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Chương 3

T

hiên đường đã trở thành địa ngục. Mặc cho cảnh sắc đẹp đẽ vây quanh,

mỗi ngày Sarah Daniels đều trải qua từng phút thấp thỏm chờ đợi. Chờ đợi đến
lúc mình bị phát hiện. Sau khi đến hòn đảo này, tuần đầu tiên cô ở lỳ trong căn
nhà thuê chật hẹp, hầu như không thể nào chợp mắt vì sợ bị phát hiện.
Marcus đã kiên quyết đảm đương việc chăm sóc cô và thất vọng khi cô
không chịu nhận những món quà phung phí, tiền bạc, hơn nữa còn từ chối đề
nghị mua nhà và thuê người giúp việc để chăm lo mọi nhu cầu của cô. Anh cũng
lập cho cô một tài khoản ngân hàng và gửi tiền vào đó, đến giờ tài khoản này đã
tích lũy được một số tiền khổng lồ. Sarah từng nhất quyết không động vào
khoản tiền gửi đó, nhưng bây giờ cô lại thấy biết ơn vì anh đã làm thế.
Sarah sẽ dùng số tiền ấy để bảo vệ anh, giống như anh đã từng làm cho cô.
Quá khứ lẫn hiện tại kinh hoàng ám ảnh trong những giấc mơ khiến Sarah
kiệt sức và gầy sọp đi. Vào ngày thứ tám trong chuỗi thời gian cô độc ở đảo, cô
thức dậy vào lúc bình minh và ngắm mặt trời tỏa những tia nắng đầu tiên trên
mặt biển xanh thăm thẳm. Cô nhìn từng đợt sóng nhẹ nhàng tạo bọt biển trên
cát, xô vào bờ rồi lại giạt ra xa.
Bị cuốn vào không gian thanh bình đầy mời gọi ấy, Sarah bước chân trần
trên cát, đứng ngay mép nước và ngửa mặt về phía mặt trời. Ở nơi đây, quá khứ
như lùi xa. Đây là cơ hội để tái sinh. Cô chỉ việc nắm lấy nó, chỉ việc tin tưởng
vào nó thôi.
Cho dù mặt trời sưởi ấm bên ngoài nhưng cô vẫn cảm thấy lạnh lẽo trong
lòng. Cô chỉ đang tồn tại thôi. Mọi thứ đều bị giam hãm. Cô mất hết cảm giác.
Cô không thể cảm thấy gì nữa.
Dần dần Sarah mới dám liều lĩnh ra ngoài mua sắm. Cô nghĩ ở lỳ trong nhà
sẽ khiến người khác nghi ngờ nhiều hơn là hòa nhập với mọi người xung quanh.
Hòn đảo này là nơi pha trộn kỳ diệu của nhiều nền văn hóa. Con người từ khắp
bốn phương dường như đến nơi đây để tìm một khởi đầu mới.
Khách du lịch vẫn chưa tìm thấy hòn đảo này. Phần lớn những người cư ngụ
tại đây đều có ý định sống lâu dài và muốn bỏ cuộc sống ganh đua giành giật lại
sau lưng. Những họa sĩ đến đây để tìm cảm hứng, còn những con người cô độc
như Sarah thì muốn ẩn náu ở một hòn đảo dân cư thưa thớt, nơi mà tất cả mọi
người thích giữ kín bí mật cho riêng mình.
Hôm nay cô ra khỏi nhà, mặc một chiếc áo thun ba lỗ và quần tây. Dép tông
và giày bệt là hai lựa chọn phù hợp. Cách đây vài ngày, cô đã mua vài đôi để
tiện đi dạo. Điểm đến của Sarah là tiệm cà phê nhỏ nằm chơi vơi bên bờ biển
cách nhà thuê chừng một dặm. Nơi này là địa điểm lai vãng nổi tiếng. Cà phê
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ngon tuyệt và có rất nhiều loại sandwich lẫn bánh sừng bò. Ở đây cũng được tự
do dùng Wi-fi nữa.
