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Chương 6

K

ịch! - tiếng mở cửa Thư Viện CẤM vang lên, Thần Nông và Kim Ngưu

bước vào sau khi trèo qua những chiếc bảng cấm được dựng trước cửa.
Thực sự Thư Viện CẤM cũng như bao thư viện khác. Nhưng điều quan
trọng là tại sao nó lại bị cấm?
Mọi thứ bên trong vẫn được sắp xếp ngăn nắp, nhưng xung quanh rất nhiều
bụi. Các kệ sách được dựng cách nhau khoảng ba bước chân. Nhưng mỗi lần
Thần Nông bước ngang qua một kệ thì ở phía bên kia cũng có một bóng người
lướt theo anh y như một tấm gương đang phản chiếu lại hình ảnh của anh.
“Kim Ngưu?” - Thần Nông quay mặt nhìn qua phía đối diện xem có phải là
bóng dáng cô lớp trưởng hay không. Nhưng anh chẳng thấy ai cả. Thần Nông
bắt đầu quay hẳn người qua, bước từng bước vào giữa hai kệ sách, đồng thời
đưa mắt ngước nhìn những cuốn sách. - “Đừng đùa nữa Ngưu Ngưu!” - Bước
những bước chân thật nhanh, Thần Nông lao đến phía bên kia kệ, dừng lại ở ngã
ba và quay qua quay lại nhìn hai bên. Thực sự là chẳng có một ai.
Từ trên kệ sách, một cuốn sách đột nhiên rơi xuống khiến Thần Nông giật
thót người. Nhặt nó lên, anh ngắm nghía hồi lâu rồi đưa tay đặt lại lên kệ sách.
Nhưng đút mãi mà chẳng vào, dường như bên trong mắc kẹt cái gì đó. Thần
Nông nhíu mày, vươn tay cao hơn để mò vào bên trong chỗ đặt cuốn sách vừa
nãy trên kệ sách. Đúng là nó vướng phải một cái gì đó mềm mềm, nhưng Thần
Nông không tài nào lấy được thứ đó ra. Anh loay hoay tìm kiếm chiếc ghế, sau
đó đứng lên, đưa mắt nhòm vào trong khe hỡ trên kệ sách. Một bàn tay trắng
toát và lạnh lẽo lòi ra và lao đến túm lấy mái tóc anh từ khe hỡ chỗ đặt sách trên
kệ.
Thần Nông giật mình và hét toáng lên, đưa hai tay cầm chặt lấy cánh tay
lạnh giá kia, cố gắng kéo nó ra khỏi người mình, móng tay anh từ từ cắm phập
xuống làn da trên đôi tay ghê rợn kia, máu phụt lên bắn vào mặt anh khiến anh
rùng mình và té nhào xuống đất.
“Thần Nông!” - Giọng Ngưu Ngưu vang lên và đôi mắt nhắm tịt nãy giờ của
Thần Nông bắt đầu chuyển động.
Anh mở to mắt nhìn Kim Ngưu, nhìn bàn tay của mình chảy máu như vừa bị
cào đang túm chặt mái tóc của chính mình. Ngước mắt nhìn lên các kệ sách, bàn
tay quái lạ đó đã biến mất.
“Cậu bị làm sao thế?”
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Kim Ngưu nhíu mày lo lắng nhìn Thần Nông. Đột nhiên nghe thấy tiếng hét
của anh, cô vội vàng lao đến thì thấy anh đang ngồi dựa lưng vào một giá sách,
với những hành động kỳ lạ.
“Hình như... trên đấy có gì đó...” - Thần Nông đưa tay chỉ về phía giá sách
đối diện, chỗ trống của một cuốn sách tít trên cao. Kim Ngưu quay đầu lại và từ
từ ngước mắt lên đó, vài giọt mồ hôi chảy dài trên trán cô.
“Để tớ xem thử!” - cô lớp trưởng toan đứng lên thì bị cánh tay của Thần
Nông kéo lại, anh lắc đầu quầy quậy như muốn cảnh báo cô rằng nó rất nguy
hiểm. - “Có phải cậu đã thấy gì đó không?” - Cô bình tĩnh nhìn anh và hỏi.
Thần Nông gật đầu.
“Cậu dường như không phải là người bình thường, cậu luôn luôn thấy được
những thứ mà tớ, mọi người, đều không thấy được. Cho nên trong những tình
huống thế này, cậu hãy làm đôi mắt thứ hai của tớ. Hiện giờ chúng ta đang
đương đầu với một mối nguy hiểm, nên giờ chúng ta phải làm cùng nhau, bảo
vệ nhau, cố gắng tìm ra sự thật. Như thế mới chính là cách duy trì sự sống.”
Kim Ngưu đã nghi ngờ từ lâu, về việc Thần Nông có thể gặp Song Ngư, về
việc anh đã nói chuyện với ai đó trước mặt cô trong phòng y tế, về việc Thiên
Bình hiện ra trước mặt anh. Cô đã nghĩ anh không đơn giản là một cậu học sinh
lạnh lùng, bất cần. Anh có thể giúp cô, giúp được rất nhiều. Nhưng liệu anh có
thể nói chuyện với các linh hồn để tìm ra sự thật?
Thần Nông buông lỏng tay Kim Ngưu ra, anh cùng cô đứng lên, chăm chú
quan sát xung quanh. Ngưu Ngưu đưa tay mò vào phần trống trên giá sách, vừa
mò vừa sợ. Cô sợ rằng sẽ có cái gì đó lao đến và xé nát tay cô.
“Cái quái gì thế?” - Nhân Mã lên tiếng khi đứng trên bục giảng trong lớp
đặc biệt. Một lớp gạch dưới chân anh hình như đã bị ai đó gỡ ra.
Sư Tử và Ma Kết bước đến, cả hai ngồi thụp xuống và quan sát miếng gạch
bị lồi lên một cách kỳ lạ. Trời đã tối, tất cả các học sinh có lẽ đã ở trong phòng,
thu xếp đồ đạc để chuẩn bị ngày mai về nhà. Những gì đã xảy ra đã gây ra quá
nhiều áp lực đến họ, cô hiệu phó đã đề ra cách này để đảm bảo an toàn cho học
sinh của mình. Bởi đến lễ cầu siêu mà cũng không buông tha cậu học sinh lớp
đặc biệt.
Hiện giờ chỉ còn lại Sư Tử, Nhân Mã và Ma Kết trong lớp đặc biệt.
“Có gì trong đó sao?” - Sư Tử nhíu mày, chống hai tay vào đầu gối và cúi
người xuống nhìn lát gạch được tô màu cam nhạt trên sàn nhà. Ngón tay của Ma
Kết bắt đầu di chuyển lại gần lát gạch, anh chạm nhẹ vào nó, lát gạch khẽ lung
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lay như ở bên dưới nó không được cân bằng. Ma Kết đẩy gọng kính lên, anh
nhìn Nhân Mã nói:
“Lấy lát gạch lên đi, đúng là có cái gì ở bên dưới.”
