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Chương 15

S

ean Cameron quay đầu xe tuần tra rồi lái vào con đường thuộc địa hạt

khác. Anh dõi mắt nhìn hàng cây, men theo con đường đầy bụi đất. Sau tất cả
những gì gia đình Kelly đã làm cho Rusty, con bé vẫn làm cái việc tào lao này.
Điều này thật sự khiến anh tức điên lên. Anh đã hỏi vài học sinh ở trường và
được biết là con bé đã lái xe đi cùng với Matt Winfree sau khi tan học.
Khi tóm được bọn nhóc này, anh sẽ bóp cổ cả hai. Đặc biệt là Rusty.
Marlene và Frank đang phát ốm vì lo lắng còn Sophie lại đang ở bệnh viện
chuẩn bị sinh con. Đáng lẽ giờ sẽ là thời khắc tràn ngập niềm vui của gia đình
Kelly. Mọi người nên tụ họp ở bệnh viện chứ không phải lùng sục khắp miền
quê này chỉ để tìm một con nhóc ngu ngốc vô ơn.
Khi chạy vòng qua thùng rác, Sean vội thắng két lại khiến chiếc xe lảo đảo,
suýt cán phải một người đi đường. Anh ngước lên và thấy Rusty đang trân trối
nhìn mình qua tấm kính chắn gió. Tóc con bé rối bù, khóe môi đang chảy máu
còn hai mắt mở to sợ hãi.
Ngay khi nhận ra anh, vẻ mặt của Rusty trở nên khó chịu và lạnh lùng, còn
môi vặn xoắn đầy thù địch. Con bé khập khiễng đi ngang qua xe anh rồi tiếp tục
chặng đường của mình. Anh lao ra khỏi xe và đuổi theo con bé. Anh túm lấy
cánh tay Rusty rồi xoay ngoắt con bé lại.
“Chuyện quái quỷ gì thế!”, Sean hỏi. “Xe của em đâu?”
“Hai cánh mũi của Rusty phập phồng. “Bỏ tay khỏi người tôi, đồ cớm.”
“Chấp nhận theo tôi hoặc bị còng. Chọn đi”, anh gầm gừ.
Anh kéo Rusty trở lại, đẩy con bé vào hông xe. Thấy nó run rẩy, anh liền
buông tay rồi khoanh trước ngực, đứng trước mặt con bé với điệu bộ đáng sợ.
“Bắt đầu kể đi, Rusty.”
Con bé không nhìn vào mắt anh. “Xe ở cách đây một dặm.”
“Em làm hư xe sao? Matt Winfree đâu?”
Rusty ngẩng đầu lên và vẻ tức giận hừng hực trong mắt con bé. “Anh biết
điều gì về Matt?”
“Tôi biết em đã rời trường cùng với tên nhóc đó, trong khi lẽ ra em nên về
nhà. Và em bỏ đi mà chẳng nói cho ai biết mình đi đâu. Khốn kiếp, Rusty, gia
đình Kelly đang vô cùng lo lắng cho em. Sophie sắp sinh và mọi người đáng lẽ
nên ở cùng cô ấy nhưng tất cả lại phải ra ngoài tìm em, chỉ vì việc làm ngu ngốc
vô trách nhiệm của em.”
Rusty xịu mặt và lần đầu tiên anh nhìn thấy vẻ đau đớn ẩn sâu trong mắt con
bé. Anh cau mày khi thấy không chỉ có khóe miệng của con bé đang chảy máu
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mà mặt cũng đỏ ửng. Anh đưa mắt nhìn xuống cái áo sơ mi đã bị xé toạc và
những vết hằn đỏ quanh cổ con bé.
“Thằng chó chết đó”, Sean buột miệng chửi.
Rusty nao núng quay đi và có lẽ đã bỏ chạy nếu anh không chống tay trên xe
ngăn con bé lại.
“Hãy nói cho tôi nghe, Rusty. Chuyện quái gì đã xảy ra? Tên khốn đó làm
hại em sao?”
Con bé lắc đầu chống đối khiến anh thở hắt chán nản. “Vào xe đi. Rồi chỉ
cho tôi biết xe em ở đâu.”
Sean đi vòng qua để con bé ngồi vào ghế hành khách. Rusty bỗng ngước
nhìn anh. “Anh không tính đưa tôi về giống những tù nhân khác đó chứ?”
“Tôi không bắt em. Vẫn chưa.”
Sean đóng sầm cửa lại rồi đi vòng qua ghế lái. Anh cần gọi điện báo tin cho
Marlene để bác ấy an tâm, nhưng trước tiên anh muốn biết chuyện chết tiệt gì đã
xảy ra. Rusty đang chống đối - Việc đó chẳng có gì đáng kinh ngạc.
Đi chừng một dặm thì anh nhìn thấy đầu xe của Rusty đang nằm sâu trong
khe núi.
“Chết tiệt”, anh lầm bầm. “Matt vẫn còn ở bên trong sao?”
