không thấy ảnh ở đây
á. Nhân nhận ra sự trống vắng kì lạ.
- Bây giờ em mới nhận ra hả. Rose cười nói.
- Vậy là chị với anh dũng tìm cách xong rồi hả?????? Nhân nhận ra nét mặt
nham hiểm của chị Rose nhà này.
Yes. Bây giờ em hãy gọi cho thằng bạn của em đi. Kêu nó đem người tới nhà
hàng Happy Night đi. Nhớ kêu bọn đó mặc áo bảo hộ đó. Thôi bây giờ chúng ta
ra ngoài thôi. Rose cười
Dạ. Nhân cũng ngoan ngoãn vâng lời nhưng Nhân phải công nhận chị em
nhà họ Mai này phải gọi là cao thâm mà còn ghê gớm. Còn Dương đang nói
chuyện với cô thì.
- Alo. Dương nghe máy.
- Chào Dương. Tôi Dũng đây. Chúng ta có thể gặp nhau được không ? Dũng
hỏi.
- Gặp nhau??????? Tại sao?????? Dương không nghe lầm đó chứ. Từ khi về
làm vợ của Thiên thì Dũng chưa từng nhìn mặt anh huống chi nói chuyện.
- Tôi muốn nói chuyện với anh. Dũng nói nhẹ nhàng.
- Hình như bây giờ không hợp lắm thì phải. Dương cười nói.
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- Tôi muốn bàn với anh một số chuyện. Anh không nên từ chối thì phải.
Dũng nhấn mạnh mấy chữ cuối. Dương thì liếc nhìn cô, cô cười gật đầu. Dương
liền trả lời.
- Được chứ, bệnh gì phải trị. Dương cười nói như không có chuyện gì.
- Ồ, vậy gặp nhau ở nhà hàng Happy Night. Dũng hỏi.
- Được chứ. Dương nhìn cô gật đầu thì đồng ý.
- Vậy bye. Dũng nói rồi cúp máy cái rụm. Còn cô thì mỉm cười vui vẻ, đưa
một cái áo chống đạn cho Dương.
- Mặc vào đi, chút nữa sẽ có chuyện vui đó. Cô cười nói.
- À. Cảm ơn. Dương nhận lấy áo của cô mặt vào ngay lập tức.
- Không cần, không phải cháu cưng của ta vẫn còn thương người thì ta
không ra tay đâu. Cô nhìn hắn.
- Tôi biết mà, bye. Dương nói rồi đi ra cửa và mất hút. Trong lúc đó Nhi cứ
đứng ngồi không yên, không biết phận của mình sẽ thuộc về ai. Lúc nghe cô nói
sẽ bảo hộ Dương, Nhi chỉ có vui chứ không có tức giận, Nhi chỉ mong làm sao
Dương chính là người thắng cuộc, chứ còn hai tên mà Nhân với Rose đem lại
thì chắc chết quá. Nhìn cảnh cả hai chảy nước miếng nhìn mình thì Nhi biết hai
tên đó là hạng người có tiếng chứ không có miếng rồi. Nhưng bây giờ tâm trạng
của Nhi đang rất vui vì nhìn trận chiến này thì Nhi đã biết trước Dương là người
thắng cuộc. Rồi một tiếng gỏ cửa, Nhi mở cửa bước ra.
- Yuki, em tìm ta có chuyện gì không?????? Nhi nhìn Yuki lạnh lùng bước
vào nói.
- Em muốn chị tư vấn cho em. Yuki cười nói.
- Vậy mà làm cái mặt đưa đám làm ta có tưởng chuyện gì không đó. Nhi
cười tươi.
- Ồ, hình như chị vui hơn trước nhỉ, em cứ nghe đồn bang chủ của Blood
Angels lạnh như tuyết, là một tản băng di động chứ. Yuki cười nói.
- Em còn chọc ta, em muốn ta tư vấn chuyện gì???? Nhi hỏi.
- Em muốn chị cho ý kiến về chuyện tình yêu. Yuki nói.
- Chuyện Adam?????????? Nhi nói ngay.
- Chị biết??????????? Yuki ngạc nhiên cực độ khi vừa nghe.
