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Chương 6

G

arrett giữ nhịp chân khi cùng Sarah đi đến trung tâm quảng trường thị

trấn. “Dùng lối đi ven biển chứ?”
Sarah gật đầu rồi xoay người hướng đến tiệm cà phê. Garrett đi theo sau, duy
trì khoảng cách ngắn và tận dụng cơ hội để quan sát cô kỹ lưỡng hơn. Tại con
hẻm, Sarah đã vô cùng hoảng loạn khi anh lôi tên khốn kia ra. Bây giờ, dù cố
giả vờ can đảm, cô vẫn rất sợ hãi. Làn da cô tái nhợt còn những ngón tay run
rẩy thiếu kiểm soát.
Garrett cần phải sớm gọi điện cho Resnick, nhưng mối ưu tiên hàng đầu của
anh vẫn là đảm bảo an toàn cho Sarah. Hơn nữa, anh muốn cho cô cơ hội bình
tĩnh lại và thoát khỏi nỗi khiếp sợ kia.
Ngoài những sự việc hôm nay thì có chuyện gì đó đã xảy ra với cô. Garrett
biết ánh nhìn đó. Anh đã nhiều lần nhìn thấy nó trong mắt chị dâu. Tại con hẻm,
khi anh chạm vào cô, cô đã rụt người lại và luôn cố giữ khoảng cách với anh.
Chắc hẳn kẻ nào đó đã từng làm hại cô.
Tất cả những gì anh biết là cô đã tạo ra hàng phòng thủ quanh mình. Ánh
mắt đầy sợ hãi của cô toát ra vẻ đừng-chạm-vào-tôi.
Dù Sarah đã rút lại lời buộc tội và Garrett hiểu nguyên nhân của việc làm đó,
anh cũng không hề có ý định để tên nhãi xấu xa kia thoát tội. Anh sẽ để Resnick
xử lý tên khốn đó.
Garrett không cố phá vỡ bầu thinh lặng giữa họ. Anh muốn tỏ ra quan tâm
chứ không phải sỗ sàng. Giành được niềm tin của cô sẽ khó hơn anh tưởng. Vì
thế, anh phải tiến hành thận trọng để tránh làm cô sợ hãi.
Khi đến nhà mình, Sarah tiến về phía hàng hiên nhưng lại chợt dừng bước,
xoay người đối diện với anh. Garrett cảm nhận được cô phải can đảm lắm mới
có thể đứng trước mặt anh thế này. Trông Sarah như thể chỉ muốn chạy vào nhà
và cài then cửa lại. Thế nhưng cô vẫn đứng đây, cắn lấy môi dưới và nhìn thẳng
vào mắt anh. Đôi mắt cô có màu lục nhạt sáng ngời và ấm áp.
“Một lần nữa cảm ơn anh”, cô khẽ nói. “Chắc anh nghĩ tôi là một kẻ điên,
nhưng cảm ơn anh vì tất cả mọi thứ, cả việc đưa tôi về nhà nữa. Và... cảm ơn vì
đã không ép tôi quay lại đồn cảnh sát.”
Garrett vừa mỉm cười vừa nhún vai như thể quyết định của cô chẳng quan
trọng gì với anh. “Có gì đâu. Tôi mừng vì mình đã đến kịp lúc.”
Vì không muốn làm cô căng thẳng, anh liền quay người đi về phía nhà mình.
Đúng lúc đúng chỗ sao? Garrett đã suýt khịt mũi khi lời bịa đặt đó dễ dàng thốt
ra như vậy. Ngay khi cô rời khỏi nhà, anh đã dõi theo và chỉ tốn hai mươi phút
để về nhà thay đồ rồi bám theo cô vào thị trấn.
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Garrett về đến nhà, bước vào trong và ngay lập tức lấy điện thoại vệ tinh1.
Đầu tiên, anh gọi cho Resnick và thuật lại sự việc kèm theo tên của viên cảnh
sát lẫn gã tấn công Sarah. Nửa tiếng sau, Resnick đã biết phải làm gì. Nếu anh
cần gì nữa, ông ta sẽ liên hệ sau.
