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Chương 13

Á

nh bình minh lờ mờ chiếu vào phòng. Garrett nằm nghiêng, chống tay

nâng đầu lên khi nhìn chằm chằm vào chồng gối đặt ở giữa. Cả đêm qua Sarah
không hề động đậy. Anh biết điều đó bởi vì anh chỉ ngủ chập chờn và thường
xuyên tỉnh giấc để kiểm tra cô.
Cô nằm nghiêng, co người, xoay mặt về phía anh, và chỉ cách mép giường
một chút. Patches nằm cuộn tròn thành cục bông nép sát vào ngực cô. Lúc này,
nó đã tỉnh giấc và đang lười biếng vờn lọn tóc rũ xuống vai cô.
Mặc dù đang ngủ nhưng vẻ mặt Sarah lại không hề thanh thản. Lông mày
cau lại, còn môi kéo thành một đường thẳng băng như thể quai hàm đang bị siết
chặt. Mắt cô thâm quầng, như thể đã nhiều đêm không ngủ. Anh thấy mừng vì
giờ cô đang ngủ say. Có lẽ cô cảm thấy an toàn trước anh hoặc trước một người
đàn ông xa lạ.
Garrett chạm một ngón tay vào gò má cô rồi nhẹ nhàng kéo rê một đường
xuống quai hàm sau đó đến làn môi cô. Đêm qua anh đã được nếm hương vị của
đôi môi đó. Cô bỗng thốt ra tiếng thở dài khe khẽ, nét mặt cũng trở nên thư thái
và vẻ căng thẳng mất dần.
Anh thật ngu ngốc khi yếu lòng trước một người phụ nữ rõ ràng có gánh
nặng rất lớn về tâm lý. Có quá nhiều nguyên do khiến anh cần xem điều này chỉ
là công việc. Nhưng anh quả là tên ngu xuẩn nhất thế giới này vì đã quá đa cảm
trước những vấn đề có liên quan đến cô. Thật không may khi dường như những
người phụ nữ quanh anh đều mang theo nỗi đau. Đầu tiên là Rachel, tiếp đó là
Sophie và giờ là Sarah. Ban đầu anh thậm chí còn không thích Sophie, nhưng
điều đó cũng không ngăn anh khỏi việc lãnh viên đạn thay chị. Và giờ anh cũng
sẽ làm điều tương tự thế vì họ.
Sự khác biệt ở đây chính là anh không hề muốn hôn họ. Đúng, không nghi
ngờ gì rằng anh bảo vệ họ rất chu đáo. Tuy nhiên cảm xúc với Sarah thật khác.
Và dù không hề thích như vậy, anh vẫn không thể ngăn được phản ứng đó trước
cô.
Anh như người mất hồn khi ở bên cô. Mọi tư duy trong anh đều biến mất
ngay khoảnh khắc nhìn vào mắt cô.
“Phải dừng việc nhảm nhí này lại thôi”, Garrett lầm bầm. Anh đang nhanh
chóng đánh mất tính khách quan và tệ hơn là quên cả nhiệm vụ sắp tới. Tất cả
những gì anh phải làm là giữ an toàn cho cô và chờ Lattimer xuất hiện.
Mặt trời vẫn chưa nhú khỏi đường chân trời. Sarah sẽ còn ngủ một lúc nữa,
vì thế anh sẽ có cơ hội qua nhà cô kiểm tra lại lần nữa. Trận mưa như trút nước
đêm qua đã gây khó khăn cho việc tìm kiếm chứng cứ bên ngoài, nhưng giờ trời
