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Chương 1

M

ột số người sẽ làm bất cứ công việc gì mà Marcus Lattimer muốn thực

hiện. Trong suốt cuộc đời, hắn đã tích góp tài sản và tạo dựng những mối quan
hệ nhiều không đếm xuể, hầu hết chúng đều mờ ám. Những kẻ trực tiếp làm
việc cho Lattimer đều tuyệt đối trung thành - hắn sẽ không tha thứ cho kẻ phản
bội - tuy nhiên hắn lại chưa bao giờ cho phép bản thân hoàn toàn tin tưởng bất
kỳ ai.
Có một vài công việc đòi hỏi sự thỏa mãn cá nhân. Nó chính là những việc
liên quan tới vấn đề danh dự. Những người khác có thể tranh luận rằng Marcus
không có tư cách đó. Theo định nghĩa của họ, họ nói đúng. Nhưng hắn lại bị
ràng buộc mạnh mẽ bởi đạo lý trung thành. Danh dự của hắn là điều quan trọng
nhất.
Allen Cross là một tên ngu xuẩn kiêu ngạo, chỉ biết dựa hơi kẻ khác. Thế
giới này sẽ trở nên tốt hơn khi không còn thứ rác rưởi như gã, và Marcus đã
quyết tâm sẽ hoàn thành nhiệm vụ này trong hôm nay.
Marcus lắp bộ phận giảm thanh và nhét súng vào cạp quần. Kéo kín lại chiếc
áo choàng Armani, hắn bước xuống xe và chỉ thị cho tài xế chờ. Hắn thong thả
bước đến lối vào tòa cao ốc của hãng Cross. Đèn đường xung quanh sáng lấp
lánh trong màn đêm mờ tối và ánh đèn pha từ những chiếc xe hơi sáng vụt qua
những con hẻm.
Đường phố dường như vắng tanh và không còn nhân viên hối hả ra vào công
ty. Hắn dừng lại cách lối vào một đoạn và xem đồng hồ. Nhân viên bảo vệ trực
gác cửa trước vào cuối tuần là người thuộc mẫu đàn ông gia đình. Giống như
hầu hết những người thuộc tầng lớp này, ông ta có một khoản nợ vừa phải và số
tiền đủ trang trải cho cuộc sống từ ngày phát lương này đến ngày phát lương kế
tiếp.
Sau đêm nay, người bảo vệ đó sẽ không còn phải lo lắng về tình hình tài
chính như những kẻ cùng tầng lớp với mình nữa. Marcus hiểu rõ điều đó. Ngay
bây giờ, ông ta sẽ khôn khéo rời khỏi vị trí gác của mình và cùng lúc ấy, hệ
thống máy quay giám sát sẽ tạm thời ngưng hoạt động.
Tiền mua được nhiều thứ. Lòng trung thành. Sự phản bội. Nhắm mắt làm
ngơ. Một khắc sao lãng. Mười lăm phút là tất cả những gì Marcus cần để giải
thoát thế giới khỏi Allen Cross.
Cross là một kẻ sống theo thói quen. Mỗi thứ Bảy, gã đến văn phòng sau bảy
giờ và ở lại đó đến tận chín giờ tối, khi đó xe sẽ tới rước gã đến nhà hàng quen
thuộc năm cách công ty mười dãy nhà. Gã thích dành vài giờ ngồi một mình
xem xét kỹ lưỡng giấy tờ, nhưng có lẽ điều gã thích nhất chính là tự do đối xử
tàn nhẫn với một người phụ nữ yếu đuối mà không bị trừng phạt.
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Marcus siết chặt quai hàm lại vì thịnh nộ. Đó là dấu hiệu dự báo về một vụ
giết người. Và Cross sắp khám phá ra điều đó.
Marcus bước vào thang máy lên thẳng tầng hai mươi mốt, bước trên mặt sàn
giả đá cẩm thạch ý rẻ tiền. Tiếng gót giầy vang lên khe khẽ khi hắn đi qua khu
tiếp tân vắng lặng không một bóng người.
Cửa văn phòng của Cross khép hờ và có chút ánh sáng lờ mờ hắt qua khe hở.
Marcus đẩy cửa trượt mở trong im lặng. Cross đang ngồi sau bàn làm việc, tựa
lưng vào ghế, một tay cầm ly rượu trong khi tay còn lại cầm xấp tài liệu.