Vứt khăn lau bảng qua một bên, Nhân Mã lập tức đưa hai tay gỡ miếng gạch
lên, sau đó đặt nó kế bên anh.
Đúng là có gì đó thật, Sư Tử đưa tay lấy một cuốn sổ nhỏ từ phần lõm khá
sâu ở bên dưới lát gạch. - “Gì đây?” - Cô nàng ngắm nghía cuốn sổ trên tay
mình, bìa cuốn sổ được trang trí đơn giản, một màu trắng tinh và ở giữa có dòng
chữ: Virgo.
Sư Tử tò mò, cô đưa tay mở trang sách đầu tiên là đập vào mắt ba đứa một
dòng chữ rất đẹp, của một cô gái viết: Nhật ký Song Ngư.
Phải, đây chính là cuốn Nhật ký mà Thần Nông và Kim Ngưu đang tìm
kiếm. Nhưng tại sao nó lại nằm ở đây?
Một cơn gió nhẹ thoáng qua khiến Sư Tử bắt đầu rùng mình. Nhưng đây
chính là cuốn Nhật ký của Song Ngư, tất cả mọi chuyện sẽ có thể nằm trong
này.
“Mau đọc đi, chắc chắn chúng ta sẽ tìm được gì đó.” - Ma Kết lên tiếng.
Không khí chung quanh im lặng đến đáng sợ. Ba cặp mắt chớp lên chớp xuống,
liếc qua liếc lại từng dòng chữ một trong cuốn Nhật ký, mồ hôi chảy dài trên
trán cả ba.
“Khoan đã, như vậy có nghĩa là...” - Nhân Mã đột ngột lên tiếng. Sư Tử và
Ma Kết cũng ngừng đọc, nhíu mày ngước lên nhìn anh. Nhưng khi anh toan nói
gì đó thì đột nhiên cánh cửa lớp đặc biệt bật mở, một thân hình nhuốm đầy máu,
với gương mặt nát bấy, giọng nói có phần gấp rút vang lên:
“Các em, mau chạy đi!”
“A!” - Kim Ngưu khẽ la lên làm Thần Nông giật bắn mình kéo cô xuống,
cùng lúc đó anh thấy trên tay cô đang cầm một mảnh giấy, được gói trong một
miếng nhựa trong suốt và kín đáo.
“Đấy là gì vậy?”
“Chẳng biết, tớ thấy nó được đặt trong chỗ trống trên giá sách ý.” - Ngưu
Ngưu nhún vai, giơ bàn tay lên và phủi phủi những lớp bụi bám đầy trên miếng
nhựa trong suốt bọc mảnh giấy bên trong. Sau đó mở miếng nhựa, nhẹ nhàng rút
tờ giấy ra. - “Kế hoạch loại bỏ lớp 10.3?” - Kim Ngưu nhìn vào từng dòng chữ
trên mảnh giấy. Đập vào mắt cô là dòng chữ to lớn trên. Và sau đó là chữ ký của
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một người, bên dưới chữ ký có đóng một con dấu. Cô lớp trưởng há hốc, đưa
tay lên che miệng và thều thào với Thần Nông: “Đây chính là bảng kế hoạch
loại bỏ lớp 10.3 của thầy hiệu trưởng bốn năm trước.”
“Vậy nghĩa là...” - Thần Nông giật mình và quay phắt người qua phía bên
phải khi cảm thấy có ai đó vừa khều mình, một dãy tường trắng hiện lên trước
mắt anh. Anh tiếp tục nói, mắt vẫn dán chặt bức tường đó: “... bốn năm trước
Trường Ice đã lên kế hoạch thực hiện việc loại bỏ lớp 10.3?”
Kim Ngưu gật gật đầu: “Bởi vì năm đó có mười lớp, mỗi lớp bị thiếu mất
một học sinh. Cho nên hiệu trưởng quyết định sẽ tách lớp 10.3 ra và mỗi học
sinh sẽ được chuyển vào một trong mười lớp trên.” - Cô vừa nói, mắt vừa liếc
nhìn tờ giấy như để xem mình đã nói đúng chưa, hoặc là có thiếu sót gì nữa
không.
Nhưng lúc này dường như Thần Nông không còn nghe gì nữa, mắt anh dán
chặt vào bức tường trắng phía bên phải. Có gì đó rất kỳ lạ. Bức tường trắng
ngày một xám xịt, nhiều vết loang lỗ, từ trong những khe hở trên tường đột
nhiên những dòng máu đỏ tươi chảy dài ra, trượt thẳng xuống bức tường.
Cái quái gì thế? - Thần Nông nghĩ thầm, khẽ bước đến gần đó nhưng chợt bị
Kim Ngưu kéo lại. Cô nàng lên tiếng như không biết về những gì đang xảy ra
với Thần Nông:
“Lên lầu tìm kiếm những tờ báo cũ viết về ngôi trường đi!”
Mỗi bước chân đặt lên một bậc cầu thang là mỗi lần như có gì đó buốt lạnh
đâm thẳng vào chân Thần Nông. Và chỉ riêng mình anh cảm nhận được điều đó.
Nơi đây như đã từng có một trận chiến đẫm máu, cái lạnh giá ở đây rất giống
trong lớp đặc biệt.
Thôi không nghĩ nữa! - Thần Nông lắc lắc đầu để thoát khỏi những suy nghĩ
vu vơ. - Việc quan trọng lần này là...
“Ủa?” - Thần Nông đột nhiên đứng khựng lại ở giữa cầu thang làm Kim
Ngưu cũng khựng lại theo.
“Chuyện gì vậy?” - Ngưu Ngưu bước đến và đặt tay lên vai Thần Nông, lo
lắng hỏi nhưng lại bị anh gạt tay ra. Thần Nông quát lớn:
“Mục đích tớ vào đây để tìm kiếm cuốn Nhật ký của cô nữ sinh bốn năm
trước. Vậy mà cậu nói đi tìm những tờ báo cũ là thế nào?”
“Suỵt!” - Kim Ngưu đặt một ngón tay lên miệng Thần Nông như kêu anh im
lặng, nhưng Thần Nông chỉ đảo tròn hai mắt và gạt tay cô ra, một lần nữa. www.vuilen.com
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“Bình tĩnh lại đi, chắc chắn trong những tờ báo mà phóng viên của trường viết
mọi việc sẽ rõ ràng hơn là cuốn Nhật ký của một hồn ma.”
“Nhưng Song Ngư đã bảo tớ phải tìm cuốn Nhật ký...”
Chưa kịp nói hết thì Thần Nông đã nhận được một cái tát đau rát từ Kim
Ngưu. Bàn tay cô lớp trưởng thì đỏ lên và hơi rát, cô nhìn vào bàn tay của mình,
rồi sau đó ngước lên nhìn khuôn mặt Thần Nông đang ngỡ ngàng. Không xin
lỗi, cô chỉ nhếch môi, cười khẩy một cái, và dường như đôi mắt đó đã ngấn
nước:
“Song Ngư, Song Ngư, Song Ngư. Suốt ngày cậu cứ nhắc mải chị ta, chị ta
chỉ là một hồn ma, chị ta đã bỏ trốn, chị ta đã bỏ mặc cậu. Tớ, mặc dù chỉ là một
con nhóc bình thường, nhưng vì người tớ yêu, tớ có thể làm tất cả. Cậu hiểu
không?”