đã sáng hơn rồi, vì thế anh sẽ có thể xem xét thật kỹ phía trong.
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Sarah mở mắt ngay khi nghe thấy tiếng cửa trước đóng lại. Cô trườn khỏi
giường, lén nhìn qua cửa sổ và thấy Garrett đang men theo bờ biển hướng về
phía nhà mình. Cô phải hành động thật nhanh nếu muốn rời khỏi đây trước khi
anh trở về.
Có lẽ cô sắp điên rồi. Có thể chẳng có ai ở trong nhà cả, nhưng cô không
định cứ lảng vảng quanh đây với hy vọng mình sẽ không đánh mất lý trí. Cô đã
lên kế hoạch trốn thoát một kế hoạch hay ho cho kẻ đơn thương độc mã như cô.
Mặc dù sợ hãi nhưng đã đến lúc cô phải yêu cầu sự giúp đỡ của Marcus rồi.
Sarah đến chỗ túi xách, lôi ra một bộ đồ để thay. Những ngón tay thọc vào
sâu hơn cho đến khi chạm tới chỗ phình lên ở túi bên trong. Cô lôi ra chiếc điện
thoại di động sử dụng dịch vụ trả trước mới chỉ dùng một lần rồi ấn dãy số đã
ghi nhớ.
“A lô?”
“Frederick, Sarah đây. Đến lúc rồi.”
“Được thôi, tôi sẽ có mặt ngay.”
Cô lờ đi vẻ thích thú trong giọng nói của ông ta và cúp máy. Tim cô đập
nhanh và mạnh tới mức nghẹt thở. Cô nhắm chặt mắt để xua đi sự nông nổi này,
và khi mở mắt ra, căn phòng bỗng xoay mòng mòng với tốc độ chóng mặt.
“Phải đưa mọi thứ vào tầm kiểm soát thôi”, cô cất tiếng nói.
Ánh mắt cô dán chặt vào tờ giấy ghi lời nhắn Garrett để lại. Cô ngập ngừng
rồi quay trở lại giường, chỗ Patches đang nằm đó kêu rừ rừ. Cô cầm tờ giấy lên,
đọc dòng chữ nguệch ngoạc trên đó.
Sẽ sớm trở lại. Đừng lo lắng.
Sarah thở hắt ra. Cô phần nào ghét việc phải rời khỏi đây. Có thể toàn bộ
đêm qua chỉ là tưởng tượng, nhưng chừng đó cũng đủ làm niềm tin trong cô
lung lay, khiến cô biết mình không thể ở lại nơi này. Cô sợ phải trở về nhà
nhưng cũng không thể ở với Garrett mãi được. Thậm chí cô còn chẳng biết anh
sẽ ở lại đây bao lâu.
Còn nếu đó không phải là tưởng tượng thì cô sẽ chỉ mang đến rắc rối cho
Garrett. Với tình trạng đang dưỡng thương sau khi trúng đạn thì rắc rối chính là
điều anh cần phải tránh xa nhất.
Sarah cầm cây bút đặt trên tủ đầu giường, lật tờ giấy lại và thở dài. Làm thế
nào cô nói hết mọi điều mình muốn với anh đây? Cô muốn nói rằng những ngày
ở bên anh trên hòn đảo này đã cứu vớt cuộc đời cô. Ừ, đó là nếu như cô thoát
khỏi những vấn đề rắc rối hiện tại. Thôi nào, cô đang quá cường điệu rồi. Một
lời cảm ơn đơn giản là được. Vì thế cô viết nhanh lời nhắn rồi đặt tờ giấy kế bên
Patches. Cô xoa đầu con mèo, thì thầm tạm biệt trước khi vội vã đi ra cửa trước.
