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Chương 4

G

arrett kéo hai túi đồ qua cửa chính rồi chăm chú quan sát mọi thứ xung

quanh. Khi nghĩ về một căn nhà gần biển với tầm nhìn tuyệt đẹp, anh đã mường
tượng nó sẽ mang dáng dấp hiện đại hơn thế này. Ti vi màn hình phẳng, một
chiếc võng mắc nơi hiên trước, khu bếp được trang bị đầy đủ và có thể thêm
một bồn tắm nước nóng nhìn ra biển.
Nhưng thứ anh có lại là một căn nhà gỗ xiêu vẹo, trông như không thể chịu
đựng được qua mùa mưa bão. Hiên trước ọp ẹp còn những bậc thang thì lún
xuống. Bên trong có mùi giống như nhà bà anh vậy. Ẩm mốc và lâu đời. Đồ đạc
cũ kỹ có tuổi đời ít nhất ba mươi năm. Nhà bếp và vật dụng mang phong cách
của thập niên sáu mươi. Điều tệ nhất là không có ti vi và hy vọng về bồn tắm
nước nóng của anh cũng tan thành mây khói.
Garrett nhún vai, thả hai chiếc túi xuống rồi bắt đầu mở cửa sổ để không khí
ùa vào phòng. Anh chắc chắn đã sống ở những nơi còn tồi tệ hơn thế này trong
thời gian phục vụ trong hải quân.
Garrett liếc nhìn ra cửa sổ phòng ngủ về phía nhà của Sarah. Đây không phải
phương cách tối ưu. Anh thích tiếp cận gần hơn với cô nhưng những ngôi nhà
dọc bờ biển này lại nằm xa nhau quá.
Việc đầu tiên Garrett cần làm là vào thị trấn mua thức ăn. Anh dự định sẽ đi
qua con đường dọc bờ biển nằm ngay trước nhà Sarah. Anh không muốn xuất
hiện quá lộ liễu nhưng nếu có thể gặp người hàng xóm mới của mình đang đi
dạo, đó sẽ là một cơ hội tốt để làm quen với cô.
Khi trở ra cửa trước và đứng nơi hiên nhà trông về phía biển, anh nhận ra
chuyện này không hẳn tồi tệ như vẫn tưởng. Tuy anh phản đối việc cần thêm
thời gian tĩnh dưỡng nhưng ý tưởng có một vài tuần trên biển để rèn luyện, ăn
uống và không phải chạm mặt tất cả mọi người trong gia đình nghe cũng không
tồi. Nếu khoảng thời gian nghỉ ngơi này giúp anh hoàn toàn bình phục để có thể
trở lại làm việc thì anh sẽ tận dụng triệt để.
Garrett cảm giác trông mình có chút lố bịch trong chiếc quần soóc kaki đi
biển, áo bó sát và đôi dép tông. Nhưng với chiếc cằm lún phún râu cùng mái tóc
đã lâu không cắt, trông anh giống hệt một gã chỉ quan tâm đến chuyện ngả lưng
thư giãn.
Mặt trời rọi những tia nắng sưởi ấm hai vai khi anh men theo con đường
mòn hướng đến căn nhà của Sarah. Anh gập cánh tay lại và vui mừng khi nhận
ra bả vai đã dễ cử động hơn, không còn cứng đờ nữa, cho dù anh vừa phải giam
mình trong chiếc ghế chật chội suốt chuyến hành trình dài. Máy bay loại nhỏ
vốn không dành cho những người có vóc dáng như anh, và bị nhốt trong đó thật
sự là điều kinh hoàng.
www.vuilen.com