 

K

im Ngưu vụt chạy thẳng lên lầu. Cô không thể kiềm chế được nữa. Phải,

cô yêu Thần Nông, yêu từ cái lúc anh giúp cô băng vết thương lại ở phòng y tế.
Vậy mà mỗi lần ở bên cạnh anh cô chỉ nghe anh nhắc đến Song Ngư. Cô tức
giận, giận đến nỗi chẳng thể nói thêm được nữa, tức đến muốn khóc.
Thần Nông giật mình, toan đuổi theo cô thì đột nhiên có một hơi thở buốt
lạnh và gấp rút phả trên vành tai anh: “Phải nhớ, đang rất nhiều người cần cậu!”
Anh quay người lại, đứng ở một nửa cầu thang, anh quan sát chung quanh,
liếc mắt nhìn xuống bên dưới, nhìn những giá sách, những bàn ghế, những chiếc
quạt trần, những chiếc máy tính đầy bụi. Không có một ai đang ở đây ngoài anh
và Kim Ngưu.
Một chiếc ghế từ dãy bàn ghế dành cho học sinh bỗng nhiên chuyển động
như đang có một ai đó kéo nó ra để ngồi xuống. Thần Nông nheo mắt nhìn kĩ,
rõ ràng là chẳng có ai cả.
Từ phía sau, một bàn tay trắng toát đặt lên vai anh. Thần Nông lập tức quay
người lại. Trước mặt anh là một cô gái có mái tóc dài che phủ một bên mắt, bộ
đồng phục trên người có vẻ rách rưới. Cô gái đó bước đến gần anh, không có
một tiếng động nào:
“Mau tìm những thứ cậu cần tìm đi, đừng để thứ tình cảm chết tiệt đó chi
phối cậu. Nếu không, hãy đón nhận cái thảm họa đó đi.”
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Lòng ngực anh nện thình thịch. Có vẻ gí đó vừa ma mị, vừa thành thật trên
gương mặt trắng bệch và khó coi của cô gái này.
Thần Nông vẫn đứng im ở đấy, đôi mắt đờ đẫn nhìn người đối diện. Cô gái
khẽ nhíu mày, sau đó vụt biến mất. Ngay lập tức, thân xác của Thần Nông bị bật
ngửa ra đằng sau như có ai vừa vung chân đá anh. Từ nửa cầu thang, Thần
Nông ngã nhào xuống bên dưới, người anh va mạnh vào một giá sách làm một
số hồ sơ từ trên cao đổ hết xuống đất. Anh nằm bất tỉnh ngay tại đó...
Khoảng một giờ sau, Thần Nông cựa quậy người, mở mắt ra và gượng dậy,
anh dựa lưng vào giá sách, thở ra khó nhọc. Đôi mắt anh chợt khựng lại khi
nhìn xuống dưới đất, rất nhiều giấy tờ từ bộ hồ sơ danh sách lớp của Trường Ice
bị rơi ra. Và một trong số đó có bảng danh sách học sinh lớp 10.3, của bốn năm
trước.
Thần Nông ngồi dậy, sắp xếp các tờ giấy vào hồ sơ, sau đó đem nó đến dãy
bàn dành cho học sinh và ngồi xuống ngay ngắn.
“Danh sách học sinh lớp 10.3.” - anh độc thoại một mình, sau đó mở danh
sách đó ra xem. Tất cả là mười học sinh. - “Bảo Bình!” - anh khẽ thốt lên khi
thấy hình ảnh của Bảo Bình trong bảng danh sách và kế đến là Song Ngư, nhìn
cô trong hình giống hệt với Song Ngư phiên bản hồn ma. Thầy chủ nhiệm cũng
chính là thầy Bạch Dương. Nhưng dù thế nào đi nữa, khi mắt anh chợt lướt qua
một hình ảnh, đôi mắt đó ghi nhận nó một cách chớp nhoáng. Cô gái trong hình
chính là cô gái lúc nãy mà anh đã gặp.
Vậy có nghĩa là cô gái đó chính là thành viên của lớp 10.3 bốn năm trước.
Thần Nông đứng bật dậy, và khi đó anh mới để ý, có rất nhiều học sinh đang
ngồi chung quanh mình, họ ngồi kín tất cả các dãy bàn, cùng cầm trên tay một
quyển sách, cười nói vui vẻ với nhau.
Nhưng họ là ai khi trên người là bộ đồng phục của Trường Ice bốn năm
trước? Không lẽ đây chính là những học sinh đã đón nhận thảm họa mà ai đó đã
giáng xuống?
“Thần Nông!” - Một giọng nói quen thuộc không thể lẫn vào đâu được mà
Thần Nông đã vô cùng muốn nghe thấy vang lên. Song Ngư ngồi trên bàn của
anh, bắt chéo hai chân và nhìn anh mỉm cười.
Thần Nông ngỡ ngàng, mở to mắt nhìn cô, những suy nghĩ rời rạc vô vị kia
đã tan biến, hiện giờ anh chỉ còn bị đóng đinh bởi ý nghĩa duy nhất: Song Ngư