Gương mặt con bé lại lộ vẻ tức giận và nó lắc đầu.
“Em có thể nói cho tôi biết tên nhóc đó ở đâu không?”
“Hắn bỏ đi rồi.”
Sean dừng lại bên cạnh chiếc xe hỏng nặng kia rồi giữ tay trên vô lăng khi
liếc nhìn Rusty. “Nguyên nhân là gì?” .
“Vì tôi đã dọa sẽ gọi điện cho anh”, Rusty thốt lên.
Sean nheo mắt. “Gọi cho tôi sao?”
“Ừ, không được sao? Đó chỉ là buột miệng thôi.”
Sean với tay chạm vào vết máu khô nơi khóe miệng Rusty. Sau đó anh kéo
lại cổ áo sơ mi chỉ còn để lộ những vết đỏ ửng trên cổ con bé.
Con bé trừng mắt thách thức nhìn anh.
Sean lấy di động rồi ấn số gọi cho Frank.
“Bác Frank, cháu đã tìm thấy Rusty. Cháu sẽ đưa con bé về sau khi giải
quyết mọi việc. Không, bác không cần đến đâu. Cháu sẽ lo liệu việc này. Bác và
bác Marlene cứ lo cho Sophie đi ạ.”
Sean cúp máy trước khi Frank có thể nói gì thêm rồi quay lại nhìn Rusty.
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“Chúng ta có thể chọn một trong hai cách sau. Em có thể kể cho tôi nghe
chính xác chuyện gì đã xảy ra, hoặc tôi sẽ đưa em về đồn để em tường trình ở
đó. Em chọn đi. Nhưng em sẽ phải đưa ra một lời giải thích chính xác, còn
không tôi sẽ tìm Matt Winfree và lấy lời khai của tên nhóc đó.”
Rusty nhắm mắt lại. “Việc ấy không quan trọng. Anh sẽ không tin tôi. Chẳng
có ai tin tôi đâu.”
“Thử nói tôi nghe xem.”
Rusty quay mặt nhìn chằm chằm ra ngoài. Anh càng tức giận hơn khi nhìn
vài vết bầm lờ mờ nữa kéo từ cổ đến tai của con bé. Con bé nhìn xuống, hai vai
run run như đang cố kiểm soát bản thân.
“Tôi không định làm mọi người lo lắng đâu”, con bé nói bằng giọng khản
đặc. “Tôi chỉ tính lái xe về nhà thôi. Matt Winfree điển trai, nổi tiếng và tôi nghĩ
hắn ta để ý đến mình. Matt hỏi tôi có thể đưa hắn ta về nhà không. Và tôi nói
vâng. Ý tôi là, mấy đứa con gái khác chẳng phải đều sẽ nói thế sao? Sau khi bọn
tôi rời khỏi trường, Matt hỏi là hắn ta có thể lái xe hay không. Hắn ta nghĩ chiếc
xe thật phong cách và muốn được ngồi sau tay lái. Tôi biết đáng lẽ nên từ chối
nhưng tôi muốn hắn thích tôi.”
Vẻ tổn thương trong giọng con bé siết lấy cổ họng Sean. Chúa ơi, Rusty vẫn
chỉ là một đứa nhóc mười bảy tuổi, có một tuổi thơ đầy gian khổ thôi.
“Vì thế tôi tấp vào lề đường rồi bảo hắn có thể lái về nhà và đó là tất cả mọi
chuyện. Tôi biết mẹ sẽ lo lắng nếu chưa thấy tôi về, nhưng tôi nghĩ mẹ sẽ chẳng
để tâm nếu tôi chỉ trễ năm phút.
Rusty thinh lặng rồi dán mắt vào một vật xa xăm nào đó ngoài cửa xe.
“Tiếp đi”, Sean hối thúc.
Rusty lùa tay vào tóc và anh nhìn thấy hai móng tay của con bé bị gãy, nơi
đầu ngón vẫn còn một vết máu nhỏ. Anh có cảm giác tồi tệ về chuyện này.
“Hắn ta lái xe vượt qua nhà mình. Tôi hỏi vì sao thì hắn cười phá lên nói
rằng muốn chỉ cho tôi em một thứ. Tôi phát cáu vì hắn thất hứa. Hắn lái xe tới
đây trong khi tôi la hét suốt cả quãng đường. Rồi hắn cố...”
Rusty tựa trán vào kính xe và rụt người lại, như để giấu mình trước Sean.
“Tên nhóc đó đã cố làm gì?”, Sean khẽ hỏi.
Rusty quay người lại, nước mắt thi nhau trào ra nhưng đôi mắt lại sáng rực
vì thịnh nộ. “Hắn muốn quan hệ với tôi, được chưa? Hắn muốn tôi làm việc đó.
Hình như ở trường có tin đồn là bất cứ gã nào cũng có thể mò vào quần tôi, và
vì thế hắn muốn tới lượt mình.”
Quai hàm Sean nghiến chặt đến mức răng nhức buốt. “Tên nhóc đó đã cưỡng
bức em sao?”