Kế tiếp anh gọi cho Sam, và sốt ruột chờ anh trai nghe máy.
“Công việc trông trẻ thế nào rồi, em trai?”, Sam hỏi.
“Chỉ mới chào hỏi thôi”, Garrett cáu kỉnh nói.
“Nhưng xem ra chẳng vui vẻ gì nhỉ. Khỏe không? Mọi thứ tuyệt vời cả
chứ?”
Garrett lục tủ lạnh rồi lôi ra một lon bia trước khi mải mê tìm nguyên liệu
làm món sandwich. “Một kỳ nghỉ không đến nỗi tệ. Em đi câu cá, tập luyện và
bơi lội.”
Sam khẽ lầm bầm điều gì đó. Garrett cười toe toét vì biết điều mình vừa nói
sẽ khiến anh ấy khó chịu. Trong khi Sam mắc kẹt ở nhà, nóng lòng chờ con gái
chào đời thì Garrett lại được đi nghỉ ở một hòn đảo nhiệt đới.
“Này, Van đã xong nhiệm vụ và trở về chưa anh?”
“Rồi, sáng nay”, Sam trả lời. “Nó đang ngủ.”
“Đánh thức nó hộ em. Em cần nhờ nó mấy việc.”
“Không thể chờ được sao? Đã bốn ngày nó không ngủ rồi đấy.”
“Vâng, không thể chờ”, Garrett sốt ruột nói. “Nếu chờ được thì em đã không
gọi điện rồi.”
“Cái thằng thiếu kiên nhẫn này”, Sam càu nhàu. “Nếu vì chuyện này mà anh
bị vợ mắng, anh sẽ đá vào mông chú đấy. Bây giờ cô ấy nhẫn tâm lắm.”
Garrett cười khùng khục. “Chị ấy vẫn chưa chịu sinh sao?”
“Chết tiệt, vẫn chưa. Nếu cô ấy không sớm sinh, anh thực sự sẽ tính đến việc
chuyển ra ngoài đấy.”
Garrett đảo mắt. “Em không biết vì sao anh cứ nói điều vô nghĩa đó. Hai
chúng ta đều biết anh là kẻ thích nói càn mà.”
“Giữ máy, anh sẽ đi đánh thức Van.”
Garrett cười toe toét khi nghe thấy những giọng nói nghèn nghẹt và một
tiếng rên rỉ ở phía xa. Donovan vốn khoái ngủ và sẽ chẳng thích bị lôi khỏi
giường đâu. Nhưng anh không muốn chờ thêm ngày nào nữa để tìm ra điều
mình cần trong khi nó lại đang say giấc nồng.
“Anh muốn cái quái gì thế?” Giọng ngái ngủ của Donovan vang lên.
“Chào em trai. Anh cần chú tìm hiểu một chuyện.”
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“Việc này không thể chờ thêm vài tiếng nữa sao?”
Garrett nhướng mày. Thằng chết tiệt cáu kỉnh. Chắc hắn nó thiếu ngủ
nghiêm trọng nên mới gắt gỏng đến thế.
“Đúng, việc này không thể chờ.”
“Quỷ tha ma bắt”, Donovan càu nhàu. “Chờ tí, em đến gặp anh bạn Hoss
đã.”
Garrett kiên nhẫn chờ đợi, gõ tay liên hồi lên mặt bàn cạnh lon bia. Quyết
định tận dụng triệt để thời gian, anh dùng vai giữ điện thoại áp vào tai rồi chuẩn
bị hai miếng sandwich để nhâm nhi cùng với bia.
Vài phút sau, tiếng càu nhàu cáu kỉnh của Donovan lại vang lên. “Chuyện
quái gì quan trọng đến mức anh không thể chờ em ngủ thêm vài tiếng nữa hả?”
“Anh cần chú tìm thông tin về Sarah Daniels.”
“Gì cơ? Em đã đưa hồ sơ của cô ta cho anh rồi mà. Em thật không thể tin
nổi.”