Khi ra tới bờ biển, Sarah xoay người về hướng ngược lại với thị trấn. Xa hơn
về phía tây, con đường trở nên hẹp và trống trải, cát tạo thành một lối đi tới bờ
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đá ven biển. Không hề có ngôi nhà nào ở mé phía này. Bãi biển lại gồ ghề nên
cô không thể đi dạo được.
Khi đến chỗ hẹn, cô mệt đứt hơi và phải đứng ôm hông trong lúc cố hít thở.
Cô quan sát mặt biển, dõi mắt tìm kiếm bóng dáng chiếc thuyền nào đó, nhưng
những gì cô nhìn thấy chỉ là từng đợt sóng xô vào mỏm đá.
Rồi một âm thanh giống như tiếng động cơ vang lên từ phía xa, xuôi theo gió
đến chỗ cô. Tiếng động lớn dần cho đến khi cô nhìn thấy chiếc thuyền một động
cơ bơm khí nén đánh lái lao vụt qua giữa hai mỏm đá. Chiếc thuyền tăng tốc
hướng về bờ biển, người lái thuyền tắt máy ngay khi mũi thuyền trượt trên cát.
Sarah chạy vội về phía trước, tay giữ chặt giỏ xách và chiếc túi đựng laptop.
Frederick vẫy tay chào và mỉm cười với cô. Người đàn ông này có lẽ nghĩ cô
là một kẻ ngốc, nhưng là một kẻ ngốc biết chi trả hào phóng.
Ông ta đưa tay ra để giúp cô lên thuyền. Cô trèo vào khoang thuyền, đảm
bảo mình không đánh rơi mấy cái túi. Rồi ông ta ra hiệu cho cô ngồi vào giữa
thuyền.
Ông ta cho thuyền lùi lại và thực hiện một đường cua điệu nghệ ngay khi
một đợt sóng dâng lên. Ông ta vượt qua con sóng rồi tăng tốc.
Sarah ngồi co ro trên ghế, giữ lấy mấy cái túi trong khi chiếc thuyền xóc nảy
lắc lư trên mặt biển. Cô quay lại nhìn hòn đảo từ từ nhỏ dần, xoa tay lên cổ
họng nghẹn thắt để xua tan cơn đau. Thật ngu ngốc khi hối tiếc những gì đã bỏ
lại phía sau. Cô không có ràng buộc gì với hòn đảo ấy vì mới chỉ ở đó một thời
gian ngắn. Tuy nhiên, cô lại không thể nào rũ bỏ cảm giác buồn bã khi phải rời
xa Garrett - người đàn ông luôn sẵn lòng giúp đỡ cô và dường như thấu hiểu hết
nỗi kinh hoàng mà cô đang phải chống chọi.
Garrett rời khỏi đồn cảnh sát rồi bắt đầu men theo đường chính trở về nhà
mình. Sau khi đã xem xét kỹ lưỡng khu vực quanh nhà Sarah, anh phát hiện ra
một vài dấu chân không bị mưa gội sạch lẫn những dấu vân tay lấm bùn lưu trên
cửa sổ.
Đêm qua, Garrett không nán lại lâu bởi vì trời tối như mực và cũng nóng
lòng muốn quay trở về với Sarah. Nhưng chắc chắn có người đã đột nhập vào
nhà cô. Bất kể kẻ đó là ai thì hắn cũng thật bất cẩn. Anh nghĩ có thể là một
người nào đó trong vùng tính hốt ít tiền mặt hay bất cứ thứ gì hắn tình cờ bắt
gặp. Nhưng cũng có thể là một kẻ khác. Anh không thể khẳng định bất cứ điều
gì.
Kể từ bây giờ Sarah sẽ ở cùng anh. Điều này sẽ giúp ích cho công việc của
Garrett, đó là chưa đề cập đến cảm giác thích thú đi kèm nữa.
Vài phút sau, anh nhảy lên hiên rồi mở cửa. Bên trong hoàn toàn yên tĩnh,
hẳn là Sarah vẫn chưa rời khỏi giường. Giờ vẫn còn sớm và cô cần ngủ mà. Thế
nhưng, anh vẫn nhẹ nhàng đi đến phòng ngủ. Anh chỉ muốn kiểm tra xem cô thế
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nào chứ không phải vì muốn ngắm cô say ngủ, lờ đi thực tế rằng mình đã đành
khoảng thời gian trước rạng đông để làm việc đó rồi.
Đẩy cửa ra, anh cau mày khi nhìn thấy chiếc giường trống rỗng, chỉ có con
mèo vẫn đang cuộn tròn bên cạnh chồng gối. Anh tiến vào gần hơn và cất tiếng
gọi, “Sarah?”.
Trên giường là tờ giấy nhắn anh đã để lại cho cô, chỉ là nó được mở ra, để lộ
những gì anh đã viết. Anh nhặt nó lên và nhìn thấy lời nhắn của cô bên trong.
Garrett, cảm ơn anh về tất cả mọi thứ. Tôi phải đi rồi. Làm ơn chăm sóc
Patches hộ tôi.
Mắt anh lập tức hướng ngay đến chỗ cô đặt túi xách nhưng nơi đó trống
rỗng.
“Khốn kiếp!”
Garrett vứt mảnh giấy rồi chạy trối chết khỏi phòng. Anh kiểm tra những căn
phòng khác, có thể cô vẫn chưa đi, nhưng tất cả đều trống không. Anh chạy ra
hàng hiên, nhảy khỏi bậc tam cấp và dõi mắt nhìn khắp bãi biển. Không hề có
dấu chân dẫn xuống con đường ven biển.
Tuy nhiên ở hướng phía tây...
Những dấu vết nhỏ vẫn còn nằm trên nền cát ẩm dẫn từ nhà anh đến mép
ranh xa xa của đảo.
“Khốn kiếp, chó chết mà”, Garrett nguyền rủa liên hồi khi đi theo dấu vết
của cô.
Cô định đi đến nơi chết tiệt nào thế không biết? Và làm thế quái nào anh có
thể bảo vệ cô khi cô không ở bên cạnh chứ? Chết tiệt, anh chỉ vừa định thuyết
phục cô ở lại nhà mình để đảm bảo có thể dõi theo cô mọi lúc một cách cẩn
thận. Đúng thế, điều đó thật tuyệt. Nhưng anh đã sai lầm khi để cô ở lại một
mình và nghĩ cô sẽ không thể chạy trốn trong khoảng thời gian ít ỏi khi anh rời
đi.
Anh học được từ chị Sophie rằng đừng bao giờ xem thường phụ nữ, nhưng
lại một lần nữa, anh đã đánh giá thấp Sarah. Chúa ơi, anh là kẻ ngu ngốc nhất
thế giới này. Một chiến sĩ tài giỏi của Binh chủng Đặc công mà lại không thể
canh chừng nổi một phụ nữ không có khả năng tự vệ. Khi nào anh mới học
được rằng phụ nữ sẽ chẳng bao giờ chịu ở yên một chỗ chứ?
Anh đi theo những dấu chân đứt quãng, mất dấu một hai lần khi con đường
đầy đá ngày càng khúc khuỷu. Vài lần anh phải quay lại lối cũ và lần cuối thì lại
đi quá xa. Mãi đến khi xuống bờ biển hướng ra chỗ mỏm đá, anh mới lại thấy