- Biết. Vì mấy lúc ông ta ngủ ở công ty ta thường nghe ông ta gọi một cái tên
mà ngay ta cũng ngở ngàng. “Yuki, anh xin lỗi, chính anh làm em...” Và ta đã
cho người điều cha và ta còn biết anh ta đã đồng ý với cô làm người tán tỉnh ta
để được gặp em. Nhi nhìn Yuki đỏ mắt.
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- Ta biết em vẫn còn Adam, trong tình yêu không phải tất cả đều hoàn hảo,
trong đó còn có nổi buồn, sai lầm nhưng em biết tha thứ thì tình yêu đó sẽ hoàn
thiện. Không nên giống như ta bỏ lở nhiều cơ hội để thấy mình hối hận. Nhi nói.
- Chị lo gì, chắc chắn anh Dương sẽ thắng. Yuki nói.
- Em còn không mau lên Adam có gọi cho ta nói sẽ về nhà, vì người anh ta
yêu không đáp lại tình yêu của anh. Nhi bật cười nhìn Yuki chạy thục mạng ra
cửa.
Bây giờ Nhi lại muốn hát lên một bài hát, để mang niềm vui khó tả trong
lòng bay ra ngoài: Ngày hôm qua đẹp xinh quá.
- Kỉ niệm ngỡ như đang ùa về - Lòng bối rối, con tim thẹn thùng - Ta đã trao
nhau 1 tình yêu đầu - Rồi ngày hôm nay đẹp xinh hơn - Trở về nơi đôi ta hẹn hò
- Lòng vẫn mang bao chứa chan tin yêu - Và bờ môi như khẽ chờ ai - Con tim
nguyện thề luôn yêu yêu sẽ mãi yêu - Trao nhau nụ hôn say đắm vấn vương thật
nhiều - Không bao giờ xa những lúc buồn đau - Vì ta có nhau từ nay cho đến
mai sau - Đêm nay chẳng thể vây kín bao giấc mơ này - Bên anh lòng em chỉ
thấy hạnh phúc vơi đầy - Như con thuyền kia đang đứng bờ xa, ngập tràn tiếng
ca - Cùng với gió và mây, sẽ trở về nơi này - Con tim nguyện thề luôn yêu yêu
sẽ mãi yêu - Trao nhau nụ hôn say đắm vấn vương thật nhiều - Không bao giờ
xa những lúc buồn đau - Vì ta có nhau từ nay cho đến mai sau - Đêm nay chẳng
thể vây kín những giấc mơ này - Bên anh lòng em chỉ thấy hạnh phúc vơi đầy Như con thuyền kia đang đứng bờ xa, ngập tràn tiếng ca - Cùng với gió và mây,
trở lại nơi này. Nhi cười vui vẻ khi kết thúc bài hát.
- Hình như chị vui quá nhỉ?????????? Huy ngoài sau hỏi.
- Em đó hả Huy, em vào đây có chuyện gì không????? Nhi hỏi. Hình như em
có tâm sự. Nhi hỏi.
- Tất cả tại bà chị cố chấp của em với chị Rose tất cả. Huy buồn bã nói.
- Chuyện gì. Nhi lạnh lùng hỏi vì Nhi có thể đoán ra.
- Chị em với chị Rose đã hẹn anh Dương tại nhà hàng Happy Night. Nghe
nói là muốn trả thù cho chị thì... Huy chưa kịp nói thì Nhi đã chạy ra chỗ để xe.
Còn một mình Huy mới lên tiếng.
- Con giúp mẹ xong rồi đó.
- Cảm ơn con cưng nha. Cô chạy lại ôm hôn Huy.
- Thôi đi, mẹ nhờ người giúp con là được rồi. Huy nói.
- Đương nhiên ta sẽ xin cha con cho con ra ở riêng mà. Cô cười nói.
- Cảm ơn mẹ. Huy nhẹ giọng nói.
- Con nhớ đó. Không có làm chuyện quá mức với Zeus đó, con còn nhỏ. Cô
nói.
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- Dạ. Huy cười nhẹ khi tưởng tượng cảnh mình với Zeus.
- Thôi ta ra ngoài đi. Cô nói. Ngày mai mình sẽ post phần cuối, bây giờ mình
muốn các bạn bình luận phần đầu câu truyện sắp tới của mình, có tên là. Công
chúa Vampier - Dòng máu thiên thần.
Thiên thần là một loài quyền năng và thuần khiết, là người bảo hộ cho loài
người, ban phát tình yêu cho mọi người.
Vampier vua của ma quỷ, có nguồn gốc từ cụ tổ Lucifer, một thiên thần sa
đọa bị Chúa trời đày xuống địa ngục, không bao giờ được phép thấy ánh sáng
mặt trời nhưng Lucifer lại không bao giờ chấp nhận chuyện này được, ông ta cố
gắng gia tăng phép thuật của mình, hấp thụ tất cả các linh hồn vào người của
mình, và một thời gian ông ta có thể mạnh tương đương với Zeus vua các vị
thần, ông ta phá đi thế giới bao quanh để thoát khỏi Địa ngục nhưng khi đến thế
giới loài người, ánh sáng làm ông khó chịu và mọi thứ đều làm ông khát, ông
muốn máu, máu máu. Nhưng sau này dòng máu thiên trong người ông bị pha
tạp bởi các dòng máu khác và mất đi quyền lực thuần khiết của thiên thần thay
vào đó sức mạnh tàn khốc được sinh ra.
Nhưng Vampier vẫn bắt nguồn từ thiên thần, vậy khi một thiên thần đã phải
lòng Vampier thì mọi chuyện sẽ ra sao, thiên thần sẽ như thế nào khi Vampier
luôn chán ghét cái thứ gọi là thuần khiết. Khi đó, thiên thần hay Vampier sẽ tàn
nhẫn hơn.
Câu truyện này xảy ra vào 120 năm trước, đúng vào năm 2000, máu tất cả
toàn là máu, trong một tòa lâu đài, màu đỏ và đen bao phủ khắp lâu đài, trong
một căn phòng lớn.
- Anh tại sao anh dám phản bội tôi chứ. Người phụ nữ khóc lớn.
- Chuyện này không liên quan đến cô. Người đàn ông lạnh nhạt nói.
- Tại sao anh dám, vì anh tôi đã phản bội các anh chị thiên thần của tôi, vì
anh tôi đã dâng tất cả cho anh, còn chăm sóc đứa con trai cho anh, sinh cho anh
hai đứa con bây giờ anh muốn đem đứa con khác trở về, anh quá tàn nhẫn.
Người phụ nữ khóc lớn.
Chuyện này không cần cô phải lo. Người đàn ông vẫn lạnh nhạt.
- Hahahah. Bây giờ tại sao anh tôi đã khuyên Vampier là một loài không thể
tin. Hahaha. Nói rồi người phụ nữ lấy thanh gươm của người đàn ông đâm
thẳng vào người.
- Tôi sẽ cho ông phải hối hận. Người phụ nữ quỳ xuống. Trong lúc đó.
- Mẹ. Ông con trai chạy lại.
- Anh, em trai có chuyện gì vậy. Một cô bé và một cậu con trai tầm vóc khá
lớn bước vào.
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- Mẹ. Hai người đồng thanh gọi.
- Mẹ bị sao vậy. Cô bé đang ôm hai đứa bé gái hỏi.
Ông ta đã giết mẹ. Ông ta đã giết mẹ. Hahha. Tôi sẽ trả thù cho mẹ. Ông hãy
chờ đó. nói rồi cậu con trai đó cầm tay cô bé và biến mất. Còn lại cậu con trai
lớn đó và người đàn ông đứng đó.
- Gia đình hạnh phúc này do chính tay ông phá nát.

Chương 24

F

ebruary 20th, 2014 Camtu.

Nói rồi cô cầm tay Huy bước ra ngoài, mọi người chạy lại hỏi cô vì hồi nảy
thấy Nhi chạy gấp ra ngoài có việc gì đó.
- Em gái, đã xảy ra chuyện gì mà Nhi lại đi gấp đến vậy hả??????? Ông H.
Sang hỏi.
- Ê, ông già, đừng có giả vờ không biết chứ. Không phải trong tính toán của
ông trùm thế giới ngầm rồi hay sao. Cô nhìn ông H. Sang hỏi.
- Tính toán gì vậy em yêu. Hàn ngoài sau ôm chầm lấy cô.
- À, một số tình huống có thể xảy ra thôi anh yêu. Cô cười nhẹ nói. À, anh
yêu có thể kêu người của anh yêu tới Happy Night được không???????????? Cô
nhẹ nhàng hỏi vì biết chắc câu trả lời.
- Được chứ, mà em yêu có chuyện gì vậy? Hàn hỏi.
- Thì đi giúp Bang chủ của anh đó. Cô mỉm cười nói.
- Dương xảy ra chuyện gì hay sao??????? Thành bên cạnh hỏi. Rồi đúng lúc
Rose với Nhân bước ra ngoài, nghe thấy cuộc trò chuyện nên hỏi.
- Anh Dương xảy ra chuyện gì hay sao. Rose cười hỏi. Đúng là anh Dũng, ra
tay mau thật. Rose mĩm cười đắt thắng.
- Anh không biết, cô không chịu nói. Thành nhìn Rose lắc đầu.
- Cái gì???????? Rose hoảng hốt.
- Con làm sao vậy, phát sốt hay buồn vì kế hoạch tan tành. Ông H. Sang
giọng lạnh băng phát lên. Lúc đó ông nắm lấy tay của Rose đến trắng bệch.
- Anh hai, chú, anh, ông dừng tay lại. Mọi người hốt hoảng chạy lại tách ông
với Rose ra.
- Anh hai làm cái gì vậy. Nó là con của anh hai đó. Cô thương xót cầm tay
Rose nói.
- Anh làm cái gì vậy. bà Nhi hỏi với giọng nóng giận.
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- Ông làm cái quái gì vậy. Mọi người thay phiên nhau hỏi ông H. Sang làm
ông không thể trả lời được, vừa chuẩn bị trả lời thì có người hỏi, vừa chuẩn bị
nói thì có người hỏi, làm ông tức gần chết.
- IM LẶNG. Ông H. Sang hét lớn làm mọi người ai nấy đều im đến phát sợ.
Bởi vậy mới nói không nên làm ông trùm Mafia tức giận nhưng hai tên kia
(Thanh, Trung) không biết thời thế nên bước ra hỏi.
- Ê, Rose, chừng nào thi? Ông Trung hỏi.
- Hồi nãy tôi thấy TGĐ Dương ra ngoài rồi, vậy là hắn ta từ bỏ rồi sao.
Hahaha. Ông Thanh cười lớn.
- H……..ê... Đúng là lũ ngu. Cô than thở.
- Đúng đó, đúng đó. Ngu ơi là ngu. Hàn cũng thương tiếc cho bọn ngu ngốc
không biết trời cao dất dày này.
- Ngu si đần độn. Mọi người một tiếng làm bọn họ không ai hiểu cái gì cả.
- Mọi người nói bọn tôi hay sao. Ông Trung chỉ vào ổng với ông Thanh.
- Đúng, mấy tên láo xượt. Đem bọn chúng cho cá sấu ăn cho tao. Vừa dứt lời
thì đám đàn em ùng ùng kéo đến nắm lấy tay chân của hai người rồi đem vào
phòng chứa bí mật trong nhà hàng. Bây giờ chỉ có thể nghe tiếng la thất thanh
mà thôi.
- Tội nghiệp. cô thở dài.
- Kệ đi. Đáng chết. Ông H. Sang nói không thương tiết. Thôi bây giờ quay
qua chuyện của con Rose. Ông liếc nhìn đứa con gái thứ của ông.
- Cha, cái này......... Rose ấp úng tính nói.
- Con giỏi quá mà, dám làm người yêu của chị hai con bị thương nữa ha.
Ông cười nói.
- Chưa cò làm mà, mới có hẹn thôi. Rose chống chế.
- Nhưng chưa chắc Dương bị vấn đề nào đâu. Bà H. Lan nói.
- Đúng. Ác ma của Mafia mà. Ông H. Sang nói.
- Đúng đó cha. King bây giờ lên tiếng.
- Với lại nhờ Rose nên Nhi mới chạy đi cứu Dương liền đó. Cô nói.
- Vậy coi như hòa. Bà Nhi nói. Huhu, coi tay con gái tui nè. Đỏ hết rồi. Bà
khóc khi nhìn tay con gái mình. Bây giờ tại một cánh đồng xanh mơn mỡn,
Yuki đang bực bội cái xe giữa đường bị hư.
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Huhuuhuhuh......... Yuki khóc thét lên.
- Em sao vậy. Adam nhảy từ cái cây cổ thụ gần đó xuống nhìn Yuki.
- A... nh... anh chưa có về nước hả? Yuki nói.
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- Về nước????????? Em không muốn anh về hả???? Adam nói.
- Dạ. Yuki ôm chầm lấy Adam nhưng Adam bất ngờ nên cả hai bay xuống
đất nằm với tình trạng môi chạm môi.
- Em không sao chứ. Adam luyến tiếc rời môi của Yuki, Adam vẫn cảm
nhận được vị ngọt của đôi môi của Yuki.
- Không sao cả. Nhưng tại sao anh lại ở đây????? Yuki vẫn thắc mắc tại sao
Adam lại ở đây một cánh đồng vắng hoe, nhưng Yuki lại không đứng lên mà để
tử tế hơn...
- Ngọc kêu anh đến đây để chờ quà nào đó mà bà đó muốn tặng anh. Adam
nói.
- Vậy quà mà cô nói chắc là em rồi. Nói rồi Yuki lại hôn môi của Adam
thêm một lần nữa. Còn chổ của Nhi thì khi vừa bước vào nhà hàng Happy Night
thì chỉ toàn một đống hỗn độn, Nhi liền chạy vào trong, thì thấy Dương trên
người nồng nặc mùi máu tươi.
- Không. Nhi lớn tiếng nói. Dương anh không được chết. Anh không được
chết. Em chưa nói em tha thứ cho anh rồi, anh ơi, đừng bỏ em. Huhuhuhuhuhu.
Dương, em yêu anh, anh đừng bỏ rơi em mà. Nhi khóc lớn nhưng cái màn hình
hơi bự tự nhiên sáng lên, xuất hiện một thân ảnh thân quen.
- Cắt... Cô cười tươi nhìn Nhi, mấy ông bà ngoại sau cô cũng cười chào.
- Chào cháu cưng. Sao cháu dễ lừa dữ vậy nè ta. Cô cười hiền nhìn Nhi.
- Mọi người... đừng có nói... nói rồi Nhi nhìn ngay Dương đang nằm trong
tay mình đã mở mắt nhìn mình khi nào mà không hay biết.
- Em yêu nói như thế làm anh cảm động lắm đó. Dương nói.
- Không phải anh Dũng muốn giết anh hay sao. Nhi nhìn Dương.
- Làm sao anh dám đụng tới người em yêu cơ chứ. Ta đã từng nói sẽ tìm một
người để em có thể sống vui vẻ cả đời hay sao. Người có thể đem lại hạnh phúc
cho em chỉ có thể người em yêu mà thôi. Dũng từ đằng sau bước ra.
- Hahahhaha. Không ngờ chị hai của Blood Angels lại dễ bị lừa chết. Cô
cười nói.
- Mấy người... Nhi xấu hổ nói.
- Em đừng có lo, anh sẽ bảo vệ em. Dương nói.
- Ê bênh kìa. Cả đám người la lên.
Hai tháng sau, tại một nhà hàng loại lớn nhất của gia tộc họ Mai Hoàng, một
lễ cưới tập thể được diễn ra linh đình Thành-Rose, Ngọc-Hàn, Nhi-Dương,
King-Yume, Long-Như, Adam-Yuki, Hiếu-Goddess đã trao nhau nhẫn kết hôn,
trên gương mặt của mỗi người đều hiện lên niềm vui không tả được.
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- À, chị Nhân ơi, hay mình đăng kí kết hôn trước đi.
- Đúng đó, Huy mình đăng kí kết hôn đi. Zues nói.
- Hahaha. Nhân với Huy săn tay áo lên.
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

HẾT
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