đã trở về.
“Tiền bối?”
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“Tôi nghĩ cậu đã biết được những thứ cần biết rồi đấy! Giờ thì hãy mau rời
khỏi đây đi!”
“Biết được những thứ cần biết?” - Thần Nông nhíu mày và lắc đầu quầy
quậy. - “Không! Tôi vẫn chưa tìm được cuốn Nhật ký của chị.”
“Không, nó không có ở đây!”
Dần dần tiếng cười nói xung quanh ngày càng lớn, nó ác đi giọng nói của
anh. Thần Nông hắng giọng, cố gắng hét to: “Nhưng còn Kim Ngưu, tôi phải đi
tìm cô ấy.”
Thần Nông toan bỏ đi thì bị bàn tay lạnh giá của Song Ngư kéo lại. Cô tiến
đến gần anh, bàn tay nắm chặt tay anh, tay còn lại áp vào má anh, khẽ đưa
gương mặt sát vào tai anh, phả cái hơi lạnh giá ra:
“Mau đi đi, mạng sống của cậu còn lớn hơn cô ta gấp đôi!”
Tiếng cười nói ồn ào vừa nãy tắt ngúm, tất cả các học sinh - nói đúng hơn là
các hồn ma - đều đã biến mất. Anh đưa mắt nhìn chung quanh, nhưng khi quay
lại để đối diện với Song Ngư thì chị ấy không còn ở đây nữa.
“Chết tiệt, Song Ngư!”
Thần Nông nghiến răng, đột nhiên một tiếng bước chân từ bên ngoài vang
lên, sau đó là tiếng mở cửa.
Không ổn rồi! Có ai đó đang vào đây!
Việc quan trọng hiện giờ là phải tìm kiếm Kim Ngưu, nếu không cô sẽ bị
người lạ kia phát hiện ra là đã lẻn vào đây mất.
Nhưng mà... người đó là ai? Hắn cũng đang lẻn vào đây kia mà...
Kim Ngưu dừng lại khi thấy trước mặt mình là những tờ báo rãi rác ở dưới
đất. Đưa tay quệt những giọt nước mắt, cô ngồi xuống, nhặt những tờ báo lên.
Có những tờ bị nhàu nát, có những tờ bị dính đầy máu đã khô khiến cô chẳng
muốn chạm tay vào.
Trong căn phòng rộng lớn chứa đầy sách giáo khoa cùng với những tờ báo
nằm khắp nơi trên sàn, Kim Ngưu thấy vô cùng lạnh lẽo và sợ hãi. Trên tường
đầy những dấu bàn tay dính máu, nhìn chúng khiến Ngưu Ngưu sợ sệt, khó chịu
giống như đang chứng kiến một thảm họa kinh hoàng đã xảy ra ở đây, ngay tại
căn phòng này.
Không một cơn gió nào, nơi đây vô cùng im lặng. Nhưng đột nhiên một tờ
báo đã bị rách một nửa từ dưới gầm bàn bay thẳng ra chỗ cô đang ngồi. Kim
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Ngưu nhắm mắt lại, thở ra đều đặn, cố gắng giữ bình tĩnh. Cô đưa tay cầm tờ
báo đó lên, đập vào mắt cô đầu tiên là hình ảnh của một cô gái với mái tóc đen
dài, đang mỉm cười, trên người là bộ đồng phục Trường Ice.
“Đây là Song Ngư?” - Kim Ngưu nhíu mày, nhìn kĩ vào bức hình trên tờ
báo. Và cô lớp trưởng đã phải giật thót người khi đột nhiên nghe thấy tiếng mở
cửa ở dưới. - “Thần Nông? Cậu ra ngoài rồi sao?”
Nhanh như cắt, Ngưu Ngưu gấp tờ báo thành một mảnh giấy nhỏ, sau đó
nhét vào túi váy. Cô đứng bật dậy, chạy thật nhanh ra bên ngoài, nhưng chưa
kịp đi tới cầu thang thì đã bị một bàn tay của ai đó kéo lại và bịt miệng cô lại.
Kim Ngưu hoảng sợ đến phát khóc. Cô tiếp tục bị kéo lùi về căn phòng lúc nãy.
Mở cửa. Người đó đẩy cô vào thật nhanh rồi nhẹ nhàng cửa lại, không để gây ra
một tiếng động.
“Ngưu Ngưu! Tớ đây...” - Thần Nông chưa kịp nói hết lời thì lại nhận được
một cái tát từ Kim Ngưu. Anh mở to mắt, một tay ôm má nhìn cô ngỡ ngàng. “Sao cậu... ?”
“Cậu làm trò gì thế hả? Chuyện này rất vui để đem ra đùa sao?”
Kim Ngưu quát lớn, nước mắt đầm đìa chảy dài trên mặt cô. Thần Nông bối
rối:
“Nhỏ tiếng lại đi, tớ làm thế để cậu không hét toáng lên vì giật mình, cậu
không thể xuống dưới đó được, bởi vì...”
Thần Nông thều thào và một tiếng “kịch” vang lên khiến anh im bặt. Anh
nhíu mày rồi vội chạy ra phía cửa, mở tung cửa ra. Nhưng không được. Nó đã bị
khóa.