Sarah lấy laptop trong ba lô và mảnh giấy ghi chỉ dẫn kiểm tra tài khoản
email trong túi quần ra để liên lạc với Marcus. Cho dù đây là cách thức liên lạc
cơ bản giữa họ trong nhiều năm, cô vẫn chưa ghi nhớ được những bước rắc rối
kia.
Marcus từng thấy vô vọng và bực tức với việc cô tạo danh sách và ghi chú
cho tất cả mọi thứ. Anh thuyết giảng cho cô về rất nhiều tài liệu chứng cớ
nhưng cô không hề lưu tâm đến những lời cằn nhằn đó. Cô chưa từng nghĩ mình
lại có lúc rơi vào tình thế thực sự đáng lo ngại như bây giờ.
Cô đã phạm sai lầm khi dùng tên thật và hộ chiếu như một kẻ ngốc. Cô rời
Boston vội vàng tới mức không kịp nghĩ đến những cạm bẫy tiềm tàng mà
Marcus lo sợ. Đó là bằng chứng. Thậm chí cô còn chưa lên kế hoạch cho đích
đến cụ thể của mình.
Tại quầy vé, cô dùng thẻ tín dụng đặt ngay chuyến bay đầu tiên rời khỏi
Boston. Điểm đến của chuyến bay này sẽ là Miami. Trên máy bay, cô ngồi cạnh
một cặp vợ chồng lớn tuổi đang trên đường tới đảo Bijoux. Nơi đó nghe thật
hoàn hảo.
Trước khi máy bay hạ cánh xuống Miami, Sarah đã có thời gian thực sự suy
nghĩ về những gì mình sẽ làm. Vì thế khi rời khỏi sân bay, cô đã thuê máy bay
riêng của hãng Cessna1 đến đảo Bijoux. Cô dùng tên giả và thanh toán tiền qua
tài khoản Marcus lập cho mình. Chắc hẳn viên phi công đó nghĩ cô là một kẻ
buôn ma túy nhưng hắn vẫn không khước từ số tiền mà cô đề nghị.
Tiếp đó cô đặt vé bay đến Los Angeles, dù vậy nếu có ai đó thực sự tìm hiểu
kỹ, họ sẽ biết cô không hề lên chuyến bay đó. Dù việc lần theo dấu vết của cô
đến Miami không phải chuyện khó khăn, cô vẫn cảm thấy thỏa mãn khi chỉ với
chút ít kinh nghiệm, cô có thể đến hòn đảo này mà không bị xem là kẻ khác
biệt. Tuy nhiên cô vẫn thấy tinh thần bấn loạn khi không biết mình có đang bị
những nhà chức trách hay bọn người của Stanley Cross truy đuổi hay không.
Vì thế một trong những điều đầu tiên Sarah làm là cân nhắc những lựa chọn
và tính đường thoát thân cho mình. Chuyện này thật nực cười, cô đang hành
động như nhân vật trong những bộ phim về gián điệp kỳ cục. Đáp máy bay đến
đây rồi lại vội vàng quay về chắc chắn không phải một lựa chọn khôn ngoan.
Nếu buộc phải chạy trốn thì con đường thoát thân tốt nhất cho cô là đường biển.
Thay vì tìm đến hai dịch vụ lớn cho thuê tàu, Sarah chọn một chỗ nhỏ bé tồi
tàn, chỉ có mỗi một chiếc thuyền và chẳng ai ngó ngàng tới. Cô kể cho chủ tiệm
nghe một câu chuyện kỳ khôi về việc mình là tác giả đang trên đường nghiên
cứu và tìm kiếm tư liệu viết tiểu thuyết trinh thám. Chính vì thế cô muốn thỏa
thuận để ông ta đến đón mình ở đầu phía tây đảo này và đưa cô sang đảo kế bên.
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Trước sự thích thú hơi quá của ông ta, Sarah yêu cầu ông ta chạy một vòng
để kiểm tra. Ông ta gần như chẳng quan tâm tại sao cô lại cư xử kỳ lạ như thế,
miễn là được cô trả tiền công xứng đáng và đảm bảo đó là một khoản hậu hĩnh.
