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Chương 12

S

arah ngửa mặt dưới vòi hoa sen. Thay vì tắm nước nóng, cô lại bật van

nước lạnh, quyết tâm rũ bỏ nỗi khiếp sợ vẫn còn ngập tràn trong tâm trí. Khi
không thể chịu được dòng nước lạnh buốt dội trên người nữa, cô mới xoay van
nước nóng.
Cô đứng đó, thấy ấm hơn vì hơi nóng bốc lên khắp căn phòng tắm nhỏ xíu.
Cô nhắm mắt lại, để nước chảy trên làn da lạnh cóng, giúp máu lưu thông trong
huyết quản. Cô sắp phát điên sao? Tối nay có phải là cô đã quá hoang tưởng rồi
không?
Không thể nào, rõ ràng có ai đó ở trong nhà bếp. Cô không hề tưởng tượng.
Cô đã quá quen với từng âm thanh trong ngôi nhà. Cô biết tấm ván nào kêu kẽo
kẹt và âm thanh rền rĩ phát ra từ những bức tường khi gió thổi quá mạnh. Cô
nghe thấy tiếng động của kẻ đột nhập nên tỉnh giấc ngay, và nhận ra chắc chắn
không chỉ có mình cô trong nhà.
Sarah cứ đứng dưới vòi hoa sen cho đến khi toàn thân ướt đẫm, trán đầy mồ
hôi vì hơi nóng tràn ngập xung quanh. Người cô rũ ra khi hơi ấm thấm sâu vào
những nơi bị cái lạnh xâm chiếm một cách không thương xót.
Cô với tay khóa vòi nước rồi đứng đó, hít thật sâu trong giây lát trước khi
đẩy rèm qua một bên, bước ra và chùi chân vào tấm thảm nhàu nát. Cô tóm lấy
cái khăn tắm được gấp gọn gàng đặt ở kệ phía trên bồn cầu rồi quấn nó quanh
người. Sau đó lấy một cái khăn khác, quấn chặt tóc trước khi tháo ra lần nữa để
hong khô.
Nhớ đến lời dặn của Garrett, cô đóng cánh tủ nhiều ngăn lại, ngồi sụp xuống
và giữ chặt cái khăn đang quấn quanh người. Không biết lúc này anh đang làm
gì?
Sarah không thể nào chịu nổi ý nghĩ có chuyện gì đó xảy ra với Garrett. Lỡ
như cô khiến anh sa bẫy thì sao? Lỡ kẻ đột nhập vẫn còn ở đó chờ quay trở lại
thì sao? Nếu bất ngờ đánh úp hắn ta, Garrett có thể bị thương hoặc bị giết chết.
Và cô sẽ bị mắc kẹt một mình ở đây.
Cô đáng lẽ không nên để anh đi. Họ có thể chờ đến sáng, khi bão tan và trời
sáng sủa hơn. Lúc đó cô sẽ thu dọn đồ đạc của mình rồi rời khỏi hòn đảo này.
Thời gian cứ chậm rãi trôi qua. Không thể chịu được việc ngồi yên một chỗ,
cô đứng dậy đi lại trong phạm vi không thể nhỏ hơn được nữa của căn phòng
này. Hai bước đến cửa, hai bước trở lại bồn cầu. Anh đang ở đâu?
Sarah giật chiếc khăn quấn quanh đầu, luồn tay vào những lọn tóc còn ẩm,
vuốt nhẹ để tóc ôm quanh mặt. Trông cô vẫn ướt như chuột lột, đầy sợ hãi
nhưng vẻ điên dại trong ánh mắt đã giảm bớt. Đồng tử đã trở lại kích thước bình
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thường và chắc hẳn lượng hơi nóng khổng lồ trong bồn tắm đã giúp hai gò má
hồng hào hơn.
Đã bao lâu rồi? Có khi một tiếng đã qua nhưng cũng có thể chỉ mới vài phút.