Garrett nhét miếng sandwich vào miệng rồi lẩm bẩm nói. “Không phải, anh
cần chú tìm hiểu kỹ lưỡng hơn. Anh nghĩ mình thiếu thông tin gì đó. Chú hãy
kiểm tra tất cả biên bản của cảnh sát có đề tên cô ấy, cả bệnh án nữa. Bất cứ thứ
gì cho biết cô ấy là nạn nhân.”
Một khoảng tạm dừng kéo dài. “Nạn nhân gì cơ, Garrett?”
“Anh cần chú tìm ra điều đó. Resnick chỉ giao cho chúng ta tập hồ sơ chứa
thông tin liên quan giữa cô ấy, Lattimer và kẻ bị giết kia. Anh cần thêm thông
tin về cá nhân cô ấy cũng như những điều khiến cô ấy hay hoảng hốt. Hôm nay
cô ấy vừa mới bị tấn công đấy.”
“Chuyện quái gì thế?”, Donovan nói xen vào. “Mọi việc ở đó ổn cả chứ?
Anh có cần bọn em đến tiếp viện không?”
Garrett nuốt ực hớp bia. “Chẳng có gì mà anh không thể xử lý. Một tên khốn
đã cố giật túi xách của Sarah. Và cô ấy rơi vào tình trạng hoảng loạn. Ý anh là,
việc cô ấy sợ chết khiếp chẳng có gì bất thường, nhưng chuyện này kỳ lạ sao ấy.
Lúc bọn anh vào đồn cảnh sát thì đột nhiên cô ấy đổi ý, không muốn buộc tội kẻ
tấn công rồi cứ thế bỏ về. Có thể cuối cùng Sarah cũng nhận ra cô ấy không
muốn lôi kéo sự chú ý về mình, nhưng anh nghĩ còn nguyên nhân khác nữa.
Anh muốn biết nguyên nhân đó cũng như mọi thông tin tìm được, bởi đối phó
với cô ấy chẳng phải việc dễ dàng đâu.”
“Được rồi, em sẽ xem mình có thể tìm hiểu được gì không. Khi nào xong,
anh muốn em gọi cho anh hay ngược lại?”
“Hơn một tiếng nữa anh sẽ gọi lại cho chú”, Garrett trả lời.
Donovan khịt mũi. “Anh tin chắc lúc đó em có thể tìm ra điều anh muốn
sao?”
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“Em là chuyên viên vi tính kia mà.”
“Ngài chuyên viên vi tính với anh thôi, và anh có thể ‘hôn mông’ em rồi.”
Garrett hôn chụt một cái rồi cúp máy. Anh xử nốt nửa cái sandwich rồi nốc
cạn lon bia trước khi thong thả đi đến chỗ cửa sổ, nhìn về phía nhà Sarah.
Khi tựa sát vào cửa, anh cau mày vì thấy cô đang cúi đầu, ngồi trên bậc tam
cấp. Cô có vẻ hết sức chán chường, hai vai trĩu xuống và gió biển thổi bay phần
đuôi tóc. Cô đã vào nhà chưa?
Garrett không chắc mình lo lắng chuyện gì. Có thể cô chỉ đang ngồi thư giãn.
Nhưng sau sự việc xảy ra lúc nãy, anh không tin cô có thể làm được điều đó.
Anh cho rằng cô sẽ trốn trong nhà và không xuất hiện trong một khoảng thời
gian ngắn.
Sarah cựa quậy nhưng chỉ là vùi mặt vào hai lòng bàn tay rồi lùa những ngón
tay vào tóc. Chết tiệt, cô đang khóc?
Lòng anh thắt lại. Anh quay mặt đi, cảm thấy rối loạn trước nỗi đau đang
hiện hữu nơi cô. Đây là cơ hội tốt nhất để ghé qua và thể hiện sự cảm thông hay
làm bất cứ điều gì để lấy lòng người khác phái. Nhưng anh thà đi loanh quanh
với Didier ngu xuẩn còn hơn đối mặt với nước mắt của phụ nữ.
