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Chương 16

S

ean đậu xe bên ngoài nhà của Matt Winfree, ngồi yên để cố kiểm soát cơn

giận trong chốc lát. Đối phó với những tên nhóc xấc láo như Matt chẳng phải
việc mới mẻ gì, nhưng lần này anh bắt đầu thiếu kiểm soát. Vụ xích mích giữa
tên nhóc đó và Rusty chẳng có gì bí ẩn. Từ phút đầu tiên biết anh là cảnh sát,
Rusty luôn hành động bướng bỉnh, khó chịu và thích chống đối. Anh nửa muốn
lay con bé bất tỉnh, nửa lại muốn tránh mặt con bé hơn. Nhưng con bé không
đáng bị Matt đối xử như thế. Mặc cho tất cả những sai lầm của Rusty, anh biết
tuy Rusty có vẻ ngoài cứng rắn nhưng con bé lại là đứa hay sợ hãi và thiếu cảm
giác an toàn. Con bé chỉ muốn những thứ mà những đứa nhóc khác cho là lẽ dĩ
nhiên: Một ai đó yêu thương quan tâm mình.
Sean xuống xe rồi đi đến cửa trước. Cha của Matt, Tom, mở cửa ra khi anh
mới đến giữa lối đi.
“Sean”, ông ta cất tiếng chào. “Tôi có thể giúp gì cho cậu nào?
Sean dừng chân ở phía trước bậc thềm cuối. “Tom, tôi cần nói chuyện với
Matt.”
Tom nhăn mặt nhíu mày. “Có chuyện gì sao? Nó mới đi học về và đang ở
trên lầu làm bài tập.”
“Tôi cần gặp Matt. Tôi có vài lời phải nói riêng với cậu ta.”
“Tôi sẽ gọi nó, nhưng tôi sẽ đứng nghe mọi điều cậu nói với nó.”
Sean nhún vai. “Nếu ông cứ khăng khăng thế thì được thôi.”
Anh đứng ngoài, đút tay vào túi quần trong khi chờ đợi. Vài phút sau, Tom
đi ra hàng hiên cùng với Matt. Tên nhóc đó lo lắng liếc nhìn Sean rồi đến cha
mình, sau đó môi cậu ta cong lên bắt đầu màn công kích.
“Bất kể con bé lẳng lơ kia đã nói gì, tôi chẳng làm gì cả.”
“Cẩn thận lời nói của mình”, Tom quát. “Con phải kính trọng người lớn.”
Sean trừng mắt nhìn Matt và thích thú ngắm nhìn tên nhóc đó lộ vẻ lúng
túng. “Coi nào, tôi đã nói gì đâu. Việc cậu chưa gì đã tự vệ thế kia chẳng phải
đáng ngờ sao?”
Tom nheo mắt và thinh lặng nhìn con trai mình. Sau đó ông ta quay sang
Sean. “Có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy, Sean? Nói thẳng ra đi, cậu nghĩ
Matt đã làm gì?”
“Tôi không nghĩ gì cả”, Sean khẽ nói. Anh nhìn Tom rồi quay sang Matt, sau
đó tiến một bước. “Cậu thật sự may mắn vì tôi đã không lôi cậu đến trại giam
đó.”
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Matt cười tự mãn nhưng ánh mắt đã lộ rõ vẻ hoảng sợ.
“Rusty sẽ không khởi kiện, cho dù tôi đã ráng thuyết phục con bé nên làm
thế. Chẳng có gì khiến tôi thích thú bằng việc tống cậu vào xà lim cả. Nhưng để
tôi nói cậu nghe điều này. Nếu cậu nhắc tới tên con bé ra - dù chỉ một lần - tôi
sẽ khiến cuộc sống của cậu khốn khổ đấy. Hiểu rồi chứ? Cậu không được hé lời
nào về Rusty. Đừng có mà khoe khoang với đám bạn rằng cậu đã tiếp cận được
con bé. Nếu tôi nghe thấy cậu đã làm điều gì đó khiến con bé khổ sở ở trường,
tôi sẽ trừng phạt cậu nặng tới mức kè kè sát bên cậu ngay cả khi cậu đi vệ sinh
đấy. Và cậu cũng có thể nói lời tạm biệt với học bổng đến đội bóng đá trường
UT đi.”
Matt tái mét, còn vẻ mặt bối rối của Tom chuyển sang giận dữ. “Matt, cậu ta
đang nói về cái quái gì vậy? Con đã làm gì thế hả?”
“Con chẳng làm gì cả”, Matt tức giận nói. “Con bé lẳng lơ đó là đứa thích
trêu chọc châm chích người khác.”
“Tôi đã nhìn thấy những vết bầm tím trên cổ của Rusty, cả cái áo bị xé rách
nữa. Tiện thể, cậu còn phải bồi thường vì đã làm hỏng cái xe mới của con bé.
Tôi đã tức điên lên khi thấy cậu vẫn bình an vô sự. Nhưng sự việc sẽ chấm dứt
ngay bây giờ. Nếu cậu nghĩ tôi nói đùa thì cứ thử xem. Tôi có thể hủy hoại cuộc
đời cậu, và hơn nữa tôi sẽ vô cùng thích thú làm thế nếu cậu gây bất cứ khó
khăn gì cho Rusty.”
Tom nhắm mắt lại rồi lắc đầu. Hai gò má ông ta mất hẳn vẻ hồng hào và
Sean cảm thấy buồn thay cho ông ta. Tom là người tốt. Ông ta là thành viên kì
cựu của bộ lