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ó tin tức gì của Olivetti không? - Giáo chủ Thị thần hỏi. Khi hộ tống

Giáo chủ Thị thần từ nhà nguyện Sistine về phòng làm việc của Giáo hoàng, đại
tá Rocher thấy ngài có vẻ mệt mỏi.
- Không, thưa cha. Con sợ là chuyện tồi tệ nhất đã xảy ra rồi.
Về đến phòng làm việc của Giáo hoàng, giọng nói của Giáo chủ Thị thần có
vẻ nặng nhọc:
- Ông đại tá này, tối nay ta chẳng còn làm thêm được gì nữa đâu. E rằng ta
đã làm quá nhiều mất rồi. Ta sẽ cầu nguyện ở đây. Đừng làm phiền ta. Những gì
còn lại xin phó thác nơi Chúa.
- Vâng, chưa cha.
- Muộn rồi đấy, ông đại tá ạ. Tiếp tục tìm cái hộp đi.
- Con vẫn đang tiến hành rà soát đấy ạ. - Rocher lưỡng lự. - Hình như cái
hộp đó được giấu ở một nơi rất kín đáo.
Giáo chủ Thị thần chớp mắt, như thể ngài chưa hề nghĩ đến khả năng đó.
- Đúng thế. Đúng 11 giờ 15 phút, nếu vẫn còn trong tình trạng nguy hiểm thì
ông hãy sơ tán toàn bộ Hồng y đoàn. Ta tin tường ở ông. Chỉ yêu cầu ông một
điều: Hãy để cho họ ra khỏi Vatican trong danh dự. Hãy đưa họ ra quảng trường
St. Peter và để họ đứng sát cánh với toàn thế giới. Ta không muốn hình ảnh cuối
cùng của toà thánh là những ông già hốt hoảng chạy ra đằng cửa hậu.
- Vâng, thưa cha. Còn cha thì sao? Đến 11 giờ 15 phút con đến đón cha luôn
nhé?
- Không cần đâu!
- Cha bảo sao ạ?
- Ta sẽ rời nơi này khi linh hồn đến gọi ta đi.
Có lẽ Giáo chủ Thị thần định sống chết với con thuyền sắp chìm, Rocher
thầm nghĩ.
Giáo chủ Thị thần mở cửa phòng làm việc của Giáo hoàng và bước vào
trong.
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- Thật ra thì… - ngài quay sang Rocher. - Còn một việc nữa. Đêm nay căn
phòng này lạnh lẽo quá, ta đang run lên đây.
- Lò sưởi điện đã bị ngắt mất rồi. Để con nhóm lò sưởi cho cha.
Giáo chủ Thị thần cười mệt mỏi:
- Cảm ơn con. Cảm ơn con rất nhiều.
Rocher ra khỏi phòng làm việc của Giáo hoàng. Giáo chủ Thị thần đang cầu
nguyện bên tượng Đức mẹ đồng trinh Maria, trước ngọn lửa. Một cảnh tượng kỳ
dị. Một bóng đen đang quỳ bên một đốm sáng bập bùng. Rocher đi đến cuối
hành lang thì thấy một người lính chạy đến. Trong ánh nến lờ mờ, ông ta nhận
ra ngay thiếu uý Chartrand, trẻ măng, mặt tái mét, rất sốt sắng.
- Thưa đại tá. - Chartrand gọi lớn, chìa ra chiếc máy điện thoại. - Chắc là lời
kêu gọi của Giáo chủ Thị thần đã có tác dụng rồi. Có một người gọi đến, nói
rằng có thể giúp chúng ta. Người này gọi đến số máy nội bộ của toà thánh.
Không hiểu thế nào mà ông ta lại có được số máy này.
Rocher dừng bước:
- Cái gì?
- Ông ta yêu cầu được nói chuyện với cấp chỉ huy.
- Có tin gì của Olivetti không?
- Không ạ.
Rocher cầm lấy điện thoại.
- Đại tá Rocher đây. Tôi hiện là cấp chỉ huy ở đây.
- Rocher, tôi sẽ tự giới thiệu về mình! - Đầu dây bên kia nói - Rồi tôi sẽ cho
anh biết tiếp theo phải làm những gì.
Khi người ấy nói xong và cúp máy, Rocher kinh ngạc. Giờ thì viên đại tá đã
hiểu ông ta đang nhận mệnh lệnh của ai.
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ại CERN, Sylvie Baudeloque đang ra sức ghi lại tất cả những tin nhắn

được gửi đến số máy của Kohler về việc mua bản quyền phát minh. Đường dây
cá nhân trên bàn bỗng đổ chuông, Sylvie giật nảy người. Không một ai có số
máy này. Chị nhấc máy trả lời.
- Tôi nghe.
- Cô Baudeloque đấy à? Giám đốc Kohler đây. Hãy liên lạc với phi công của
tôi. Bảo chuẩn bị máy bay riêng của tôi trong vòng 5 phút nhé.
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