Garrett thở dài. Anh sẽ phải qua bên đó. Nếu Sarah dự tính lẩn trốn, anh chắc
sẽ không thấy cô trong mấy ngày. Và như vậy, anh sẽ chẳng thể để mắt đến cô
được.
Cho dù là đi nghỉ dưỡng, anh vẫn thích dấn thân vào nơi nguy hiểm, đặt hết
mọi thứ trong tầm quan sát của mình. Ít ra anh biết mình phải làm thứ chết tiệt
gì trong những tình huống đó: Bắn trước, không cần hỏi han. Việc ấy thật dễ
dàng. Nhưng nghĩ cách để giành lấy niềm tin của một người phụ nữ đang vô
cùng sợ hãi thì sao? Đúng thế, anh hoàn toàn mù tịt.
Chocolate. Chẳng phải phụ nữ nghiện thứ đó sao? Anh đã mấy lần phe phẩy
thanh chocolate trước mặt Sophie và mọi lỗi lầm của anh đều được tha thứ hết.
Garrett đi vào phòng ngủ và lục lọi trong ba lô. Bên trong có khá nhiều thanh
thực phẩm bổ sung protein nhưng anh luôn cất giấu một món ngon. Thanh
chocolate nhân caramen. Không, anh sẽ không hy sinh thứ này đâu. Thay vào
đó, anh chọn một thanh chocolate sữa rồi ném cái túi lên giường.
Garrett đắc ý đi ra bờ biển và liếc nhìn về phía Sarah lần nữa. Cô vẫn không
hề động đậy vì thế anh rảo bước thật nhanh. Anh muốn đến thật gần để tặng cô
thanh chocolate này trước khi cô chạy ù vào nhà.
Khi chỉ còn cách vài mét, Sarah bỗng nhìn lên và thấy anh. Cô với tay giữ
chặt lấy quai túi để dưới chân như thể nghĩ rằng anh sẽ giật nó.
Anh đã lầm. Sarah không khóc mà đang phiền muộn. Gương mặt không son
phấn và đôi mắt đang ánh lên... vẻ đau thương phải không? Cô chậm rãi buông
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cái túi, lau mặt, gạt vội tóc ra sau rồi chống hai tay xuống bậc thang như đang
lấy can đảm đấu tranh. Chết tiệt, sau những việc đã xảy ra sáng nay, anh không
thể trách cô được.
“Này”, anh nói một cách tự nhiên. “Tôi thấy cô cứ ngồi yên ở ngoài này nên
đem cho cô một món quà đây. Chị dâu cho tôi biết phụ nữ không thể khước từ
bất cứ người đàn ông nào tặng chocolate cho cô ấy.”
Khi anh giơ thanh chocolate ra, Sarah nhíu mày khó hiểu. Rõ ràng cô đang
bối rối khi ngước nhìn anh và thanh kẹo. Rồi cô nhăn mặt và lại gục đầu.
“Tôi không thể vào trong đó”, nhỏ giọng nói.
Tận dụng cơ hội cô không tránh né, Garrett ngồi xuống bên cạnh. “Vào trong
nhà của cô sao?”
Sarah gật đầu, tóc lại rũ xuống che khuất gương mặt. Garrett định đưa tay
gạt tóc cô nhưng đã kịp thời kìm lại. Anh thả tay xuống đùi rồi nhìn đăm đăm ra
mặt biển.
Garrett chìa thanh kẹo ngang tầm mắt cô. Sau chút do dự, cô nhận lấy rồi
vuốt tay trên lớp giấy bạc bọc ngoài. Anh cảm giác như mình đang dùng đồ ăn
để cố thuần hóa một con vật hoang dã vậy.
“Vâng, nhà của tôi”, cuối cùng cô nói. “Ôi Chúa ơi, tôi cảm thấy mình quá
ngu ngốc. Tôi cứ đứng trước cửa mà không thể bước vào trong.”
“Sao thế!”