Tuy nhiên, cô vẫn ngồi trong này và khóa chặt cửa. Dù việc không biết gì khiến
cô kinh hãi, nhưng ý nghĩ bị tấn công còn làm cô khiếp sợ hơn nhiều.
Lúc tóc gần khô, cô nghe thấy tiếng chân nơi hành lang. Cô nín thở, hoàn
toàn bất động và dỏng tai lắng nghe.
“Sarah, là tôi, Garrett đây. Tôi đã quay lại. Cô có thể mở cửa rồi.”
Sarah giống như quả bóng xì hơi. Trong một lúc, cô chỉ ngồi đó, không đủ
sức đứng lên vì quá kinh ngạc. Cuối cùng cô cũng loạng choạng đứng dậy, tiến
lên hai bước, lóng ngóng mở khóa phòng tắm.
Cánh cửa mở toang và Garrett đứng đó, bồng Patches trên tay. Con mèo rõ
ràng đang không vui, cả người nó ướt sũng. Trông anh cũng chẳng khá hơn là
mấy.
Cô xoay người chộp lấy cái khăn khô rồi đón lấy con mèo và kéo nó sát vào
ngực. Garrett đang cầm cái túi của cô trên tay còn lại. “Tôi đã gói ghém quần áo
cho cô. Hãy thay đồ rồi vào nhà bếp. Sau khi thay đồ xong, tôi sẽ làm món gì đó
cho chúng ta.”
Anh thả cái túi cạnh chân cô. Điều này làm cô nhớ ra mình chỉ đang quấn
mỗi chiếc khăn tắm và ôm một con mèo ướt sũng.
“Có muốn tôi bồng Patches trong khi cô mặc đồ hay không?”
Không nói lời nào, Sarah đẩy con mèo về phía anh, dùng cả hai tay giữ chặt
chiếc khăn quanh ngực để nó không tuột xuống. Anh yên lặng đi ra và đẩy cửa
đóng lại phía sau.
Sarah vội vàng mặc đồ, không hề quan tâm xem chúng có phù hợp hay
không. Cô nóng lòng muốn biết Garrett đã tìm được gì trong nhà của mình. Anh
trông không có vẻ gì là quá mất bình tĩnh nên có lẽ kẻ đột nhập đã bỏ đi từ lâu
rồi.
Cô gạt tất cả mọi thứ vào túi rồi treo khăn trên giá để phơi khô. Không buồn
xem qua những vật dụng cá nhân mà Garrett đã mang đến, cô vội vàng rời khỏi
phòng tắm và trở ra phòng khách.
Patches đang ngồi trên trường kỷ liếm lông, còn Garrett thì đang tạo ra
những âm thanh loảng xoảng trong nhà bếp. Sarah đi đến chỗ anh, dừng lại nơi
ngưỡng cửa khi thấy anh đang rót hai ly trà. “Anh đã tìm thấy gì vậy?”
Garrett xoay người, cầm ly trà trên tay và đưa cho cô. Sarah nhận lấy chiếc
ly mát lạnh, giữ nó bằng cả hai tay khi hớp một ngụm trà ngọt dịu.
“Không có gì cả”, anh trả lời.
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“Không có gì? Hắn đã đi rồi sao? Tôi nghĩ thế lại tốt. Tôi rất lo việc anh qua
đó có thể đánh động hắn”, cô lảm nhảm nói.
Garrett nhìn cô, vẻ thương cảm hiện ra trong mắt anh. Cô không thích cái
nhìn đó. Đấy là điềm báo cho điều cô không muốn nghe.
Cô đặt tách trà xuống bàn bếp và so vai. “Sao chứ?”
Garrett nhăn mặt, đặt tay lên vai cô rồi dẫn cô ra phòng khách. “Cưng à, tôi
không tìm thấy bất cứ dấu hiệu nào của kẻ đột nhập.”
Sarah xoay người bối rối. “Anh định nói gì? Anh nghĩ là tôi đã tưởng tượng
ra việc đó sao? Anh nghĩ tôi điên đúng không?”
