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Chương 7

S

arah thả chiếc túi xuống bậc tam cấp rồi chà xát hai cánh tay vào nhau để

xua đi cơn lạnh. Mặt trời chiếu vào người nhưng cô vẫn cảm thấy lạnh trong
lòng. Cô quan sát Garrett thong thả rảo bước về nhà.
Garrett là điều bí ẩn với cô. Dường như anh rất nhiệt tình, thể hiện cảm xúc
mạnh mẽ nhưng cũng thoải mái và tự nhiên. Một người dễ chịu và không toan
tính. Trong vài tình huống anh đã làm cô sợ, nhưng ý tưởng về việc anh ở trong
nhà mình, dù chỉ chốc lát cũng khiến sự nhẹ nhõm lan dọc sống lưng cô.
“Khờ à, vì anh ta đã cứu mày”, cô lẩm bẩm. “Đó chỉ là hội chứng xuất hiện
khi được ai đó cứu thoát. Mày cảm thấy an toàn bởi vì anh ta đã cứu mày thôi.”
Và giờ cô đã mời anh ta đến nhà mình. Đến nơi cô cảm thấy an toàn. Thật
ngu ngốc mà.
Hai tay cô run rẩy, cơn buồn nôn không thể chống lại đột ngột dâng lên. Cô
nhìn cửa chính rồi nhìn ra mé bờ biển nơi Garrett đã biến mất. Sau khi đưa ra
quyết định, cô vội vàng bước lên, chạy vào nhà rồi đóng cửa lại. Cô tựa vào cửa
một cách khó khăn, tim nện thình thịch trong lồng ngực.
Sarah tò mò hé một mắt. Cô thấy Patches đang ngồi trên trường kỷ liếm chân
và nhìn mình. Cô bước tới đó, đổ sụp xuống bên cạnh nó. Túi xách rơi bịch
xuống sàn và cô ngồi ngửa đầu ra sau, nhìn chằm chằm trần nhà.
“Tao đang làm mọi thứ rối tung lên, mèo con à. Tao không thể sống như thế
này được nữa.”
Nước mắt khiến khóe mi cô nhức nhối. Cô chớp mắt, quyết không rơi giọt lệ
nào. Thời gian than khóc đã chấm dứt. Việc này chỉ mang cảm giác yếu đuối
hèn nhát trở lại mà thôi.
Tiếng gõ cửa làm cô giật mình. Cô lắc đầu trước sự ngu ngốc của bản thân.
Đó chỉ là Garrett thôi. Cô đã đồng ý ăn tối với anh ta và đáng lý phải đứng
ngoài hiên chờ anh ta quay lại.
Sarah do dự ngồi yên trong giây lát.
“Sarah, là tôi, Garrett đây. Cô có thể ra cầm giúp tôi một cái túi không?”
Lời yêu cầu ấy như cái tát giáng vào mặt cô. Cô lảo đảo đứng dậy rồi vội
vàng ra mở cửa, quên mất ý định trốn trong nhà và phớt lờ lúc anh đến. Đúng
thế, cô là người trưởng thành kia mà.
Sarah mở toang cửa và thấy anh đang đứng lù lù ở đó, cầm đầy đồ trên tay.
Cô lấy cái túi liêu xiêu trên cùng rồi bước lùi lại. Garrett không bước vào mà chỉ
nhìn cô trong khi cô lại bồn chồn như một kẻ thiểu năng.
“Anh vào đi”, cô mời anh rồi lùi lại lần nữa.
www.vuilen.com

48

Tác giả: Maya Banks

Người dịch: Mokona

TRỐN CHẠY VÀ YÊU THƯƠNG

Garrett mỉm cười và đi ngang qua cô. “Tôi đặt mấy cái túi trên bàn được
chứ?”
Sarah vội vàng vòng qua anh để đặt túi của mình xuống. “Được mà, anh đi
thẳng hướng này. Cứ sử dụng những gì mình cần. Tủ lạnh ở đằng kia.” Cô chỉ
về vật lộ rõ mồn một ấy và chợt cảm thấy kỳ quặc. “Dĩ nhiên, anh phải thấy nó
rồi.”