Marcus quan sát, hài lòng chờ đợi con mồi nhận thức được mình đang bị săn.
Một lúc sau, Cross đặt ly rượu xuống rồi cúi người về phía trước. Gã khựng
lại giữa chừng, ngẩng phắt đầu lên và ánh mắt dán chặt vào Marcus. Cross mở
to mắt hoảng hốt, mất một lúc mới trấn tĩnh lại và trên môi hiện ra một nụ cười
khinh bỉ.
“Mày là ai và đang làm cái quái gì trong văn phòng của tao thế hả?”
Marcus thong thả cất bước, cố ý trưng ra vẻ mặt ôn tồn khi nới lỏng áo
khoác. Cross đứng dậy, từ từ với tay về phía điện thoại liên lạc nội bộ đặt trên
bàn.
“Ra khỏi đây hoặc tao sẽ gọi bảo vệ.”
Marcus mỉm cười. “Tao nghĩ mày sẽ sớm thấy ông ta không còn tác dụng
nữa.”
Vẻ lo lắng thoáng qua trên gương mặt Cross khi Marcus tiếp tục mỉm cười.
Hắn rút súng, tận hưởng cảm giác nó trượt trong lòng bàn tay. Hắn đặt ngón cái
lên chốt an toàn và chĩa nòng súng vào ngực Cross.
“Mày thích chết ngồi hay chết đứng?”
Cross tái mét, loạng choạng rồi đập tay xuống mặt bàn làm việc bằng gỗ gụ
bóng loáng. “Mày muốn gì?”, gã khàn giọng hỏi. “Tiền sao? Tao có. Chỉ việc
nói mày cần bao nhiêu. Bất cứ thứ gì. Tao sẽ đưa cho mày bất cứ thứ gì mày
muốn.”
Môi của Marcus cong lên thành một nụ cười khinh bỉ. “Mày không thể chi
trả cho đôi giày của tao nữa là...”
Ngón tay hắn siết chặt nơi cò súng, và quan sát thấy sự vỡ lẽ hiện lên trong
đôi mắt của Cross khi gã hoảng sợ nhận ra mình sẽ mất mạng.
Cross đột ngột lao qua một bên khi tiếng đạn bắn trúng ngực gã vang khắp
văn phòng rộng lớn. Gã ngã xuống sàn, cánh tay duỗi ra tuyệt vọng. Chiếc áo sơ
mi lụa trắng đẫm máu phập phồng khi gã thở hổn hển.
Vì muốn chứng kiến sự sống từ từ tắt lịm trong đôi mắt của tên xấu xa đó
nên Marcus phải hoàn thành việc này ngay bây giờ. Hắn nâng súng nhắm thẳng
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vào giữa trán Cross và điều cuối cùng hắn nhìn thấy là ánh mắt chấp thuận cái
chết của nạn nhân. Hắn bóp cò rồi quay đi, hài lòng vì công lý đã được thực thi.
Xe taxi dừng lại đột ngột bên ngoài tòa cao ốc nơi Sarah Daniels đã làm việc
được sáu tháng. Một năm qua cô không hề quay trở lại đây. Chỉ cần nghĩ đến
việc bước vào hãng Cross đã làm cô phát bệnh.
Sarah đưa tờ hai mươi đô cho tài xế và phớt lờ tiền thừa ông ta trả lại. Cô
lóng ngóng mở cửa, lao nhanh khỏi xe rồi chạy trối chết vào tòa nhà.
Tiền sảnh lúc này rất vắng vẻ. Thậm chí bảo vệ cũng không có mặt ở vị trí
gác. Cô đã đến quá trễ rồi sao? Cô sẽ phải nói gì với người đàn ông đó đây?
Rằng anh trai của cô đến đây để giết Allen Cross ư?
Sarah lao nhanh về phía thang máy rồi ấn nút lên tầng, cầu khẩn cửa thang
máy nhanh mở. Cô thở phào nhẹ nhõm và len người vào trong khi cảnh cửa
trượt ra.
Cô nhấn ngón cái vào nút tầng hai mươi mốt rồi lặp lại hành động đó với nút
đóng cửa.
Nhanh. Nhanh. Nhanh lên.
Cô phải có mặt kịp lúc. Cô sẽ không để Marcus làm chuyện này đến cùng.
Ngu ngốc. Quá ngu ngốc mà.