 

N

ăm nay thảm họa đã trở lại, đầy toan tính và mưu mô, những cảnh chết

chóc cứ liên tục xảy đến khiến ngay chính bản thân tôi cũng phải sợ. Đã khiến
cho những người vô tình cũng như vô tội phải chịu những cái chết oan khốc.Tất
cả đều xuất phát từ cái chết của tôi vào 4 năm trước, nơi trường Ice- 1 ngôi
trường danh giá với những bản thành tích đáng nể...
Hoàng hôn dần buông xuống ngôi trường School Day đẫm mùi chết chóc, tôi
lặng lẽ ngồi trên lan can sân thượng, nơi quen thuộc mà trước giờ tôi vẫn
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thường ngồi. Có lúc lại nhớ đến những chuyện đã qua, có lúc lại cứ đăm đăm
nhìn về khoảng không phía trước, 1 ánh nhìn không xác định, như tìm kiếm cho
mình 1 lối thoát. Có lúc lại nhớ đến người bố mà tôi từng yêu mến, cũng như
thằng bạn thân nhút nhát Bảo Bình, và có lúc tôi thoáng nghĩ đến người đó,
Thiên Yết- người đã đem lại cho tôi những cảm xúc mà trước giờ 1 con ngốc
chỉ biết đăm đăm cầm cuốn sách học chưa cảm nhận qua, mó thật ấm áp như
chính cách anh ủng hộ và động viên quan tâm tôi.Cảm xúc đó khác hoàn toàn so
với Thần Nông- em trai của Thiên Yết, 1 anh chàng lạnh lùng, khó chịu nhưng
có lúc lại rất trẻ con, ấm áp. 2 con người hoàn toàn khác nhau nhưng lại đem
đến cho tôi 1 cảm xúc thật khó tả. Và nếu như thần chết không cố lấy mạng của
tôi, có lẽ tôi đã tận hưởng được thứ cảm xúc vẩn vơ mà người ta vẫn thường gọi
là tình yêu. Nhưng thật không may, tôi vẫn chưa được nếm thử mùi vị ấy.
Tôi đã chết vào 1 buổi tối âm u, trời không lấy 1 ngôi sao để có thể soi sáng
tâm hồn tôi, tin vui là tôi không chết trước mặt mọi người, trước mặt người
thân, tin buồn là cái chết cũng không đem lại cho tôi sự yên ổn mà trái lại chính
nó kéo thêm 1 chuỗi những bi kịch. Dẫn tới 1 sự kiện mà các học sinh vẫn
thường truyền tai nhau: “ THẢM HỌA TRƯỜNG ICE”.
Tôi là 1 hồn ma, 1 hồn ma không cảm xúc, 1 hồn ma chất chứa nỗi oan ức
lớn, khiến tôi không còn chút sức lực nào để suy nghĩ, bận tâm về những
chuyện đó. 1 cơn gió nhẹ thổi bay mái tóc đen dài thẳng mượt, cơn gió hệt như
lúc tôi mới bước qua cổng trường Ice, 1 cô nhóc 16 tuổi bắt đầu bước sang cấp
3, bắt đầu trưởng thành với mớ cảm xúc hỗn độn đang ẩn chứa trong đầu.
Không biết rằng đâ là nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc cuộc đời tôi.
- Yên tâm đi, rồi con sẽ quen thôi, bé Pisces - tên tiếng anh của tôi.
Giọng nói ấm áp quen thuộc của bố vang lên làm cắt đứt mạch suy nghĩ của
tôi. Bây giờ tôi phải học cách tự lập, phải biết tự chăm sóc bản thân. Điều tồi tệ
khiến tôi trở nên ít nói và buộc phải tự lập đó là sự ra đi đột ngột của mẹ sau căn
bệnh tim quái ác, cướp đi người bạn thân luôn luôn bên cạnh lo lắng, chăm sóc
và lắng nghe mọi suy nghĩ của tôi.Sau những việc làm trẻ con mà tôi đã từng
làm như bỏ học, lầm lì trong phòng... nhằm để quên đi sự đau buồn này, tôi đã
trưởng thành hơn để học cách chấp nhận sự mất mát đó, luôn luôn tin rằng mẹ
sẽ bên cạnh ủng hộ tôi. Và đương nhiên người chịu những khó khăn mà tôi đã
gây ra không ai khác đó là bố, bố hiểu cảm giác và tâm trạng lúc đó của tôi nên
âm thầm quan tâm, lo lắng, tất nhiên tôi đã không phụ lòng ông. Tôi đã đậu vào
trường cấp 3, 1 ngôi trường được đánh giá là chất lượng học tốt nhất và danh
tiếng nhất thành phố với khuôn viên rộng hàng trăm hecta, đầy đủ điều kiện,