Garrett thả đồ xuống bàn, không hề bước tới mà chỉ xoay người nhìn cô. Vẻ
mặt của anh trở nên nghiêm túc. “Thư giãn nào, Sarah. Cô không cần phải căng
thẳng như thế. Nếu cô cảm thấy thiếu thoải mái khi tôi ở đây thì tôi có thể đi.
Không vấn đề gì đâu.”
Người đàn ông này có thật sao? Anh ta quá điềm đạm và không làm người ta
có cảm giác bị đe dọa. Chúa ơi, đây chính là điều cô cần lúc này. Cô muốn điều
gì đó vững vàng, đáng tin, thậm chí đấy chỉ là khoảng thời gian ăn tối.
“Tôi sắp mất trí rồi”, cô nói với giọng khản đặc. “Tôi muốn anh ở lại. Đó là,
nếu như anh vẫn còn muốn thế.”
“Tôi chỉ muốn cô cảm thấy an toàn, chứ không phải sợ hãi.” Garrett tiến một
bước về phía cô nhưng khựng lại, như kiểm tra xem cô có sẵn lòng để anh lại
gần hay không. Sau đó anh chạm vào cằm cô. Chỉ bằng đầu ngón tay thôi,
nhưng cô cảm thấy nó chạm đến cả linh hồn. “Cô an toàn khi ở bên tôi, Sarah à.
Tôi sẽ không để bất cứ ai làm hại cô.”
Lời tuyên bố này sẽ mang tính cường điệu sướt mướt nếu được thốt ra từ
người khác. Nhưng Garrett không hề chớp mắt lia lịa khi nói ra điều đó. Anh
thật sự nghiêm túc và cô hoàn toàn tin anh. Cô muốn tin anh.
Sarah đứng yên, không hề tránh né sự đụng chạm của anh. Thật... dễ chịu!
Cô không thể nào hiểu được cảm giác vô cùng thoải mái này. Đã từ lâu cô
không còn thấy khoan khoái trước sự đụng chạm của đàn ông. Nhưng chỉ một
cử chỉ đơn giản - cái chạm nhẹ của ngón tay anh thôi - lại chạm đến lòng cô,
đến nơi đã bị nỗi sợ hãi làm tê liệt quá lâu rồi.
“Anh là ai?”, Sarah buột miệng. Anh có thực không? Hay chính tôi đã gợi
lên hình ảnh của anh?”
Garret ngạc nhiên trước câu hỏi đó. Anh nghiêng đầu rồi khẽ cười khùng
khục. “Bản thân tôi thì không chắc nhưng số thức ăn này là thật.”
Sarah tò mò quan sát những cái túi trên bàn. “Anh mang gì đến đây thế?”
Garrett xoay người, mở một cái túi và lôi bọc thịt nướng ra. “Tôi nghĩ chúng
ta nên bắt đầu với ít thịt, tiếp đến là thịt và cuối cùng là...”
“Để tôi đoán nào. Thịt nữa phải không?”
Anh cười toe toét. “Tôi là một chàng trai đang lớn nên cần ăn những món
giàu protein mà.”
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Sarah đảo mắt rồi cau mày nhìn lướt đến vai anh. “Sao anh bị thương thế
kia?”
Garrett nhướng một bên lông mày rồi tựa hông vào bàn bếp.
Cô đỏ mặt. “Tôi đứng ở cửa sổ quan sát anh. Dường như vết thương luôn
quấy nhiễu mỗi khi anh tập luyện.”
Anh cười gượng. “Đúng thế, ắt hẳn một đầu đạn lệch đã sượt qua vai tôi.”
Cô chớp mắt. “Và một đầu đạn khác đã bắn trúng anh?”
Trong một lúc, anh chỉ nhìn chằm chằm cô rồi ngửa đầu ra sau cười lớn.
“Được rồi, cô hoàn toàn làm tôi bối rối rồi đấy.”
“Vậy chuyện gì xảy ra thế?”
“Tôi chỉ có thể nói là một kẻ xấu đã cố làm hại người tôi yêu quý.”
“Và anh bị bắn trong lúc bảo vệ người đó sao? Trông anh giống một quân
nhân. Anh còn tại ngũ à?”
Rõ ràng Garrett giật bắn mình. “Quân đội? Không phải đâu.”
Sarah nheo mắt nhìn anh. “Thủy quân lục chiến? Anh từng là lính thủy quân
lục chiến phải không?”
“Tôi là lính thủy quân lục chiến”, anh chỉnh lại.
“Ồ, vậy anh vẫn còn tại ngũ à?Anh đang nghỉ phép sao?”
“Chắc cô sẽ còn hỏi nhiều câu nữa. Tôi có cảm giác như mình đang chơi
bóng chuyền vậy.”
Sarah đỏ mặt. “Xin lỗi. Tôi phấn khích quá rồi.”
“Không sao. Tôi không còn tại ngũ. Nhưng chính xác tôi không được gọi là
cựu thủy quân lục chiến.”
“Ồ phải. Từng là thế...”
Garrett gật đầu.
Sarah bĩu môi, định hỏi thêm câu khác rồi lại nghĩ tốt hơn không nên làm
vậy. Garrett mỉm cười. “Cô cứ hỏi. Tôi chỉ đùa về việc cô đặt quá nhiều câu hỏi
thôi. Được rồi, không hẳn đùa, nhưng tôi không thấy phiền đâu.”
“Anh quả là người vô cùng thoải mái”, cô nói.
Garrett kinh ngạc nhìn cô rồi lại cười phá lên.
“Có gì hài hước lắm sao?”
“Ôi trời ơi, tôi phải kể cho mấy anh em của mình nghe những gì cô nói mới
được. Họ sẽ chết vì cười mất thôi. Họ nghĩ tôi là tên khốn khó chịu nhất còn
sống trên đời này đấy.”
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Cô mở to mắt kinh ngạc. “Thực vậy sao? Nhưng anh có vẻ là người rất dễ
tính. Quá... điềm đạm ấy chứ.”
Garrett vò mái tóc bù xù của mình và cười buồn. “Có thể trong thời điểm
nghỉ ngơi thôi. Tôi không chắc mình được thế này... mãi đâu. Khó có thể bực
bội khi tất cả những gì cô nhìn thấy trong vài dặm quanh đây là bãi biển, mặt
nước và bầu trời trong xanh.”
Sarah chà xát hai cánh tay vào nhau, bị hình ảnh mà anh vẽ ra lôi cuốn.
Dường như điều đó là hiện thân của anh. Nỗi khao khát tuôn trào như đợt sóng
lớn ập vào khiến cô mất thăng bằng trượt ngã. Cô sẽ làm gì với sự bình yên thực
sự này đây? Một loại cảm giác khắc cốt ghi tâm và lan khắp huyết mạch cho
đến khi sự thỏa mãn nhức nhối ngọt ngào đến cay đắng.
Cô sẽ bán cả linh hồn để đổi lấy chút bình yên dường như vây quanh anh.
“Cô đang nghĩ gì thế?”
“Tôi nghĩ mình đang ghen tị với anh”, cô thành thực trả lời.
Ánh mắt họ giao nhau và đôi mắt xanh của Garrett sáng lấp lánh, ẩn chứa
phản ứng sâu bên trong. Anh không đáp lại hay bày tỏ tình cảm ủy mị. Anh chỉ
nhìn cô giống như lời nói là không cần thiết, bởi anh thấu hiểu hết. Sarah lắc
đầu để xua đi những ý nghĩ lạ lùng lẩn quẩn trong lòng. Làm thế nào Garrett có
thể hiểu khi anh chỉ là một người hoàn toàn xa lạ chứ?
Sarah quay mặt đi, không thể nào nhìn vào ánh mắt quá mức ấm áp của anh.
Anh khiến cô trở nên hoàn toàn ngu ngốc. Không phải vì đã cứu cô mà anh trở
thành đối tượng ngoại lệ. Do lòng biết ơn chăng? Đúng, cô vô cùng biết ơn anh,
không chỉ vì anh đã cứu cô mà còn bởi những gì anh làm giúp cô cảm thấy an
toàn.
Cô thầm nghĩ mình phải giữ khoảng cách chừng hai mét với anh. Khi xoay
người lại, cô mím chặt môi. “Anh muốn tôi làm món salad không?” .
“Không, nó sẽ làm món ăn mất ngon. Tuy nhiên cô có thể ướp gia vị vào thịt
trong khi tôi ra ngoài kia đốt lửa giàn nướng.”
Sarah thấy bớt căng thẳng vì có việc để làm và anh sẽ rời khỏi phòng trong
chốc lát. Cô gật đầu rồi đi lấy những hũ gia vị cất trong chạn nhỏ. Khi cô quay
lại bàn, Garrett đã ở bên ngoài. Cô thở phào nhẹ nhõm và nghiêng người tựa
vào bàn bếp.
Trước giờ cô chưa từng có phản ứng bối rối như thế trước một người đàn
ông. Garrett làm cô thấy sợ nhưng cũng cho cô cảm giác an toàn. Cô vừa sợ để
anh đến quá gần vừa không muốn anh rời xa.
Cô mỉm cười khi nhìn số ức gà và sườn heo mà anh mang tới. Rõ ràng anh
không hề đùa khi đề nghị làm bữa tối với ba loại thịt. Với chế độ tập luyện cùng
thân hình vạm vỡ, anh rõ ràng phải tiêu thụ lượng calo và protein rất lớn trong
một ngày.
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Sarah tùy ý nêm gia vị cho món thịt rồi rửa tay trong bồn. Khi liếc nhìn cửa
sổ hướng ra hàng hiên, cô thấy giàn nướng nhỏ đã được nhóm lửa. Garrett cứ
đứng đó quan sát đến khi lửa nhỏ dần rồi mới đóng nắp và trở lại cửa trước.
“Cô có muốn ra hiên ngồi chơi trong khi chờ thịt chín không?”, anh hỏi khi
vào bếp.
Ý tưởng đó hấp dẫn cô ngay lập tức. Tuy cô đã dành hầu hết thời gian ngồi
trong nhà ngắm biển, nhưng việc ngồi ngoài kia, ngửi mùi biển, cảm nhận gió
biển vờn trên mặt nghe mới tuyệt làm sao. Cô sẽ không còn dễ bị tổn thương và
cô độc nữa. Vì cô đã có Garrett.
“Nghe thật tuyệt.” Sarah cố mỉm cười khi nói.
Đột nhiên háo hức muốn ra ngoài và tận hưởng một buổi chiều tự do, Sarah
lục cái túi đựng đống bia vẫn còn lạnh. Cô giơ ba chai bia khác nhau rồi nhướng
mày dò xét.
Garrett cười toe toét. “Một chai thôi. Tôi không phải người khó chiều đâu.”
Sarah nhún vai, đặt một chai xuống bàn bếp rồi bỏ toàn bộ số còn lại vào tủ
lạnh. Garrett lấy chai bia và nhìn cô thắc mắc.
“Cô không uống sao?”
Sarah nhăn mũi. “Tôi e mình không phải người thích uống bia.”
“À.”
Ánh mắt cô trở nên sắc lẹm vì từ ngữ đầy ẩn ý đó. “Sao cơ?”
“Tôi chỉ ‘à’ thôi. Trông cô có vẻ thích rượu vang hơn.”
“Câu đó có ý gì?”
Garrett nghiêng đầu quan sát cô. “Cô có vẻ ngoài tao nhã lịch thiệp. Tôi cá
cô thích nhạc cổ điển, đến nhà hát, uống rượu vang và thưởng thức đồ ăn ngon.”
Sarah đỏ mặt. “Anh nghĩ tôi là trưởng giả học làm sang sao?”
Garrett mở to mắt kinh ngạc. “Không hề. Tôi đâu biết gì về cô, chỉ suy đoán
thôi. Nhưng tôi nói đúng chứ?”
“Ừ, đúng mà cũng không đúng. Tôi thích nhạc cổ điển, nhưng thú thật tôi
chưa bao giờ đến nhà hát hay ao ước đến đó. Tôi chỉ thích rượu vang trắng thôi.
Nhưng về đồ ăn, tôi e rằng mình là tín đồ của hamburger-và-khoai tây-chiên.”
Garrett ôm chặt ngực và lảo đảo lùi về sau. “Tim tôi vẫn còn đang đập thình
thịch đây này. Cô vừa nói thay điều tôi muốn nói đấy. Tôi làm một cái
hamburger cỡ trung nha.”
“Thế anh còn nghĩ tôi là người tao nhã lịch thiệp sao? Đó là một lời lăng mạ
trá hình đúng không?”, Sarah mỉm cười hỏi anh.
“Không, tôi thích từ ‘tao nhã lịch thiệp’. Cô có vẻ... là người như thế.”