Sarah đáng lẽ nên nhận ra khi nhìn thấy cơn thịnh nộ trong mắt Marcus. Anh
đã quá yên lặng. Quá bình tĩnh khi nói rằng anh sẽ đưa cô đi cùng. Cô đã không
tranh luận và cho phép anh vạch ra mọi kế hoạch. Mọi quyết định. Thậm chí cô
không biết họ sẽ đi đâu cho tới khi máy bay riêng của Marcus được tiếp nhiên
liệu và đến chờ họ.
Cuối cùng cửa thang máy cũng mở, cô chạy nhanh vào khu vực tiếp tân rồi
xoay người nhìn về hướng phòng làm việc của Allen. Cô nhìn thấy cửa phòng
mở toang, cùng gương mặt quay nghiêng của Marcus, rồi sau đó quan sát anh
đút súng vào lại cạp quần.
Cô hướng ánh mắt khiếp sợ xuống dưới và nhìn thấy Allen Cross đang nằm
trên sàn, máu thấm ướt chiếc áo sơ mi trắng phau của gã.
Sarah bụm miệng rồi vội vàng lùi lại.
Ôi Chúa ơi! Chúa ơi!
Cô đã đến quá trễ. Đã không kịp nữa rồi.
Allen đã chết. Marcus đã giết gã ta.
Ôi Chúa ơi!
Cảm giác buồn nôn dâng lên trong cổ họng. Sarah gần như bước hụt chân do
liên tục lùi về phía sau. Cô phải rời khỏi đây. Cảnh sát sẽ sớm có mặt thôi. Chắc
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chắn người ta không thể từ ngoài đường xông vào văn phòng này mà giết gã
được.
Sarah xoay người và chạy trở lại thang máy, khẩn cầu nó vẫn chưa dịch
chuyển. Cô biết rằng sẽ có hai nhân viên bảo vệ được nghỉ vào những ngày cuối
tuần nhưng vẫn còn hai người nữa đang đi làm tại tòa nhà này.
Cô ấn mạnh ngón cái vào nút gọi tầng và nín thở, chuẩn bị chạy bộ xuống
nếu cần. Cánh cửa trượt mở và cô ngã nhào vào bên trong. Cô đấm vào nút
xuống tầng trệt rồi xoay người ngay khi cánh cửa bắt đầu khép lại. Cô thấy
chính mình đang nhìn chằm chằm vào vẻ mặt cứng đờ của Marcus cách đó vài
mét.
“Sarah...”
Cửa đóng lại, cắt ngang lời nói của anh. Thang máy đi xuống và Sarah cảm
thấy bao tử thêm nhộn nhạo.
Cô chỉ là không thể tiếp nhận những gì vừa chứng kiến. Marcus đã giết Allen
Cross. Thậm chí cô không hề cảm thấy chút thương tiếc nào. Chỉ lo lắng cho
Marcus thôi. Anh nghĩ thế nào mà có thể hành động quá liều lĩnh như vậy?
Khi thang máy dừng lại, Sarah cố gắng đẩy cửa để mở chúng ra nhanh hơn.
Cô lao nhanh tới mức sẩy chân ngã nơi tiền sảnh rồi loạng choạng cố đứng dậy.
Ngay lúc đó, một bàn tay giữ lấy cánh tay cô và kéo cô đứng thẳng lên.
“Cô đang làm cái quái gì ở đây?”
Sarah há hốc miệng và nhìn trân trối vào đôi mắt xấu xa kia.
Stanley Cross, em trai của Allen, đang nắm chặt cánh tay cô cho đến khi cô
hét lên vì đau đớn. Đôi mắt hắn ánh lên cơn thịnh nộ nhưng trên hết, chúng cảnh
báo cho cô biết hắn là loại người gì. Và Sarah hiểu rõ tất cả những điều đó.
Tiếng thổn thức dâng lên trong cổ họng khi cô đối mặt với gã đàn ông hiện
diện trong những cơn ác mộng của mình suốt một năm qua. Cô đã không gặp lại
hắn kể từ đêm hắn và Allen làm thay đổi cuộc đời cô mãi mãi.
Cô chưa từng tưởng tượng mình có thể căm ghét bất cứ ai hơn hai kẻ đó.
Nỗi sợ hãi khiến cô tê liệt trong khoảng thời gian dường như vô tận. Sarah
thấy khó thở và bụng quặn đau. Tất cả những gì cô có thể làm là không nôn vào
giày của Stanley.
“Tôi hỏi cô”, Stanley cáu kỉnh, “Cô đang làm cái quái gì ở đây?”.
Ôi Chúa ơi, hắn đã phát hiện ra xác của Allen và nghĩ cô giết gã ta sao?
Hoặc tệ hơn, hắn đã thấy Marcus và anh ấy sẽ bị tống vào tù. Stanley có thể
khiến cả hai anh em họ nếm trải điều đó. Cho dù không bị buộc tội, cô cũng
chẳng thể nào ra làm chứng để chống lại anh.
Có thứ gì đó vụn vỡ trong cô. Cơn thịnh nộ dâng lên và cuộn xoáy như bão
táp. Sarah nâng gối thúc mạnh vào háng Stanley, dùng hết sức bình sinh vung
tay đấm mạnh làm hắn co gập người lại và rú lên đau đớn.
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Sau đó cô đấm vào cằm hắn khiến hắn ngã sóng soài.
Trong khi Stanley bắt đầu lồm cồm bò dậy, Sarah đã ra tới cửa chính, lao
vào bóng đêm và chạy nhanh ra đường. Nhìn thấy chiếc taxi-hết-giờ-phục-vụ
đang cua nơi góc đường, cô chạy đến phía trước đầu xe, giơ tay lên để dừng xe
lại. Xe thắng két, chỉ cách đầu gối cô một chút. Tài xế giơ nắm đấm ra ngoài
cửa và cất lên những lời nói thô tục.
Lờ đi sự xúc phạm của ông ta, Sarah giật mạnh cửa sau, trườn vào trong xe
rồi đóng sầm cửa lại. “Lái đi!”
Tài xế cáu kỉnh nhìn cô qua gương chiếu hậu, sau đó tăng tốc, ông ta càu
nhàu về những người phụ nữ điên cuồng trong khi lao nhanh qua dòng xe cộ.
“Cô gái, tôi đã hết giờ làm việc rồi.”
“Tôi sẽ trả công xứng đáng cho ông. Chỉ việc lái thôi!”
Ông ta thở dài bực tức. “Đến đâu?”
Sarah nhắm mắt trong chốc lát để xác định phương hướng. Cô có thể đi đâu
đây?
Suy nghĩ nào. Lạy Chúa, người ta sẽ làm gì trong tình huống như thế này?
Sarah nhìn trân trân xuống chiếc túi xách đang khoác chéo qua vai. Cô có
một ít tiền mặt, hộ chiếu, thẻ tín dụng và bằng lái xe. Cô chẳng thể nào quay về
căn hộ của mình, đúng thế không?
Lúc này Stanley ắt hẳn đã phát hiện ra xác của anh trai mình. Hắn ta chắc đã
gọi điện báo cảnh sát rồi.
Suy nghĩ, Sarah, suy nghĩ đi!
“Sân bay”, cô cố cất lời.
Rồi tiếng chuông điện thoại khiến cô giật bắn mình. Cô lục trong túi và kiểm
tra màn hình di động. Là Marcus.
Nước mắt làm mi cô bỏng rát. Anh trai của cô. Người duy nhất trên thế giới
này yêu thương cô. Marcus là tất cả những gì cô có và bây giờ anh cũng vì cô
mà giết người.
Cô mở điện thoại và áp nó vào tai.
“Sarah”, Marcus quát lên trước khi cô có thể cất tiếng chào.
“Marcus”, giọng cô nghẹn lại như vỡ òa.
“Sarah yêu quý, em đang ở đâu?”
“Nó không quan trọng. Em không thể... Chúng ta không thể... Em phải lánh
đi thôi. Em cần rời khỏi đây.”
Sarah biết mình đang nói lảm nhảm nhưng cô chẳng quan tâm.
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“Sarah, dừng lại. Hãy nghe anh nói.”
“Không”, cô cắt ngang lời anh, giọng trở nên kiên quyết hơn. “Em phải đi.
Anh không thấy sao? Bọn họ sẽ biết. Bọn họ sẽ biết em đã trông thấy anh. Họ
lắp hệ thống giám sát trong tòa nhà đó. Tất cả những gì họ phải làm chỉ là tua
lại băng ghi hình và biết cả hai anh em ta đã có mặt ở đó Marcus, anh phải trốn
đi. Em cũng sẽ làm thế.”
“Chết tiệt, Sarah, nghe anh nói nào!”
Sarah ngắt điện thoại rồi tắt nguồn để Marcus không thể gọi lại. Cô ngả ra
sau, tựa đầu vào ghế và nhắm mắt.
Cô không biết mình phải đi đâu hay làm gì khi đến nơi đó, nhưng cô không
thể ở lại đây. Cô không thể nào quay trở lại.
“Em xin lỗi, Marcus. Người giết hắn ta đáng lẽ phải là em”, cô thì thầm.
Garrett Kelly giật mình tỉnh giấc, những bắp cơ của anh căng ra còn trán thì
lấm tấm mồ hôi. Hơi thở gấp gáp và nặng nhọc. Trong giây lát, anh nằm yên
trên giường, hai mắt lơ đãng nhìn bóng đêm bên ngoài cửa sổ.
Những tiếng nổ vang vọng bên tai. Tiếng súng ngắt quãng khiến anh nao
núng, mùi máu và da thịt thiêu cháy xộc vào làm hai cánh mũi phập phồng vì cố
hít thở.
Chúa ơi!
Garrett lắc đầu rồi đưa tay dụi mắt cho tỉnh ngủ. Anh càu nhàu vì mất kiên
nhẫn với cơn đau dai dẳng ở bả vai. Anh cuộn mình rồi ngồi dậy trên giường,
đặt hai chân xuống sàn nhà. Anh ngồi yên ở đó, gập người lại và hít thở giống
mấy gã đàn ông yếu đuối bị xóc hông sau khi chạy một đoạn đường dài hai
dặm.
Garrett thấy khó chịu khi bị những ký ức đã qua dày vò. Đã lâu lắm rồi anh
không bị những hình ảnh đó làm gián đoạn giấc ngủ. Chẳng hiểu sao sau khi
lãnh phát đạn thay cho chị dâu, anh lại mắc chứng khó ngủ. Dường như suy
nghĩ trở nên yếu ớt hơn trước những thứ anh từng loại bỏ.
Anh xoay đầu liếc nhìn đồng hồ. Anh sẽ không thể nào ngủ lại và dù thế nào
thì mọi người cũng sẽ thức dậy trong một giờ nữa. Nên có thể việc chạy bộ sẽ
khiến đầu óc anh tỉnh táo và máu huyết lưu thông trở lại.
Garrett thở dài, bước vào nhà tắm rồi vặn vòi hoa sen, để dòng nước lạnh
xua tan những rối loạn và mùi máu nấn ná trong kí ức. Sau khi lau khô người và
mặc đồ vào, anh khẽ đi xuống hành lang rồi ra ngoài bằng lối cửa trước.
Trời vẫn còn tối khi anh bắt đầu đi men theo con đường lộng gió nằm song
song với hồ nước. Sáng nay, anh chạy đoạn đường xa hơn, thúc ép bản thân
vượt chế độ tập luyện bình thường. Anh vẫn có thể nghe thấy tiếng nổ lẫn tiếng
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của đồng đội. Anh nhắm mắt lại rồi tăng tốc cho đến khi hai lá phổi gào thét và
hông nhức buốt.
Những hồi ức đó đã chấm dứt cách đây lâu rồi. Anh cần vượt qua. Anh phải
vượt qua nó. Thời gian nghỉ ngơi này thật sự không cần thiết. Nó chỉ khiến anh
trở nên lười biếng, thụ động. Khốn kiếp, anh muốn quay lại làm việc. Nhận một
nhiệm vụ. Một thứ gì đó ngoài quãng thời gian rảnh rỗi chết tiệt này.
Trước khi trở về nhà, Garrett hít lấy làn gió sớm mai. Bầu trời mang sắc hoa
oải hương và một vì sao thật lớn sáng lấp lánh như kim cương đang bướng bỉnh
soi bóng xuống hồ nước. Tất cả được bao bọc trong sắc dịu nhẹ của bình minh.
Anh đứng tại bến tàu nhìn bao quát mặt hồ - làn nước tĩnh lặng, không gợn sóng
lăn tăn - và hít lấy không khí trong lành.
Garrett để sự yên bình nơi gia đình và hồ nước anh yêu quý ôm ấp cho đến
khi tất cả những huyên náo của quá khứ tan biến và lùi xa.
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