Sarah cúi đầu thấp hơn, giữ chặt lấy thanh kẹo. Lực nắm đó kết hợp với ánh
mặt trời nóng bức đủ sức làm thanh kẹo chảy nhoét ra.
“Tôi sợ”, Sarah nói với giọng đầy đau đớn. “Chúa ơi, tôi ghét cảm giác đó.
Tôi thấy mình quá... vô dụng.” Cô xoay đầu, đôi mắt sáng rực lên khi tìm kiếm
ánh mắt của anh. “Anh có hiểu cảm giác đó là gì không?” Rồi cô bật cười mỉa
mai và nhìn đi chỗ khác. “Chắc là không rồi. Trông anh như người chẳng biết sợ
là gì.”
“Tôi sợ những người phụ nữ khóc lóc”, anh thừa nhận.
Cô bật cười. “May mắn cho anh là tôi đã khóc hết nước mắt từ mấy tháng
trước rồi.”
“Tôi cũng sợ khá nhiều thứ, trong đó có những phụ nữ mang thai.”
Sarah lại xoay mặt nhìn anh, giật giật môi. Ánh mắt có chút tức giận. “Tôi
thấy ấn tượng khi phụ nữ, trong bất cứ hình thức nào, cũng khiến anh sợ hãi
đấy.”
Garrett nhún vai. “Họ đáng sợ và khó lường. Tôi thà chiến đấu với một con
lợn rừng còn hơn. Cô không thể nào bắn phụ nữ được.”
Lần này tiếng cười của cô xuất phát từ sâu bên trong. Âm thanh trầm, khàn
khàn và thật hay, khiến anh chỉ chăm chú nhìn cô mà quên cả phản ứng lại.
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“Được rồi, hãy thành thật đi nào. Anh không còn sợ thứ gì nữa sao?”
“Nhiều lúc là thế”, anh khẽ nói.
“Cả khi những điều anh sợ là vô lý sao?”
“Đặc biệt là những điều đó. Theo kinh nghiệm của tôi thì nỗi sợ không hề có
giới hạn. Chúng ta không thể dập tắt sự sợ hãi chỉ bằng việc nhận ra mình
không nên sợ.”
Sarah gật đầu, đôi môi méo mó lộ vẻ ảo não.
“Tôi bảo này, sao cô không để tôi vào nhà kiểm tra trước nhỉ. Cô cứ ngồi
yên ở hàng hiên này. Tôi sẽ đá văng bất cứ tên xấu xa nào trong ấy và thế là cô
có thể vào nhà được rồi.”
Sarah ngẩng đầu lên, xoay qua nhìn anh lần nữa và vẻ nhẹ nhõm trong ánh
mắt cô làm anh choáng váng. Chết tiệt, cô thực sự đã rất hoảng sợ. Cô siết chặt
hai tay đặt trên đùi đến mức những khớp tay trở nên trắng bệch. Anh nhận thấy
trán và đường chân tóc của cô ướt đẫm. Không, không chỉ là sợ hãi. Mà là khiếp
đảm.
Garrett không kìm nén nổi thôi thúc đưa tay chạm vào vai cô. Mặc dù cô
không rụt người như lúc trước nhưng qua những ngón tay, anh vẫn cảm nhận
được cơn sợ hãi run rẩy của cô. Anh vội vàng rụt tay lại vì không muốn làm cô
thêm căng thẳng. Anh đứng dậy, chìa tay ra để giúp cô đứng lên. Garrett cứ
đứng đó, chờ cô chấp nhận và tự chạm vào anh.
Cuối cùng, Sarah cũng đưa tay ra, trượt lòng bàn tay ẩm ướt lên tay anh. Tay
còn lại của cô nắm lấy quai túi rồi đeo nó lên vai. Anh nắm lấy tay cô và kéo cô
đứng dậy.
“Anh không thấy phiền chứ?”, cô lo lắng hỏi.
Garrett mỉm cười. “Không hề.”
Hai vai Sarah nâng lên rồi hạ xuống khi cô thở ra. “Cảm ơn anh. Tôi biết
điều này thật ngu ngốc. Thậm chí là phi lý. Nhưng tôi...”