những dấu chân. Chỉ là lần này chúng không song song với bờ mà dẫn ngay
xuống biển, biến mất ngay nơi sóng nước cuồn cuộn.
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Anh đứng đó, nhìn chằm chằm hai bên nhưng chỉ thấy dấu chân kết thúc
ngay tại mép nước. Quỷ thần thiên địa ơi, kẻ nào đó đã dùng thuyền đến đón cô.
Đó là lời giải thích duy nhất, trừ khi cô mất trí mà nhảy xuống biển.
Sarah có thể làm nhiều việc ngu ngốc nhưng không thể nào nghĩ đến việc tự
vẫn.
Garrett liếc nhìn xung quanh lần nữa nhưng không thấy gì cả. Không có nhà
cửa cũng chẳng có bóng dáng một ai. Cô đã chọn địa điểm hẻo lánh này để trốn
thoát và đó không thể là may mắn ngẫu nhiên. Cô đã biết việc này có thể sẽ xảy
ra và dự tính sẵn đường thoát thân, chứ không phải hoảng sợ vạch ra kế hoạch
vào phút chót.
Đúng, Garrett đã hoàn toàn đánh giá thấp cô, và điều đó khiến anh bực tức
hơn cả chuyện cô chạy trốn. Anh cảm giác mình chính là kẻ đệ nhất ngu ngốc
vậy.
Chúa ơi, anh đã được giao công việc dễ như trở bàn tay, nhưng lại không thể
trông chừng một người phụ nữ không có khả năng tự vệ và hay hoảng sợ. Tuyệt
làm sao! Đây chính là nguyên nhân anh xuất ngũ. Anh không thể nào nhận
những nhiệm vụ đáng nguyền rủa là truy đuổi phụ nữ được.
Anh xoay người và trở lại con đường ban nãy. Chết tiệt, cô không thể đi xa
được và còn nơi nào cho cô đi nữa không? Điều hợp lý duy nhất là cô đã tới đảo
bên cạnh. Nếu muốn tóm được cô thì anh cần phải đến đó thật nhanh.
Về tới nhà, anh ném đồ đạc vào ba lô rồi chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng một
tiếng “meo” buồn rầu làm anh dừng bước.
Con mèo chết tiệt!
Garrett nhìn chằm chằm con mèo một lúc lâu, sau đó lắc đầu. Anh đưa tay
xuống, nhấc cục bông mềm rũ kia lên rồi nhét vào trong ba lô. Con mèo “ngao”
lên lần nữa nhưng anh đã kéo khóa lại, chỉ chừa một lỗ nhỏ để nó hít thở. Rồi
anh đi vào thị trấn.
Khi anh hướng đến chuỗi cửa tiệm, Patches vẫn còn biểu tình bằng vẻ rất
không thoải mái. Anh liếc nhìn hiệu sách và tự hỏi liệu những cụ bà vào đó có
phải là người yêu mèo hay không?
Anh bước vào, đẩy cửa mạnh đến mức khiến chuông vang lên tiếng loảng
xoảng chói tai thay vì âm leng keng khe khẽ. Chủ tiệm thận trọng liếc nhìn
Garrett khi anh bước tới quầy thu ngân.
Anh thả cái ba lô lên bàn trong lúc bà ta bước lùi lại, nhìn cái ba lô như đang
chờ ác quỷ nhào ra.
“Tôi có một con mèo”, Garrett bắt đầu nói. “À, nó là của Sarah. Mấy hôm
trước, cô ấy có ghé qua đây phải không?”
www.vuilen.com