26

Tác giả: Maya Banks

Người dịch: Mokona

TRỐN CHẠY VÀ YÊU THƯƠNG

Cát chui vào dép và bám đầy bàn chân anh. Đôi dép vô dụng. Cứ đi một
quãng, anh lại phải dừng để giũ cát rồi mới tiếp tục men theo bờ biển.
Garrett cẩn thận kiềm chế nỗi tò mò khi tới gần nhà Sarah, dù anh đã ghi nhớ
từng chi tiết về nơi này khi quan sát từ nhà của mình. Mặc dù đã được sơn mới
lại, tình trạng ngôi nhà này cũng tồi tệ không kém nơi ở của anh. Hơn nữa, việc
đột nhập vào bên trong cũng chẳng khó khăn gì. Chỉ một cú đá chết tiệt với lực
vừa phải nhắm thẳng vào cửa - hay vào tường - ngôi nhà kia chắc chắn sẽ đổ
sụp ngay.
Garrett tiếp tục băng qua, tự hỏi không biết Sarah có xuất hiện với vẻ lãnh
đạm hay không. Chỉ dùng tên giả để thuê một căn nhà trên bờ biển không thể
đảm bảo che giấu được danh tính. Trên đường rời khỏi Boston, Sarah đã để lộ
khá nhiều dấu vết. Khi đến Miami, dù cô đã cố che giấu tung tích nhưng
Resnick vẫn có thể tìm ra cô. Tuy nhiên, anh biết mình không thể trách cô. Ở
trường người ta không dạy bạn phải làm gì khi đóng vai một kẻ chạy trốn. Cô
không phải kẻ đó nhưng cũng đại loại thế. Chắc chắn ở nơi này phải có người
quan tâm đến việc cô từ đâu đến chứ.
Càng đến gần thị trấn, những đụn cát bên mé trái càng xuất hiện dày đặc. Có
vài lối đi hình dáng xấu xí trên đụn cát dẫn ra đường lớn. Người ta được tự do ra
biển nhưng trên đoạn đường vào thị trấn anh không hề tình cờ gặp bất cứ ai.
Cát thổi tạt vào một tảng đá trồi trên mặt đất và phủ lên những bậc thang
bằng đá dẫn tới một tiệm cà phê nhỏ xập xệ. Garrett định bước lên nhưng sau đó
lại xoay người băng qua con đường trải sỏi dẫn đến siêu thị. Phía trước anh là
những gian hàng bán rau quả và trái cây tươi. Anh vòng qua chúng rồi tiến
thẳng vào trong tìm những món cần thiết. Thịt tươi sống.
Garrett được biết rằng đối với người dân vùng này, “thịt” chính là cá hay các
loại hải sản khác. Anh lầm bầm đi qua khu bán thịt xay và nhăn nhó khi chỉ tìm
thấy hai miếng thịt nướng. Anh mua hết chỗ sườn heo và ức gà. Anh không
thích ăn cá, chỉ thích đi câu thôi. Món ăn này chẳng đủ chất gì cả.
Điều đó nhắc anh nhớ mình thật sự cần tìm một cửa hàng bán mồi câu, mua
một cần câu sóng để có thể dành vài giờ đi câu ngoài biển. Đó sẽ là cơ hội tốt để
anh có thể quan sát nhà của Sarah kỹ hơn và nắm bắt thói quen hằng ngày của
cô.
Chí ít người dân vùng này cũng biết thưởng thức bia. Có rất nhiều loại bia
khác nhau, và nói đến bia thì Garrett không phải người kén chọn. Vì thế anh lấy
vài lốc loại sáu chai, bỏ chúng vào xe hàng rồi men theo lối đi nhỏ tìm những
thứ cần thiết khác.
Garrett định mua trứng, món ăn có thể bổ sung protein, nhưng lại cau mày vì
nhà anh làm quái gì có máy đánh trứng, chỉ có vài cái nồi và chảo rán thôi. Anh
lại cân nhắc đến pho mát, bánh mỳ, sốt trứng gà, mù tạt và tương cà chua. Nhất
định phải có tương cà chua. Mọi món ăn đều không thể ngon nếu thiếu nó.
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Garrett mỉm cười nhớ lại việc mẹ cứ cằn nhằn khi thấy anh trộn tương cà với
mọi món ăn.
Cuối cùng khi đẩy xe hàng tới chỗ tính tiền, anh thấy vài người nhìn mình
bằng ánh mắt tò mò. Sau đó anh mới nhận ra hầu hết mọi người chỉ mua lượng