Tuy nhiên cô vẫn tiếp tục đóng trọn vai của mình, thậm chí còn mang theo cả
một quyển sổ để giả vờ ghi chép trong suốt hành trình dài hai giờ đến đảo bên
cạnh.
Ở đó có vài dịch vụ cho thuê phương tiện để cô lựa chọn, nhưng cô gần như
nhảy cẫng ăn mừng khi tìm thấy nơi có những chuyến bay giao hàng hằng ngày
tới một cửa tiệm bán lẻ tại Mexico. Sau khi tiếp tục huyên thuyên về việc
nghiên cứu truyện trinh thám, cô đã thuyết phục được một anh chàng phi công
cho mình quá giang khi cần thiết. Cô không buồn nói cho anh ta biết mình
chẳng thích làm điều này chút nào, nhưng ít nhất cô đã tìm được con đường an
toàn để rời khỏi đảo.
Ngồi trên chiếc thuyền nhỏ trở về nhà, cô tự khen mình đã làm tốt và tin
rằng, tuy mình chẳng phải kẻ lắm mưu nhiều kế nhưng cũng không đến nỗi
ngốc nghếch. Sau đó cô ngồi cả buổi chiều trong tiệm cà phê để nghiên cứu
những lựa chọn của bản thân tại Mexico.
Cô đã mạnh mẽ hơn, không còn nhút nhát yếu đuối như khoảng thời gian sau
khi bị Allen Cross cưỡng hiếp nữa. Vì thế, dù phải thay đổi một nơi ẩn náu
khác, cô vẫn có thể nắm quyền điều khiển số phận của mình, không như lúc ở
Boston. Và cô không có ý định buông xuôi lần nữa.
Sau ba tuần ở trên đảo, Sarah đã ổn định nề nếp nhưng vẫn không dám lơ là
mất cảnh giác. Vì sai lầm có thể giết chết cô. Chỉ có một kẻ ngốc mới thấy tự
mãn mà thôi. Nhưng cô vẫn cho phép mình hưởng thụ chút niềm vui đơn giản.
Chẳng hạn như uống cà phê trong cửa tiệm ở thị trấn hay lâu lâu dạo quanh siêu
thị xem vài thứ hay ho.
Mải suy nghĩ về tình cảnh hiện tại, Sarah hầu như không nhớ việc đi đến
tiệm cà phê. Cô thường dùng lối đi nhỏ hẹp ven biển thay vì con đường chính
lộng gió đầy ổ gà nguy hiểm chỉ cách nhà vài trăm mét. Lúc đi đến chỗ những
bậc thang lung lay bằng đá dẫn tới cửa tiệm nhỏ xiêu vẹo, cô dừng lại quan sát
xung quanh. Khi đã an tâm vì không có gì bất thường, cô mới vội vã bước về
phía cửa sau của tiệm.
Sarah vào trong, hương cà phê đang lan tỏa khắp nơi lập tức xộc vào mũi cô.
Cô hít lấy hương thơm đó rồi ngồi xuống chiếc bàn đặt ở góc khuất, tựa lưng
vào tường. Marie, nữ phục vụ với chất giọng Pháp nhẹ nhàng mang cho Sarah
tách cà phê nóng hổi, mỉm cười rồi rời đi cũng nhanh như lúc xuất hiện.
Sarah thích như vậy. Cô thích những người không cố làm quen, tìm hiểu
cuộc sống hay dò xét hoàn cảnh của cô. Sau khi thưởng thức hớp cà phê đầu
tiên, cô mở laptop rồi cẩn thận lôi mảnh giấy chỉ dẫn gấp nhỏ ra.
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Sarah liếc nhìn lên để chắc chắn không có ai ở gần rồi mới nhanh chóng tiến
hành một loạt các bước truy cập vào máy chủ. Cô nín thở chờ trang web tải nội
dung, sau đó kiểm tra hộp thư đến. Có tất cả hơn chục tin nhắn từ Marcus. Hầu
hết đều có nội dung na ná nhau.
Chết tiệt, Sarah, em đang ở đâu?
Sarah, liên lạc với anh ngay lập tức. Anh sẽ đến gặp em.