đáp ứng mọi nhu cầu của học sinh - trường Ice. Bố rất vui mừng vì có thể ở bên
cạnh để chăm sóc tôi.
10.3 - là lớp mà tôi sẽ gắn bó trong suốt năm học này, đứng trước cửa lớp mà
tôi thật sự run, cảm giác mới mẻ về 1 lớp học lạ lẫm. Tôi không biết mọi người
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như thế nào? có chịu làm bạn với tôi không? Bao nhiêu câu hỏi đặt ra khiến tôi
hơi nhức đầu, khẽ vuốt mồ hôi và đẩy nhẹ cửa lớp thì bất ngờ cánh cửa bật
nhanh, 1 cậu bạn bước ra và vô tình đụng phải người tôi khiến cả hai loạng
choạng ngã nhào xuống đất.
- Không sao chứ? Tất nhiên câu nói rất quen thuộc sau những cái ngã vô tình
giữa 2 người không quen biết, anh chàng sẽ đứng dậy đưa tay đỡ người con gái
lên và kèm theo câu hỏi đó. Nhưng ở đây, câu nói này xuất phát từ tôi, cậu bạn
ngồi ôm đầu mãi, có vẻ đụng phải cánh cửa đau lắm nhỉ.Cậu bạn ôm đầu cúi
gầm mặt xuống như sắp có 1 trận mưa ào xuống, nó khiến tôi bối rối không biết
làm sao ngoại trừ việc trố mắt nhìn cảnh tượng này.
- Xin lỗi bạn nha, tại tôi đứng ngay cửa nên... bạn không sao chứ? - Tôi khẽ
ngồi lại gần, lay lay kèm theo giọng nói có phần lo lắng thật. Nhưng bất ngờ
bạn đó ngước nhanh lên, cười lớn kèm theo khuôn mặt châm chọc: “ Đùa thôi”.
Đó là cách mà tôi và Bảo Bình làm bạn, 1 cậu bạn mà theo nhận xét của tôi
là người khá vui tính nhưng có gì đó nhút nhát và yếu đuối. Chúng tôi ngồi gần
nhau nên có thể trò chuyện và giúp đỡ nhau trong học tập, lớp rất thân thiện, tôi
cảm thấy may mắn vì có thể hòa nhập với các bạn nhanh như vậy, và may mắn
hơn là thầy Bach Dương làm chủ nhiệm, thầy là 1 thầy giáo tự tin, nhiệt tình và
rất thương học sinh.
Vì trường là nội trú nên các học sinh sẽ ở lại trường Ice, vừa học cách chăm
sóc rèn luyện bản thân cũng như học cách tự lập. Hết 1 tuần thì học sinh được
sắp xếp trở về nhà và đầu tuần sẽ tiếp tục lên trường, và cứ thế. Đây được cho là
điểm nổi bật của trường. Tôi được xếp chung phòng trong đó có tôi và 4 bạn nữ,
việc kết thân dường như không khó như tôi tưởng tượng, các bạn rất hòa đồng,
nếu nhớ nhà có thể điện thoại về cho gia đình nếu muốn. Buổi tối thường không
được đi lanh thang nhiều vì rất dễ lạc, trường khá nghiêm khắc trong chuyện
này, cứ đến 7 giờ tất cả các thành viên trong lớp về lập tức về phòng mình và ít
ai bước ra cửa trừ trường hợp đi vệ snh hay gì đó.
Đồng hồ vừa điểm 7 giờ 30 phút, tôi cũng vừa tắm xong, bước vào phòng thì
nghe nhiều tiếng thở dài từ phía các bạn, hỏi ra thì được biết ngày mai có 1 buổi
kiểm tra quan trọng, đánh giá năng lực cũng như kỹ năng của bản thân nên ai
cũng có vẻ lo lắng. Tôi hơi bất ngờ nhưng cũng cố trấn an các bạn trong khả
năng của mình. Đem chuyện này đi hỏi bố thì nhận được câu trả lời giống các
bạn, ngày mai sẽ có 1 buổi kiểm tra năng lực. bố khuyên tôi nên ngủ sớm, lấy
sức mai tập trung cho kì thi, ngồi nói chuyện với bố như vừa uống liều thuốc bổ,
nó khiến mình tỉnh táo và tâm trạng cảm thấy thoải mái hơn.
Tôi thoáng nghĩ, ở nhà ông là 1 ông bố rất chu đáo và chăm sóc tôi tận tình,
ở trường ông là 1 người tận tâm, nhiệt tình và lo lắng cho học sinh. Vô được
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ngôi trường danh giá này khiến ông vô cùng tự hào về tôi. Vì lên trường tôi
không thường xưng hô thân mật với ông nên chắc có lẽ ít ai biết được, thầy
Bạch Dương chính là bố của tôi.


 

“K

hỉ thật! Anh ta đã khóa cửa rồi.”

“Ai cơ?”
“Là Bảo Bình.”
Thần Nông đấm mạnh vào cửa, vung chân đá lên tường để làm nguôi cơn
giận, bình tĩnh hơn một chút.
Lúc đó anh đã thấy, thấy được con người đó. Nấp vào một giá sách gần cửa,
ai đó đã bước từ ngoài vào trong, trên tay là chùm chìa khóa, cùng với bộ đồng
phục trường School Day, và ngay trên áo, là một bảng tên, dòng chữ Bảo Bình
hiện rõ trước mắt anh.
“Vậy người đã gây ra mọi chuyện là Bảo Bình thật sao?” - Kim Ngưu nắm
chặt gấu váy, nói như không thể nào tin được. Và Thần Nông gật đầu.
“Anh ấy đã nhốt chúng ta lại ở đây. Nhưng tại sao anh ta lại làm thế? Chúng
ta đã làm gì sai?”
“Quan trọng là chúng ta phải thoát ra đây bằng cách nào.”
Kim Ngưu nhìn thẳng vào mắt anh và hỏi. Đúng vậy, họ phải thoát khỏi đây,
nhanh nhất có thể để cảnh báo với các bạn. Nhưng Thần Nông lúc này cũng có
cảm giác như Kim Ngưu, vô cùng khó chịu và bứt rứt. Anh đã thấy được một
thứ ở đây, đó là sự chết chóc.
Nơi đây chắc hẳn cũng đã thấm đẫm máu và xác chết, có thể nói căn phòng
này chính là một trong những địa điểm đã xảy ra thảm họa.
“Thần Nông à, mau nhanh lên.” - Giọng nói Song Ngư vang lên rõ mồn một
bên tai Thần Nông khiến anh bừng tỉnh. Cô đang đứng trước mặt anh, nhìn anh
với anh mắt đầy hy vọng. - “Tôi biết ở đây có một lối ra.”
“Song Ngư, chị làm ơn đừng thoắt ẩn thoắt hiện nữa được không?” - Thần
Nông nắm chặt hai vai Song Ngư như muốn giữ cô lại bên cạnh mình, không
cho cô biến mất nữa.
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Kim Ngưu nhíu mày nhìn từng hành động của Thần Nông, và điều đó khiến
cô khó chịu.
Song Ngư liếc mắt nhìn sang Kim Ngưu một cái, một cái liếc chẳng có tý
cảm xúc nào rồi nói, mắt vẫn đăm đăm nhìn cô lớp trưởng: “Trường đã mời
những người bắt ma, họ làm những thủ thuật kỳ quái và cố gắng nhốt tôi lại, cố
gắng làm tôi biến mất.”- Song Ngư Khẽ thở dài rồi quay về hướng Thần Nông
nói với giọng phì cười: “Có lẽ họ nghĩ tôi là con quỷ dữ khát máu nên mới
thẳng tay như thế nhỉ.”
Thần Nông bất ngờ, khẽ lắc đầu buồn bã. Phải, trong lúc anh và Kim Ngưu
loay hoay với các hồn ma và những điều dị thường tại Thư Viện CẤM thì ở bên
dưới sân trường cô hiệu phó đã mời những Ghost Hunter đến và thực hiện
những cuộc bắt ma lừng lẫy mà họ đã từng làm. Ghost Hunter là một nhóm bắt
ma nổi tiếng với những vụ án kì dị đến ghê rợn. Và lần này họ được mời đến
School Day - Trường Ice của bốn năm sau - để giúp những học sinh cũng như
thầy cô ở đây thoát ra khỏi “cơn ác mộng” kinh hoàng.
“Chị sẽ biến mất sao?” - Thần Nông buông thỏng hai tay, người ngã khuỵu
xuống đầy bất lực. Kim Ngưu vội vã chạy đến bên anh, cô nhìn về khoảng
không phía trước mắt mình, gằng từng tiếng một:
“Song Ngư, rốt cuộc là chuyện gì? Mau đưa chúng tôi thoát khỏi đây, ngay
và lập tức.”
Nhưng rồi Ngưu Ngưu chợt cảm thấy chột dạ. Vì thật ngu ngốc khi cô ra
lệnh cho một hồn ma, có thể giết cô bất cứ lúc nào.
Thế mà Song Ngư chỉ bình thản nhìn Thần Nông lắc đầu, không hề để ý gì
tới cô gái còn lại: “Không, những việc họ làm không thể làm tôi biến mất. Vì họ
chưa thực hiện được cái lý do mà tôi và các hồn ma ở lại đây. Những việc đó
chỉ làm chúng tôi, hoặc là riêng tôi - nếu họ dồn hết vào một mình tôi - thì chỉ
khiến sức mạnh của tôi ngày càng yếu dần mà thôi...”
Nói đoạn, Song Ngư từ từ ngồi xuống, nhắm mắt lại hồi lâu, sức mạnh của
cô đang dần dần cạn. Mở mắt, cô đứng bật dậy và kéo Thần Nông lên: “Mau
lên, lối ra ở đây!”
Kim Ngưu đứng dậy theo Thần Nông, cô nắm chặt tay anh và bước từng
bước về một giá sách trước mặt.
“Nào! Cậu hãy đẩy giá sách này sang phải, một cánh cửa sẽ xuất hiện. Cứ đi
thẳng, sẽ có ngã ba, bên trái là phòng thí nghiệm Sinh, bên phải dẫn ra cửa
chính của Thư Viện CẤM. Nếu không muốn bị phát hiện thì nên rẽ trái, nhưng
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rẽ vào đó cậu...” - cô nhìn qua Kim Ngưu sau đó liếc sang Thần Nông nói tiếp. “... và cô ấy sẽ phải đối mặt với những linh hồn đã chết ở đó. Cậu sẽ ổn chứ?”
Trán Thần Nông thấm đẫm mồ hôi, anh cố gắng nối hết những suy nghĩ rời
rạc của mình lại, anh nhắm mắt, bất giác bàn tay anh siết chặt bàn tay của Ngưu
Ngưu. Cô nhíu mày nhìn anh đầy lo lắng.
Thần Nông đang phải quyết định một điều gì đó. Một là rẽ phải và sau đó sẽ
bị kẻ giết người phát hiện. Hai là rẽ trái và ra phòng thí nghiệm Sinh, đối mặt
với một thử thách mà anh và đặc biệt là cô bạn cùng lớp của mình phải vượt
qua. Liệu mọi chuyện có ổn không? Kim Ngưu sẽ không sao chứ? Đối mặt với
các hồn ma đã chết trong phòng thí nghiệm Sinh, có quá rùng rợn không? Thần
Nông và Kim Ngưu có thể bước vào đó không?
Nhiệm vụ của họ bây giờ là phải trốn khỏi đây, lập tức, và sau đó phải giải
cứu mọi người. Không thể để kẻ đó nhanh tay hơn mình được.
Nhưng ai ngờ, tại phòng ngủ nam của lớp đặc biệt, một xác chết đã nằm gọn
gàng trên giường. Thấm đẫm máu. Đau đớn đến tê dại...


 

“T

ôi sẽ đi. Nhưng chị phải luôn ở bên cạnh chúng tôi.”