“Suỵt”, anh nói, cắt đứt lời nói lảm nhảm của cô. “Chẳng có gì ngu ngốc hay
phi lý cả. Chuyện lúc nãy đã làm cô thực sự hoảng sợ. Giờ thì, hãy chờ ở đây
trong khi tôi vào trong nhé.”
Khi Garrett bắt đầu đi đến cửa thì cô đột nhiên đuổi theo. “Tôi quên không
kể cho anh nghe về con mèo”, cô vội nói. “Đừng để nó chạy ra ngoài. Ý tôi là
hãy để mắt đến nó. Tên nó là Patches.” Đột nhiên cô im bặt rồi bước lùi lại, thở
dài. “Tôi lại nói lảm nhảm nữa rồi.”
Garrett mỉm cười cam đoan với cô lần nữa. “Tôi sẽ canh chừng Patches và
đảm bảo kẻ xấu không bắt nó đi.”
“Ôi, chìa khóa. Anh cần phải có chìa khóa cửa.” Sarah vội vàng lục lọi trong
túi, nhăn mặt tuyệt vọng. Cuối cùng cô cũng lôi được chùm ba chìa khóa và đưa
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cho anh. “Anh cần dùng cả ba chìa. Ý tôi là, cái cửa ấy có hai chốt cố định và
một khóa thông thường.”
Garrett nhướng một bên lông mày nhưng không nói gì cả. Rồi anh xoay
người ra cửa. Cô là người cẩn thận, anh nghĩ thế.
Sau một hồi tìm hiểu xem chìa nào tra lỗ khóa nào, Garrett đẩy cửa mở ra rồi
bước vào trong. Patches đang đứng trên trường kỷ kêu meo meo rồi cụp tai lại
khi phát hiện anh là người lạ.
Garrett nhìn quanh, chú ý tới vẻ trống trải của căn phòng. Nơi này chẳng
hiện đại hơn chỗ anh là mấy, mặc dù anh thấy cô có những vật dụng tốt hơn. Có
cả ti vi nữa chứ. Sự tĩnh lặng bao phủ căn nhà này. Chỉ có tiếng bước chân vang
vọng khi anh men theo hành lang dẫn tới phòng ngủ. Anh lén nhìn vào phòng
tắm, kinh ngạc khi thấy đồ dùng cá nhân không bị vứt bừa bãi. Sau đó anh vào
phòng ngủ, chăm chú quan sát chiếc giường được dọn gọn gàng và thực tế là
không hề có chiếc giày nào bị vứt trên sàn.
Một người ngăn nắp. Chúa cứu giúp anh.
Không có gì sai vị trí cả. Thật ra thì, trong phòng chẳng có gì. Garrett liếc
nhìn chiếc va li vẫn còn để nguyên sát cạnh giường. Đồ đạc không hề được bỏ
ra ngoài. Thậm chí những vật dụng dùng trong phòng tắm cũng không được lấy
ra.
Sarah đã chuẩn bị sẵn sàng bỏ trốn ngay khi có biến.
Nếu anh nghĩ cô không hề nhận thức rõ hoàn cảnh của bản thân thì anh đã
lầm. Resnick cũng lầm nốt. Người phụ nữ này hiểu rõ thời gian của mình có
hạn. Cô nơm nớp lơ sợ, chờ đợi từng phút cho đến khi cuộc sống đảo lộn hoàn
toàn.
Chúa ơi, đó không phải là sống!
Cơn tức giận sục sôi trong cổ họng cho tới khi anh nếm thấy vị chua nồng
đậm trên đầu lưỡi. Và cả nỗi thất vọng. Garrett cảm thấy vô cùng chán nản vì
không biết hết mọi chuyện. Resnick đã không làm tròn nhiệm vụ, bởi giờ anh
đang phải đối mặt với một phụ nữ đầy bí mật. Và anh phải biết tường tận về quá
khứ của Sarah nếu muốn tìm ra cách tốt nhất để đối phó với cô.