Anh rất lo. Em đáng lẽ không nên một mình bỏ đi như thế. Hãy nói cho anh
biết em đang ở đâu.
Và bức thư cuối cùng.
Sarah, xin lỗi đã để em phải chứng kiến cảnh tượng đó. Anh không muốn
như vậy đâu. Đáng ra nên là thế. Nhưng anh không hối tiếc vì những gì đã làm.
Anh không muốn em sợ anh. Không bao giờ. Người ta sẽ tìm kiếm tung tích của
em. Vì anh. Anh cần em nói cho anh biết em ở đâu để anh có thể dàn xếp mọi
việc.
Sarah run rẩy gõ thư hồi âm lại.
Em ổn. Em an toàn. Sẽ tốt hơn nếu anh không biết em ở đâu. Em không
muốn biến thành công cụ chống lại anh. Em không sợ anh. Em lo cho anh. Anh
là người duy nhất luôn ủng hộ bênh vực em. Đã đến lúc em phải bảo vệ mình.
Em hứa sẽ liên lạc với anh khi cần thiết. Hãy báo cho em biết khi anh đã an
toàn.
Sau đó cô vội vàng tắt laptop. Cô nhắm mắt để ngăn cơn đau nhói nơi cổ
họng. Có quá nhiều từ “giá như”. Chúng lướt qua tâm trí cô giống như một
vòng quay ngựa gỗ xoay mòng mòng mất kiểm soát. Nhưng đã đến thời điểm cô
đặt những từ “giá như” đó lại phía sau. Tiến tới phía trước. Tới cuộc sống mới.
Quyết tâm mới.
Một âm thanh kéo Sarah ra khỏi giấc ngủ. Cô tỉnh hẳn, ngồi nguyên trên
giường, hai tay run rẩy, và cơn buồn nôn cuộn lên trong dạ dày. Trong chốc lát,
cô đờ người vì sợ hãi, sau đó chợt nhận ra căn phòng đang hoàn toàn chìm vào
bóng đêm. Cô điên cuồng hướng mắt về phía ngọn đèn luôn để sáng. Cô xoay
người, với tay ra bật đèn và suýt đánh văng nó khỏi chiếc bàn kê đầu giường.
Cô xoay núm điều chỉnh đèn nhưng nó không sáng. Bóng đèn cháy rồi sao?
Chắc nó hỏng từ lúc cô ngủ rồi. Vai cô chạm vào quyển sách đang đọc dở, cô
bèn đẩy nó xuống dưới gối.
Sarah ráng sức dỏng tai lắng nghe âm thanh kia. Có phải là cô đã tưởng
tượng ra không?
Sarah thò chân xuống giường, đặt đôi chân trần trên sàn gỗ cũ kỹ. Sàn nhà
phát ra tiếng răng rắc đầy chống đối khi cô đứng lên và với lấy vật phòng vệ
duy nhất mình có - một cái ống nước cũ cô tìm thấy bên ngoài ngôi nhà.
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Cô nắm chặt cái ống và ôm nó vào ngực khi nhòm qua khe cửa, chăm chú
quan sát ngoài hành lang. Mọi vật trước mắt cô đều mờ nhạt, đầu óc cô choáng
váng vì cố nín thở. Sau đó cô từ từ thở khẽ, cố không tạo ra bất cứ âm thanh
nào.
Sarah rón rén men theo hành lang, dù vô cùng kinh hãi nhưng cô nhất quyết
không để mình rơi vào tình thế bất lực một lần nữa. Giá như cô có thể quay lại
thời điểm đó. Cô đã suy xét đến việc ấy quá nhiều lần. Đáng lẽ cô nên chống trả
mạnh mẽ hơn, cố bảo vệ bản thân quyết liệt hơn. Nhưng cho dù có quay trở lại
thời điểm đó bao nhiêu lần thì kết quả vẫn luôn như thế. Cô vẫn là kẻ thất bại.
Nhưng lần này cô sẽ không để điều đó xảy ra nữa.