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Rusty cười lãnh đạm. “Hắn đã thử làm điều đó, được chưa? Tôi nói với hắn
là tôi sẽ kể cho anh nghe. Matt bật cười, nói anh sẽ không bao giờ tin tôi và mọi
người đều biết tôi là hạng con gái gì. Tôi đã chống cự khiến hắn lái xe đâm vào
khe núi. Sau đó hắn bỏ chạy. Chắc hẳn hắn đã lôi di động gọi bạn đến đón. Tôi
không biết và cũng chẳng quan tâm.”
“Tên nhóc đó sai rồi.”
Rusty ngước nhìn anh bằng đôi mắt vẫn còn tràn ngập đau đớn. “Sao cơ?”
“Tôi tin em.”
Vẻ nhẹ nhõm hiện ra trong mắt Rusty. Nước mắt lăn dài xuống hai má rồi
con bé úp tay lên mặt khóc nức nở. Sean đưa tay chạm vào tóc con bé.
“Tên đó sẽ không thoát tội đâu, Rusty.”
Con bé thình lình ngẩng đầu lên lần nữa. “Không, anh không thể kể điều này
với bất cứ ai. Chẳng có ai tin anh đâu. Anh hiểu chứ? Cuộc đời của tôi sẽ bị hủy
hoại. Tôi sẽ không thể đến trường được nữa.”
Điều đáng buồn là Rusty đã đúng về việc có nhiều người không tin con bé.
Nhưng điều đó không có nghĩa là Sean và toàn bộ gia đình Kelly sẽ để cho tên
nhóc xấu xa kia sống yên ổn.
“Tôi sẽ không khởi kiện đâu”; Rusty nói dữ dội. “Tôi sẽ không làm thế. Tôi
sẽ không nói gì cả. Anh không thể bắt tôi làm vậy.”
Sean lướt tay nâng nhẹ cằm con bé lên. “Hãy tin tôi, Rusty. Tôi biết em ghét
tôi. Nhưng hãy tin tôi. Tôi sẽ lo liệu chuyện này.”
Niềm hy vọng trong mắt con bé gần như phá hủy anh. Điều đó chỉ xuất hiện
trong giây lát rồi nét mặt nó lại mang vẻ hoài nghi.
“Giờ hãy cho tôi biết em bị thương ở đâu. Em có cần đến bệnh viện không?”
Rusty đỏ mặt lắc đầu. “Hắn chỉ đánh tôi vài cái và xé quần áo của tôi thôi.”
Sean chạm vào má con bé, nơi hằn lên những vết bầm tím. “Chuyện gì đã
xảy ra ở đây?”
Con bé quay đi, kéo cái áo bị rách lên để che những vết bầm. “Không có gì
cả. Hắn ta chỉ giữ chặt cổ tôi khi xé cái áo này thôi.”
Sean nóng lòng muốn bóp cổ tên Matt kia.
“Hãy cho tôi biết em muốn làm gì. Nếu em muốn đến bệnh viện, tôi sẽ chở
em đến đó.”
“Tôi chỉ muốn gặp mẹ thôi”, con bé nhỏ giọng nói.
“Vậy tôi sẽ đưa em về nhà, được chứ? Tôi sẽ gọi trước để chắc chắn là bác
ấy có ở nhà.”
“Mẹ không đến bệnh viện với chị Sophie sao?”
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“Ngay lúc này, tôi nghĩ em cần bác ấy hơn”, Sean nhẹ nhàng nói.
Rusty thở dài nhẹ nhõm rồi sau đó nhìn anh. “Cảm ơn. Anh biết đấy, anh
không phải là một tên cớm quá xấu xa đâu.”
Sean lắc đầu. “Cảnh sát không phải là kẻ xấu, Rusty à.” Anh liếc nhìn xe của
con bé. “Em có cần ra đó lấy đồ gì trước khi chúng ta rời đi hay không?”
“Ví và đồ dùng học tập của tôi.”
“Được rồi, em hãy ngồi yên ở đây trong khi tôi đi lấy chúng. Tôi sẽ gọi dịch
vụ đến kéo chiếc xe đó về.”
“Ba mẹ sẽ tức giận lắm”, Rusty nói. “Họ vừa mới mua chiếc xe đó cho tôi và
tôi đã hứa sẽ giữ cẩn thận.”
Sean dừng lại, cúi người vào trong xe nhìn Rusty. “Họ sẽ vui khi thấy em
không sao. Họ chẳng quan tâm đến chiếc xe đó đâu.”
Khi đi đến chỗ cái xe hỏng, anh lôi điện thoại ra. “Bác Marlene phải không?
Cháu là Sean đây. Vâng, Rusty ổn ạ. Cháu biết chắc hẳn bác đang trên đường
đến bệnh viện nhưng Rusty thật sự cần bác ngay bây giờ. Cháu sẽ đưa con bé về
nhà nếu bác có thể gặp bọn cháu ở đó.”
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