Nếu Sarah chỉ chứng kiến một vụ giết người thì những chuyện này sẽ không
xảy ra. Kẻ nào đó đã làm hại hay khiến cô vô cùng sợ hãi. Việc này làm anh
phát điên. Đúng, Sarah chỉ mang tính chất công việc và anh luôn nghiêm túc
thực hiện mọi nhiệm vụ của mình. Nhưng anh cảm thấy bản năng bảo vệ cứ dậy
sóng bất cứ khi nào nhìn thấy người phụ nữ yếu đuối, hay hoảng sợ kia. Cảm
giác ấy lại không hề mang tính chất công việc và anh bối rối không biết giải
thích làm sao.
Garrett xoay người và kết thúc cuộc rà soát căn nhà. Mặc dù có hai chốt cố
định ở cửa trước nhưng toàn bộ cửa sổ trong nhà lại hoàn toàn không chắc chắn.
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Kẻ đột nhập có thể dễ dàng trèo qua bất cứ cái cửa nào, mặc dù anh để ý cô đã
chuyển cái tủ đồ đến trước cửa sổ phòng ngủ. Nó che khuất mọi cảnh sắc bên
ngoài, nhưng cô cũng đâu phải ở đây để ngắm cảnh chứ.
Garrett trở ra phía ngoài nơi Sarah vẫn đứng, nắm chặt chiếc túi như thể nó
là vật cứu mệnh. “An toàn cả.”
Hai vai cô rũ xuống và gương mặt lộ vẻ nhẹ nhõm. “Cảm ơn anh.”
Garrett chờ lời đuổi khéo quen thuộc. Chờ cô đi ngang qua anh, vào trong
nhà và khép cửa lại phía sau. Nhưng cô chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm lối vào
như đang cố thu hết can đảm để thực hiện bước đi đầu tiên.
“Này”, anh khẽ nói. “Tôi có ý này.”
Sarah nhìn về phía anh rồi chớp mắt, như thể đã quên mất sự hiện diện của
anh.
“Sau khi đến đây, tôi đã tới siêu thị mua ít đồ dự trữ và gom gần hết số thịt
bán ở đó. Tôi sẽ về nhà lấy mọi nguyên vật liệu cần thiết rồi trở lại đây nướng
thịt. Cô thích bia chứ? Tôi có sẵn trong nhà đấy.”
Sarah ngạc nhiên và không biết phải nói gì trước lời đề nghị của anh. Cô cau
mày rồi mím môi, liếc nhìn mé bờ biển về phía nhà anh, sau đó đưa mắt nhìn
anh trong lúc vật lộn với sự do dự của mình.
“Cho đến khi xua tan được nỗi sợ hãi, cô hãy cứ xem việc có bạn đồng hành
sẽ khiến ngôi nhà này bớt đáng sợ hơn.”
“Vâng”, Sarah thì thầm. Cô hít sâu một hơi rồi nói tiếp. “Được thôi, cảm ơn
anh. Món thịt nướng nghe tuyệt đấy.”
Garrett mỉm cười rồi cẩn thận lách qua để không đụng trúng cô. Anh bước
xuống bậc tam cấp rồi bắt đầu đi về nhà mình. Khi đến bờ biển, anh xoay người
và nhận ra cô vẫn đang nhìn mình.
“Chờ tôi vài phút nhé, tôi sẽ quay lại ngay. Cô có thể chờ ở ngoài này nếu
không thích vào trong một mình.”
Nụ cười khẽ vương trên môi cô, khóe miệng nhếch lên cho đến khi lộ ra hàm
răng trắng bóng. “Cảm ơn anh.”
Ghi chú:
1. Điện thoại vệ tinh là một loại điện thoại di động kết nối đến các vệ tinh
trên quỹ đạo thay vì các trạm mặt đất. Tùy thuộc vào cấu trúc của hệ thống, khu
vực phủ sóng có thể bao gồm toàn bộ trái đất hoặc chỉ những vùng nào đó.
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