Song Ngư phớt lờ từ “chúng tôi” của Thần Nông, trả lời không chút do dự,
gương mặt lạnh tanh: “Đi mau, tôi sẽ ở bên cạnh cậu.”
Thần Nông cùng Kim Ngưu cố gắng hết sức đẩy cái giá sách trước mặt qua
một bên, một cánh cửa phía sau hiện ra, dẫn vào một lối đi bí ẩn.
Thần Nông đưa tay nắm quanh tay nắm cửa lạnh buốt, hít một hơi thật sâu,
anh mở cửa ra và cùng Kim Ngưu bước vào. Cánh cửa đóng sập lại, bên trong
đường hầm đầy bụi bặm, trên hai bức tường ở hai bên đầy những vệt màu đỏ.
Cả hai rùng mình, khiếp sợ.
Thần Nông cứ cảm thấy phía sau lạnh lạnh, anh run người, miệng lẩm bẩm:
“Song Ngư, chị vẫn đang ở đây chứ?”
Không có tiếng trả lời.
Song Ngư không hề có mặt ở đây, ngay bên cạnh Thần Nông như cô đã nói.
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Hoặc là cô có bên cạnh anh, nhưng chỉ là không để anh nhìn thấy mình.
Hoặc là sức mạnh của cô ma nữ đang dần dần yếu đi.
Bất chợt những tiếng cười đùa xen lẫn tiếng la hét than khóc vang lên, mọi
thứ dần hỗn loạn.
Kim Ngưu bỗng chốc cảm nhận được có một hơn ấm quanh bàn tay mình.
Thần Nông siết chặt tay cô, khẽ nói: “Mau chạy thôi!”
Anh đã nhìn thấy một điều đáng sợ. Các hồn ma đang từ từ bao vây Thần
Nông và Kim Ngưu. Cả hai vụt chạy, đi xuyên qua các linh hồn như xuyên qua
những màn sương mù dày đặt.
“Đồ điên, rẽ trái cơ! Cậu không biết phân biệt trái hay phải sao?” - Kim
Ngưu hét toáng lên và nắm cổ áo tôi giật ngược lại khi tôi dẫn cô ấy rẽ vào
đường bên phải.
Cạch - một cánh cửa trước mặt Thần Nông và Kim Ngưu, anh mở tung cánh
cửa ra, đẩy Kim Ngưu vào bên trong. Nhưng...
... Đám hồn ma đằng sau đã kéo Thần Nông trở lại. Bọn chúng có thể chạm
vào Thần Nông bởi anh không phải là một con người bình thường. Không hề
bình thường.
“Chết tiệt!”
“Thần Nông! Cậu bị sao thế?” - Tất nhiên Kim Ngưu không hề thấy được gì
ngoài Thần Nông đang gồng mình như bị cái gì đó thao túng.
“Mau đi đi!” - Dứt lời, cánh cửa đó đóng sập lại, chia cắt anh và cô bạn Kim
Ngưu tại hai nơi khác nhau, và ghê rợn y như nhau.
Kim Ngưu ngồi bần thần ngay tại đó, cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa như
đang chờ đợi. Chờ đợi Thần Nông xuất hiện. Nhưng đột nhiên một tiếng động
kì lạ làm cô bừng tỉnh, giật mình, quay đầu lại.
Cô đang ngồi tại phòng thí nghiệm Sinh.
Mùi máu tanh sộc thẳng vào mũi cô. Một chất lỏng màu đỏ không biết từ đâu
chảy dài tới chỗ cô đang ngồi. Kim Ngưu vội đứng dậy, từ từ lui về cánh cửa.
Cô đưa tay vặn tay nắm.
Nhưng không, không mở được. Cánh cửa đã khóa. Thần Nông đâu rồi? Cậu
ấy đã bị gì?
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Kim Ngưu bắt đầu mất bình tĩnh. Đảo mắt xung quanh căn phòng. Thầm
mong đừng cho cô thấy một xác chết nào tại đây. Kim Ngưu bước từng bước
chân nặng nề. Trong phòng có hai chiếc bệ trắng tinh ở hai bên và mỗi bên là
năm chiếc ghế. Mắt Kim Ngưu dần nhòe đi, cô không muốn nhìn thấy, cô
không nghĩ căn phòng này chỉ là phòng thí nghiệm Sinh học, thí nghiệm các
loài sinh vậy, mà nói đúng hơn đây là phòng thí nghiệm... học sinh.
Nhìn theo thứ chất lỏng màu đỏ dười sàn nhà từ một chiếc lọ thủy tinh bị vỡ.
Kim Ngưu thở phào nhẹ nhõm và nghĩ thì ra đây chỉ là máu của động vật được
đựng trong chiếc lọ thủy tinh kia. Nhưng khi đôi mắt cô lướt qua hai bệ màu
trắng trước mặt, hai thi thể học sinh với bộ đồng phục Trường Ice trên đó,
gương mặt không còn nguyên vẹn, tay chân đều bị dập nát, máu cứ rơi tỏn tỏn
từ trên xuống.
Kim Ngưu che miệng lại, không thốt được nên lời.
Cái quái gì đang xảy ra thế?
“Hắn ta đã trở về...”
“Thảm họa đã trở lại...”
“Hãy ở lại đây với chúng tôi...”
“Cậu thuộc về chúng tôi, chúng tôi sẽ không cho cậu rơi vào tay hắn...”
Thần Nông nhíu mày, mắt vẫn nhắm tịt, mọi thứ đều đen tối, chỉ còn nghe
được những giọng nói kỳ lạ vang lên ngày một nhiều bên tai anh. Thần Nông
vẫn ở đấy, nằm trong hầm một mình. Một mình? Không hề...
Anh mở dần đôi mắt ra, những thứ mờ mờ ảo ảo dần dần hiện rõ trước mắt
anh. Những linh hồn của học sinh Trường Ice bốn năm trước. Nhưng họ không
giống Song Ngư, họ giống như đang thèm khát cái gì đó, giống như là đã bị bỏ
đói lâu năm, giờ chỉ chờ đợi con mồi xuất hiện.
Và Thần Nông đang chính là con mồi đó.
Nhưng...
“Tà ma bắt hồn? Bọn họ đều đã thay đổi?”
Giọng nói của Song Ngư vang lên bên tai Thần Nông. Anh ngồi bật dậy,
không thấy cô đâu. Nhưng anh có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo, cô đơn rất
quen thuộc. Song Ngư chắc chắn đang ngồi bên cạnh anh.
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“Tà ma bắt hồn?” - Thần Nông hỏi và đúng như anh đoán, Song Ngư trả lời,
và cô ấy đang ngồi rất gần anh.
“Họ chịu đựng nỗi oan ức này quá lâu, không có cách nào giúp họ đầu thai.
Chỉ có cách bắt đi linh hồn của một người, đem xuống Cõi Chết để làm vật trao
đổi. Một vật để thế thân.”
“Trao đổi? Trao đổi linh hồn của người khác để được đầu thai sao? Này!
Chuyện này nghiêm trọng đấy, chị mau hiện ra đi.” - Thần Nông bắt đầu hoảng,
đứng dậy nhanh đến chóng mặt, đưa tay quờ quạng khắp nơi, chỉ mong chạm
được Song Ngư.
Song Ngư hiện ra, mờ ảo như một làn sương bên cạnh Thần Nông: “Sức
mạnh của tôi đang dần yếu đi.” - Song Ngư giải thích, ánh mắt vẫn nhìn chằm
chằm vào đám tà ma phía trước. Lúc này Thần Nông mới cảm thấy có một cái
gì đó lạnh lạnh bao quanh bàn tay anh. Song Ngư đã nắm chặt tay Thần Nông từ
lúc nào, cánh tay nhỏ bé, bàn tay nhỏ bé mờ mờ ảo ảo đang nắm chặt bàn tay to
lớn của Thần Nông như muốn cố hết sức bảo vệ nó. Song Ngư chợt nhếch môi,
ánh mắt nhìn phía trước nheo lại: “Và dường như họ cũng vậy.”
Thần Nông nhìn Song Ngư, rồi từ từ đôi mắt anh chuyển hướng nhìn về phía
trước. Đám tà ma ngày càng nhiều, bọn họ chen chúc với nhau rất đông. Ngày
càng mờ dần như một màn sương mờ muốn bao phủ lấy anh.
Nhưng mà...
Sao lại nhiều hồn ma đến thế?
Một sự thật lại được mở ra. Lúc này Thần Nông mới biết chính mình và
những người bạn kia đã lâm vào một mối nguy hiểm mà đáng ra họ không nên
đặt chân vào quá sâu.
Và có điều... “Thảm họa Trường Ice” không hề chỉ xảy ra vào bốn năm
trước.
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