thực phẩm đủ dùng trong ngày. Cửa hàng chỉ có một nhân viên thu ngân nên
phải mất một lúc anh mới thanh toán xong. Phía sau anh còn có một hàng dài
người chờ đến lượt thanh toán.
Sau khi Garrett trả tiền xong, một cậu nhóc choai choai tiến lại phía anh.
“Chú có muốn cháu giao số đồ này đến tận nhà không? Cháu có thể huy
động bạn bè giúp đỡ. Tính phí rẻ thôi ạ.”
Garrett nhìn đứa bé đang háo hức kia. “Bao nhiêu mà rẻ?”
“Mỗi túi hai mươi Euro.”
“Chú không phải kẻ dễ bị gạt đâu nhóc”, Garrett khô khan nói. “Chú sẽ trả
cho cháu hai mươi đô la và các cháu có thể chia nhau.”
Cậu nhóc cười rạng rỡ. “Thỏa thuận ạ.”
Garrett rút ví ra. “Chú ở căn nhà cuối cùng dọc bờ biển, tính từ tiệm cà phê
nhỏ kia.”
“Vâng, cháu biết chỗ ấy. Cháu sẽ mang đồ đến đó và để chúng ngoài hiên.
Đừng để chúng ở đó lâu quá. Chắc là chú sẽ không muốn ăn món thịt ươn đâu.”
Đúng, anh không muốn thế. Ai biết được phải bao lâu nữa họ mới bổ sung
thêm món thịt không phải là “cá” chứ.
Sau khi đứa bé nhận túi đồ và rời đi, Garrett đi bộ đến một cửa tiệm bán
dụng cụ câu cá. Anh bước vào trong và nhìn thấy chủ tiệm đang ngồi gác chân
lên bàn thu ngân. Ông ta đội một chiếc mũ mềm che sụp cả hai mắt và hình như
đang ngủ. Khi Garrett đến gần, người đàn ông đó bỗng đẩy nhẹ vành mũ lên,
đảo mắt nhìn anh đầy tò mò sau đó gật đầu.
“Cậu cứ thoải mái ngắm nhìn xung quanh. Nếu cần giúp gì chỉ kêu tôi một
tiếng.”
Garrett ngạc nhiên khi nghe ông ta nói bằng giọng Mỹ kéo dài của phương
Nam. “Tôi muốn mua đồ câu cá, ông có thể chọn giúp tôi không?”
Chủ tiệm thu chân lại rồi đặt mạnh xuống sàn, sau đó đẩy hẳn chiếc mũ ra
phía sau để có thể quan sát Garrett kỹ hơn. Tiếp đó ông ta lẩm bẩm, “Quân
nhân, chắc chỉ ở trong quân đội vài năm. Bị thương ở vai mới đây thôi. Đang
trong thời gian dưỡng thương và không thích gặp gỡ người khác. Ta nói đúng
chứ?”.
Garrett nhướng một bên lông mày, lập tức tỏ ra hoài nghi.
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“Thư giãn đi nào. Ta có tài phán đoán người lạ đấy. Khi mùa du lịch ngắn
ngủi kết thúc thì chẳng có việc gì làm ở đây đâu.” Ông ta chĩa tay về phía
Garrett. “Rob Garner. Quân nhân đã nghỉ hưu. Ta mở cửa tiệm này cách đây
năm năm rồi. Ở đây chi phí không hề đắt đỏ mà cảnh sắc lại rất đẹp. Ta đã được
tận hưởng một khoảng thời gian tuyệt vời. Trong vài năm tới, nơi này sẽ trở nên
nổi tiếng và bất động sản sẽ tăng vùn vụt. Khi đó ta có thể bán nhà và sống
trong xa hoa suốt phần đời còn lại.”
Garrett bắt tay ông ta. “Garrett Kelly. Lính thủy quân lục chiến. Và đúng, tôi
đang trong thời gian dưỡng thương và không thích nơi có quá nhiều người.”
Rob vừa cười vừa vỗ tay đầy thích thú. “Bản thân ta cũng không thích thế.
Nào, nếu cậu muốn đi câu cá ngoài biển, ta muốn giới thiệu với cậu loại máy
câu ngang1. Cậu thả mồi, sau đó chỉ việc ngả lưng trên ghế, thưởng thức bia và
chờ cá cắn câu. Việc quăng cần rồi liên tục quay guồng chỉ là hành động của
mấy gã đánh cá ngu ngốc. Đi câu vốn là một hình thức thư giãn mà.”
Garrett mỉm cười. “Chính xác.”
“Đi nào, ta sẽ lấy cho cậu những thứ cần thiết. Cả mồi cá trích và tôm nữa.
Mồi câu cắt nhỏ cũng được đây.”
Garrett nhìn Rob lôi ra máy câu dài tới ba mét rưỡi, đưa nó cho anh rồi men