93

Tác giả: Maya Banks

Người dịch: Mokona

TRỐN CHẠY VÀ YÊU THƯƠNG

Người phụ nữ đó gật đầu nhưng vẫn không rời mắt khỏi Garrett, như thể anh
là tên sát nhân búa rìu.
“Sarah đã bất ngờ bỏ đi và, ừm, giờ tôi cũng thế. Tôi hy vọng bà có thể nhận
nuôi con mèo này, được chứ?”
Garrett mỉm cười, hy vọng điều đó có thể làm giảm bớt vẻ thận trọng của bà
ta, nhưng nét mặt anh lại giống đang nhăn nhó hơn. Anh không thể tin mình lại
đang đứng đây với một con mèo mắc dịch. Chẳng phải những con mèo có thể tự
chăm sóc bản thân sao? Trong khi anh làm việc ngu ngốc này thì Sarah có lẽ đã
đi xa hơn rồi.
Anh mở khóa ba lô rồi thò một tay vào trong để đảm bảo Patches không
phóng ra khi thấy dấu hiệu đầu tiên của sự tự do. Nhưng nó chỉ liếm tay anh rồi
bắt đầu cất tiếng “rừ rừ” đủ lớn để chủ tiệm cũng nghe thấy.
Người phụ nữ ấy nhòm qua mép ba lô và hai mắt sáng lên. “Ôi, con mèo thật
đáng yêu!”
“Thế bà sẽ nhận nuôi nó chứ?”, Garrett tràn đầy hy vọng hỏi.
Người phụ nữ ấy liền giật mình, trông như sẽ từ chối.
“Tôi ghét việc để nó chết đói. Đây là một con mèo đáng yêu và chắc là kẻ
bắt chuột lành nghề.”
Garrett ghét kiểu phỉnh phờ, dụ dỗ trong lời nói của mình. Nếu mấy anh em
nhìn thấy anh lúc này, họ chắc sẽ không ngừng trêu chọc.
Chủ tiệm nhìn con mèo rồi lại nhìn Garrett. Bà ta mím môi, nheo mắt rồi
cuối cùng lên tiếng, “Được rồi, tôi sẽ nhận nuôi nó. Rõ ràng nó sẽ ngộp thở
trong cái ba lô của anh mất”.
Thậm chí Garrett không hề nhăn nhó vì giọng điệu chê trách của bà ta.
Chẳng phải anh vừa cứu con vật này khỏi chết đói sao? Anh lôi Patches ra khỏi
ba lô, gỡ móng chân bám trên áo sơ mi của mình rồi đẩy nó cho người phụ nữ
kia.
“Cảm ơn bà, tôi vô cùng cảm kích.”
Rồi anh xoay người và rời khỏi tiệm trước khi bà ta có thể nói gì thêm. Anh
đã làm theo yêu cầu của Sarah. Chí ít giờ nó đã có một mái ấm tử tế và không bị
chết đói.
Điểm dừng chân kế tiếp của anh là cầu tàu. Anh tìm đến ba dịch vụ cho thuê
tàu bè, hỏi xem mình có thể thuê thuyền qua đảo bên cạnh hay không. Hai chỗ
đầu tiên thì niềm nở đáp ứng yêu cầu của anh và có thể chuẩn bị khởi hành ngay
lập tức. Tuy nhiên ở chỗ thứ ba, người phụ nữ trong tiệm thông báo rằng chồng
bà ta đang trên đường qua đảo bên cạnh và một lát nữa mới trở về. Khi anh hỏi
tiếp, bà ta lại nín thinh và đẩy anh ra khỏi cửa.
www.vuilen.com

94

Tác giả: Maya Banks

Người dịch: Mokona

TRỐN CHẠY VÀ YÊU THƯƠNG

Được rồi, dường như Sarah đã dàn xếp sẵn với một chỗ thuê tàu và chuẩn bị
kỹ lưỡng cho lộ trình trốn thoát của mình. Thay vì tốn mấy tiếng đi tàu, anh
phải dùng cách nhanh hơn thôi.
Garrett bắt taxi ra sân bay nằm ở đầu phía đông hòn đảo. Khi biết anh muốn
thuê trực thăng đến đảo bên cạnh ngay lập tức, nhân viên tại quấy liền nhìn anh
bằng ánh mắt suy đoán. Cái nhìn đó cho anh biết mình sẽ phải chi một khoản
tiền kha khá.
“Tất nhiên rồi, tôi có thể đưa anh qua đó. Một khách hàng đã dự định ghé
thăm các đảo bằng máy bay, nhưng tôi có thể hủy nếu anh đưa ra mức giá phù
hợp.”
Ông ta cứ làm như anh không biết điều đó vậy. “Ông chấp nhận thẻ tín dụng
chứ?”
Người đàn ông kia ngoác miệng cười toe toét với anh. “Tất nhiên rồi.”
Garrett móc ví, rút thẻ tín dụng đưa cho ông ta. Dĩ nhiên đây là tiền của KGI
rồi. Sam sẽ nhặng xị lên nhưng không sao, anh lúc nào cũng có thể gửi hóa đơn
cho Resnick.
“Bao lâu nữa chúng ta có thể khởi hành?”
Ông ta cầm thẻ tín dụng của anh rồi mỉm cười. “Ngay khi tôi quẹt chiếc thẻ
này.”
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