Cố lấy lại quyết tâm và can đảm, Sarah nắm chặt cái ống và tiến bước nhanh
hơn. Khi đến cuối hành lang, cô ngập ngừng quan sát căn phòng khách nhỏ bé.
Đèn ngủ gắn trên tường hắt luồng sáng ra khắp khu vực xung quanh, và không
có gì bất thường cả.
Tiếng sột soạt nho nhỏ phát ra từ nhà bếp khiến tim cô đập nhanh hơn. Sarah
tựa người vào tường và cân nhắc những lựa chọn. Cô có thể chạy ra cửa trước
nhưng rồi sẽ đi đâu? Chạy ra biển sao? Nơi cô ở cách thị trấn một dặm và cách
ngôi nhà gần nhất khoảng hai trăm mét, nhưng nơi đó hiện đã bị bỏ hoang rồi.
Tuy nhiên, thoát ra ngoài là cách tốt nhất để tránh xa những thứ đang có mặt
trong nhà bếp. Và né tránh thì luôn tốt hơn việc phải đương đầu chạm trán.
Sarah nuốt khan, nhắm mắt lại sau đó mở mắt ra, nhìn về phía cửa trước.
Cánh cửa có hai chốt cố định, dây xích và khóa thông thường. Cô cần phải trốn
thật nhanh bởi vì ngay khi cô bắt đầu lần mò đến cửa, kẻ đột nhập sẽ bị đánh
động.
Trước khi kịp suy nghĩ kỹ càng hơn, Sarah đã lao tới cửa trước, tay chạm
vào chốt cố định đầu tiên. Ngay khi mở được nó, cô nghe thấy tiếng “meo” phát
ra từ phía xa.
Cô cứng đờ người. Một con mèo sao?
Sarah xoay người và trông thấy một con mèo tam thể đang đứng ngay cửa
nhà bếp. Nó đang nhìn cô, sau đó cất tiếng “meo meo” lần nữa rồi đủng đỉnh
tiến lại, dụi người vào chân cô.
Cảm giác nhẹ nhõm làm Sarah choáng váng, cô liền ngồi bệt xuống sàn, tay
vẫn giữ chặt cái ống nhựa. Cô gục đầu vào đầu gối, hai mắt nhắm lại và cười
thành tiếng. Cô cười cho đến khi nước mắt lăn dài trên má, rồi lại khóc nức nở
trong tuyệt vọng.
Bộ lông ấm áp cọ vào cánh tay cô và tiếng “rừ rừ” nho nhỏ vang đến bên tai.
Sarah ngẩng đầu lên và nhìn thấy con mèo đang đứng lên bằng hai chân sau, hai
chân trước đặt trên đùi cô trong lúc cọ đầu vào người cô.
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“Mày làm tao sợ chết khiếp”, Sarah khàn giọng nói. “Làm thế nào mày vào
được đây thế?”
Con mèo cất tiếng kêu, cúi đầu và rõ ràng muốn cô vuốt ve nó. Sarah đặt cái
ống nhựa xuống sàn rồi đưa tay gãi gãi phía sau tai nó. Con mèo đáp lại bằng
âm rừ rừ đầy thích thú. Khi nó bắt đầu cọ người vào cánh tay cô, cô liền nhẹ
nhàng gỡ vuốt của nó ra.
Để tỏ lòng biết ơn với tình cảm của con mèo, cô thích thú kéo nó lại gần rồi
ôm lấy nó. Con mèo liền rúc vào dưới cằm cô và liên tục dụi đầu vào quai hàm
của cô.
“Mày đói à? Vậy nên mày mới lục lọi kiếm thức ăn trong bếp của tao đúng
không?”
Có phải cô đã mải suy nghĩ trên đường từ thị trấn về nhà đến mức không
nhìn thấy con mèo nhảy vào trong này? Hay khi nãy cô đã để cửa khép hờ? Suy
nghĩ đó khiến cô lo lắng. Cô sẽ phải cẩn thận hơn. Cô không thể tạo ra bất cứ
sai sót nào làm lôi kéo sự chú ý được.