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“Cảm ơn anh. Tôi sẽ lưu tâm đến điều ấy.”
“Đó hoàn toàn là một lời khen đấy. Cô là một phụ nữ xinh đẹp.”
Hai gò má Sarah nóng bừng trước ánh nhìn chăm chú của anh. Cô quay đi
rồi đột nhiên vỡ lẽ rằng từ trước đến giờ, cô vẫn luôn tìm kiếm lời khen ngợi và
lúc này lại bị chính điều đó làm cho lúng túng.
Garrett vòng tay qua lấy đĩa thịt. “Cô mở cửa hộ tôi được chứ? Tôi không
muốn làm rơi chai bia của mình đâu.”
Sarah cười khúc khích. “Ôi, điều đó thật đáng sợ!”
Sarah đi trước mở cửa rồi cả hai bước ra hàng hiên tràn ngập ánh nắng ấm
áp. Thật là một ngày tuyệt vời đến khó tin. Cô đã không có cơ hội thưởng thức
trọn vẹn khi chuyến đi vào thị trấn lúc trước kết thúc trong thảm họa. Cô ngồi
trên bậc tam cấp trong khi Garrett bắt đầu nướng thịt.
Vài giây sau, anh đến ngồi cạnh cô, duỗi thẳng đôi chân dài rám nắng. Anh
uống một hớp bia rồi thở dài thỏa mãn.
“Không có gì tuyệt hơn thứ này.”
Sarah muốn đồng ý nhưng thực sự không thể, dù trong hoàn cảnh khác, nơi
này thật sự là thiên đường. Cô chỉ thốt ra âm thanh coi như đồng tình, còn anh
xoay đầu nhìn cô khi hạ chai bia xuống.
“Thế sáng nay cô vào thị trấn làm gì vậy? Cô cần mua thứ gì sao? Lúc nào
tôi cũng có thể ra thị trấn mua lại hộ cô.”
Ngạc nhiên trước sự quan tâm của anh, cô lắc đầu. “Tôi chỉ đến hiệu sách
lựa vài quyển sách thôi. Tôi đã làm rơi chúng khi bị tên ngu ngốc kia tấn công.”
“Xin lỗi, tôi thậm chí không nhìn thấy mấy quyển sách đó. Lúc ấy tôi chỉ chú
tâm vào cô.”
“Không sao đâu. Có thể vài ngày nữa tôi sẽ mua vài quyển khác. Đó là nếu
như tôi có đủ can đảm rời khỏi nhà lần nữa.”
Garrett với tay ra, đặt lên bàn tay cô để trên bậc thềm. “Cô sẽ ổn thôi mà.”
Khi anh làm thế, Sarah liền dịch người và rụt tay lại. Cô đặt tay lên đùi, nắm
chặt những ngón tay. Cô cố hình dung xem vào một năm trước, mình sẽ phản
ứng như thế nào trước Garrett. Cô sẽ khuyến khích, tán tỉnh và mỉm cười vui vẻ
với anh chăng?
Việc phải nhớ cư xử thoải mái với một người đàn ông mới khó làm sao. Một
năm qua, Sarah bị bản năng tự vệ chiếm hết tâm trí. Đối với cô, điều đó có
nghĩa là “tránh né”. Nhưng việc tránh né cũng không thể chấm dứt những tủi
hổ, lo lắng thường nhật hay những đêm mất ngủ. Có nhiều lúc cô không thể nhớ
nổi cuộc sống lúc trước ra sao...
Mày có thể nói ra điều đó, Sarah. Mày đã bị chính người mình tin tưởng
cưỡng bức, đối xử tàn bạo.
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Cô không nói ra nhưng những điều đó vẫn gào thét trong đầu cho đến khi cô
gạt chúng sang một bên.
Và giờ cô lại đang ngồi cạnh một người xa lạ. Một người cô chưa từng gặp,
chẳng biết gì về anh ta và cũng không hề tin tưởng. Cô chỉ biết anh ta đang
trong giai đoạn dưỡng thương sau khi bị trúng đạn. Nếu người cô đã tin tưởng
có thể làm ra những việc quá mức khủng khiếp kia, thì làm sao cô có thể tin
rằng một người hoàn toàn xa lạ sẽ không làm điều tương tự?
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