theo lối nhỏ khác để lấy móc câu, phao câu và thùng đựng. Một lát sau, ông ta
để tất cả dụng cụ lên quầy. “Bằng này đồ là đầy đủ rồi. Giờ ta sẽ tính tiền và nếu
muốn, cậu có thể đi câu ngay chiều nay.”
“Cảm ơn ông. Có thể chiều nay tôi sẽ đi. Tôi đã mua sẵn bia rồi. Có lẽ tôi sẽ
nướng thịt và ăn tôi trên bờ biển luôn.”
Rob gật gù. “Được đó, ta nghĩ cậu sẽ có một ngày thú vị đấy. Hãy tận hưởng
nó. Nếu cần thứ gì khác nữa, cứ thoải mái ghé lại đây.”
Garrett gập gọn cần câu để tiện mang theo, sau đó đựng tất cả những vật
dụng khác vào một chiếc túi. Anh gật đầu chào Rob rồi rời khỏi tiệm.
Anh hy vọng rằng lúc này cậu nhóc kia đã hoàn thành việc giao đồ. Bữa sáng
trên máy bay chỉ có bánh vòng khô cứng, nên giờ bụng anh đang bắt đầu biểu
tình. Và món thịt nướng cùng chuyến đi câu là điều hết sức tuyệt vời.
Khi liếc nhìn về phía siêu thị, Garrett chợt trông thấy một người phụ nữ từ
đó bước ra, tay giữ một chiếc túi trước ngực. Cô ta lén lút nhìn dáo dác rồi vội
bước đến tiệm cà phê. Anh thấy tim đập nhanh hơn. Nếu Garrett không nhầm
thì anh vừa thoáng thấy Sarah Daniels bằng xương bằng thịt.
Trong cơn bốc đồng, Garrett liền băng qua đường hướng về phía tiệm cà
phê. Anh vốn định trở về bằng đường chính, nhưng vì đang mang theo cần và
dụng cụ câu cá, anh hoàn toàn có cớ để chọn lối đi ven biển.
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Khi vòng qua góc tiệm, Garrett nhìn thấy Sarah đang bước xuống những bậc
thang bằng đá dẫn ra bờ biển. Anh chờ cô đi xa một đoạn rồi mới cất bước đuổi
theo.
Ban đầu Sarah không nhận đang có người bám theo mình. Điều đó làm
Garrett thêm quả quyết rằng cô là người ngây thơ vô vọng. Khi liếc thấy anh
qua vai, Sarah vô cùng sợ hãi, nhưng cô lập tức dẹp bỏ phản ứng đó, rồi cố ra vẻ
mỉm cười khi quan sát dụng cụ câu cá anh đang cầm trước khi xoay người rảo
bước thật nhanh.
Sau mỗi lần xoay người nhìn anh, Sarah lại cố đi nhanh hơn một chút. Ngay
khi cô đến nhà, Garrett nhận ra cô đang sợ hãi vì bị anh bám sát, bởi cô bước
lên bậc tam cấp và mở cửa vội vàng tới mức làm rơi cả một chiếc túi trên tay.
Sarah giật mạnh cửa rồi quay lại nhìn anh trong lúc nhặt túi đồ. Cô không hề
rời mắt khỏi anh khi xếp những món đồ trở lại túi. Garrett như chết sững và
không thể quay đi được. Những bức ảnh kia đã không lột tả hết vẻ ngoài của cô,
không thể hiện được đôi mắt thâm quầng đầy sợ hãi đó. Dù Sarah trông vô cùng
yếu đuối và đầy hoảng loạn, anh vẫn nhìn thấy một điểm đáng chú ý. Có thể đó
là do cách cô cố tỏ ra mạnh mẽ hay bờ vai khẽ run rẩy và đôi môi méo đi chống
cự. Cô rõ ràng là người thích đấu tranh chứ không phải một con chuột nhắt nhát
gan như anh lầm tưởng.
Nhận thức ấy châm chích khắp cơ thể anh, khiến anh dựng cả tóc gáy.
Garrett xoa nhẹ gáy để xua đi cảm giác thiếu thoải mái đó. Phản ứng của Sarah
khiến anh vừa tức giận lại vừa kinh ngạc.
Garrett vẫy tay chào Sarah đầy thân thiện rồi tiếp tục cất bước, mặc dù anh
thấy thật khó rời mắt khỏi cô. Anh không muốn làm cô sợ hãi bởi anh biết họ sẽ
còn phải đối mặt nhau nhiều lần nữa.
Ghi chú:
1. Loại máy câu cho phép người dùng quăng mồi ở tầm xa hơn máy dọc,
thường dùng để câu cá ở bờ biển.

www.vuilen.com

30