Con mèo “rừ rừ” vài tiếng để đáp lại. Sarah vừa mỉm cười vừa lau nước mắt
trên má. Một tay cô giữ con mèo trong lúc đứng dậy và đi vào bếp. Cô bật đèn
rồi nhăn mặt khi thấy cảnh tượng trước mắt. Con mèo đã hất đổ chiếc ly trên
bàn bếp, lúc này những mảnh vỡ trên sàn đang lấp lánh dưới ánh đèn.
Sarah thở dài và đặt con mèo lên bàn bếp để móng vuốt của nó không cào
xước da mình. “Mày quả là một con mèo nghịch ngợm đấy”, cô khiển trách. “Ở
yên đó trong lúc tao dọn mớ lộn xộn này, rồi tao sẽ tìm gì đó cho mày ăn nhé.”
Con mèo ngồi yên vị tại chỗ, bắt đầu liếm chân rồi lau mặt. Sarah lấy hết rác
và chổi gần tủ trạn để dọn những mảnh vỡ. Sau đó cô xem kỹ thức ăn trong tủ
lạnh mini và quyết định phần ức gà còn thừa sẽ là món ăn thích hợp nhất cho nó
đến khi cô có thể mua thực phẩm khô ở siêu thị.
Con mèo thử dí mũi vài lần vào miếng thịt trong khi Sarah cắt nó ra thành
miếng nhỏ. Cô đẩy đầu của nó ra để nó không liếm vào lưỡi dao nhưng con mèo
chỉ “rừ rừ” rồi lại tiếp tục dụi đầu vào lòng bàn tay cô. Sarah cười lớn rồi bỏ
miếng thịt gà vào chiếc đĩa nhỏ đặt trước mặt nó.
Cô mệt mỏi tựa người vào bàn bếp và ngắm nhìn con vật đáng thương kia
ngấu nghiến đĩa thức ăn, như thể đó là bữa ăn cuối cùng của nó vậy. Cô không
thể ngăn mình vuốt ve bộ lông của nó trong lúc nó tiếp tục xực những miếng gà
nhỏ.
Mỗi lần như thế con mèo lại ngẩng đầu lên nhìn cô bằng ánh mắt thích thú,
và cô liền mỉm cười với nó. “Bé cưng, chắc là mày không có nơi nào để đi rồi.
Có muốn ở lại đây với tao không?” Thật sự ý tưởng về việc nuôi thú cưng ở đây
cũng khá lôi cuốn. Điều đó sẽ làm ngôi nhà này bớt đáng sợ hơn. Cho dù chỉ có
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con mèo nhỏ này làm bạn, cô cũng sẽ không còn cô độc và thấy khuây khỏa hơn
rất nhiều.
Sau khi xử lý xong miếng thịt gà cuối cùng, con mèo bèn liếm cái đĩa rồi
ngước nhìn Sarah kêu “meo meo”. Cô bế nó về phòng ngủ của mình. Ngày mai
đi mua thức ăn, cô cần mua thêm cả ổ rơm và đĩa nhỏ cho nó nữa. Cô khóa chặt
cửa phòng ngủ lại, thầm hy vọng nó có thể ngoan ngoãn chịu đựng được đến
sáng mai.
Dù nỗi sợ hãi đã vơi đi, Sarah vẫn còn hốt hoảng và khao khát cảm giác an
toàn. Cô thả con mèo trên giường rồi trườn xuống dưới tấm chăn.
Trước vẻ ngạc nhiên của Sarah, con mèo nhẹ nhàng tiến lên phía trên, cào
cào tấm chăn cho đến khi cô kéo xuống để nó rúc vào nằm kế bên. Cô nằm ở
đấy và khẽ mỉm cười khi con mèo. liên tục ngọ nguậy bên cạnh. Cảm giác này
thật tuyệt. Rất tuyệt là đằng khác. Cô và nó sẽ sống hòa thuận bên nhau. Cô sẽ
cho nó nơi ăn chốn ở, còn nó sẽ mang lại sự tỉnh táo cần thiết cho cô.
Ghi chú:
1. Công ty sản xuất máy bay của Mỹ, cung cấp những loại máy bay nhỏ,
chuyên dụng cho thương nhân.
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