Garrett cau mày. “Hãy ngồi xuống và bình tĩnh lại nào.”
Sarah chớp mắt khi nghe thấy lời ra lệnh mạnh mẽ của anh, vô thức tuân
theo và ngồi xuống trường kỷ bên cạnh Patches.
“Tôi không nghĩ cô bị điên, được chứ? Tôi chỉ nói mình không thể tìm thấy
bất cứ dấu hiệu nào cho thấy có ai đó ở trong nhà cô. Nhưng bên ngoài mưa như
trút nước, bằng chứng có khi đã bị xóa sạch. Tuy chẳng thể nhìn được rõ nhưng
tôi không tìm thấy dấu vết gì. Tôi sẽ xem xét kỹ lưỡng hơn vào ngày mai. Tất cả
những gì tôi có thể nói với cô là nếu có ai đó ở đó thì giờ hắn đã đi rồi.”
Sấm chớp lại lóe lên lần nữa và sàn nhà rung lên dưới chân cô.
“Tôi không hề tưởng tượng. Không thể nào. Làm sao tôi có thể làm thế
chứ?” Giọng cô khản đặc và câu cuối cùng thốt ra đầy kích động.
Garrett thở dài. Anh nâng nhẹ cằm cô lên rồi nhìn chằm chằm vào mắt cô,
đôi mắt xanh thẫm mạnh mẽ thiêu đốt cô. “Nghe tôi này, Sarah. Tôi không nói
là không tin cô. Tôi đang nói những gì tìm thấy cũng như không tìm thấy thôi.”
“Tôi xin lỗi”, Sarah nhỏ giọng nói. “Tôi xin lỗi. Đó không phải là lỗi của
anh. Chúa ơi, tôi đã chạy đến đây như một kẻ điên. Tôi đánh thức anh, làm anh
phải chạy ra ngoài lúc trời mưa gió thế này chỉ để tìm một kẻ đột nhập không hề
tồn tại.” Cô đứng lên, gạt Garrett ra khỏi mặt mình. “Tôi nên rời khỏi đây. Tôi
đã mang đến cho anh quá nhiều rắc rối rồi.”
Cô bắt đầu đẩy Garrett ra nhưng anh đã túm lấy tay cô bấu nhẹ vào da thịt
cô. Anh kéo cô về phía mình cho đến khi miệng cô gần sát miệng anh.
“Em sẽ không đi đâu cả. Em sẽ ở lại đây với tôi.”
Sarah toan mở miệng phản đối nhưng trước nỗi bàng hoàng của cô, Garrett
đã ấn môi mình lên môi cô.
Một dòng điện choáng váng thiêu đốt toàn bộ cơ thể kích động vì sợ hãi của
cô. Anh giữ chặt lấy gáy cô, vùi những ngón tay vào tóc cô khi giữ cô đứng yên.
Miệng anh di chuyển đầy gợi tình trên môi cô, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy khao
khát. Hai đầu gối cô run rẩy vì sự đụng chạm đó.
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Cô chưa bao giờ được hôn như thế này. Đó không chỉ là một cái chạm môi
hay một cử chỉ quý mến thông thường. Nụ hôn này mang theo dục vọng, nóng
bỏng và sự chiếm hữu. Anh đang đưa ra một lời tuyên bố thầm lặng và đáng lẽ
điều đó nên khiến cô hoảng sợ. Cô nên hét thất thanh nhưng thay vào đó, cô lại
lặng lẽ nhìn anh chằm chằm khi anh đẩy người ra, đôi mắt lấp lánh ánh sáng dịu
nhẹ.
“Em sẽ ở lại đây”, anh nói bằng tông giọng không cho phép cô tranh luận.
Và Sarah nhận ra mình đang gật đầu.
“Tốt. Cứ quyết định như thế, tôi sẽ đi thay ra giường sạch cho em.”
Sarah túm lấy cánh tay anh, vẫn còn hết sức bối rối đến mức hầu như không
biết mình muốn nói gì. “Không. Tôi sẽ ngủ trên trường kỷ.”
Garrett lắc đầu. “Em có thể ngủ trên giường.”
“Không, Garrett. Tôi ổn. Tôi thề đó. Anh không thể nằm vừa chiếc trường kỷ
này đâu và chắc chắn không thể nào nắm trên sàn nhà. Tôi có thể ngủ trên
trường kỷ mà.”
Garrett nhìn cô với vẻ thiếu kiên nhẫn rồi thở dài. “Được rồi. Chúng ta sẽ
cùng nằm trên chiếc giường kia.”
Sarah lập tức lắc đầu trước khi anh có thể nói thêm lời nào. Nỗi hoảng loạn
chạy dọc sống lưng cô. Cơn rùng mình ớn lạnh tăng lên, lan rộng và nhoi nhói
như những lưỡi dao nhỏ xíu cứa lên da thịt.
Garrett chạm vào má cô. “Nghe tôi này, Sarah. Tôi sẽ không làm hại em,
được chứ? Chiếc giường rất lớn. Chúng ta có thể đặt những cái gối ở giữa và
mỗi người nằm một bên. Tôi không muốn em ở phòng trước một mình, vì thế cả
hai chúng ta nên ngủ trên giường. Còn nếu em cứ khăng khăng nằm trên trường
kỷ thì tôi sẽ phải cắm trại trên sàn nhà kế bên em đấy.”
Sarah đang trở nên ngu ngốc. Cô biết điều đó nhưng không thể chống lại cơn
sợ hãi kịch liệt đang cố kìm nén. Điều này thật phi lý và không rõ ràng. Nhưng
có khi nào nỗi sợ hãi hợp lý đâu? Việc cô muốn người đàn ông này thật vô
nghĩa nhưng nó vẫn cứ xảy ra. Cô quyết định tin tưởng anh hay không cũng
chẳng quan trọng, quan trọng là cô có thể tiếp tục sống như một người bình
thường.
Lý trí của cô không quan tâm đến những gì trái tim mách bảo. Lý trí đang
nói cô hãy thôi làm một kẻ ngu ngốc và cư xử khôn ngoan hơn.
Garrett nhìn cô chằm chằm một lúc lâu rồi đưa tay ra sau rút súng. Anh nắm
lấy nòng súng rồi đưa nó cho cô.
Cô đăm đăm nhìn khẩu súng rồi lại ngước mắt nhìn anh, chau mày bối rối.
“Em có thể đặt súng dưới gối. Cách này sẽ giúp em thấy an toàn. Cả đêm
nay tôi sẽ không cựa quậy. Không chỉ vì tôi quen nằm yên một chỗ, mà còn bởi
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tôi thật sự không muốn làm em hoảng sợ đến mức bắn cả nơi quý giá của tôi
đâu.”
Sarah cố gắng mỉm cười nhưng chỉ thấy hối tiếc cho cuộc đời đáng thương
đã qua của chính mình. Cách duy nhất giúp cô có thể cho phép một người đàn
ông ngủ cùng giường là anh ta phải đưa một khẩu súng để cô tự vệ sao?
Cô nhắm chặt mắt. Chúa tôi, việc này khiến cô vô cùng tức giận.
Cuối cùng cô lắc đầu.
Ánh mắt của Garrett trở nên dịu dàng khi anh nhét súng trở lại cạp quần.
“Tôi thề sẽ không làm gì khiến em phải sợ hãi, Sarah à.”
Cô gật đầu chấp nhận lời hứa của anh rồi ngồi xuống trường kỷ. Patches đã
thôi liếm lông và nhảy đến cọ người vào tay cô. Cô vuốt ve con mèo, để cử chỉ
đơn giản ấy xoa dịu nỗi căng thẳng. Rồi cô cố gắng không nghĩ đến thực tế
mình sẽ nằm ngủ chỉ cách Garrett có vài phân.
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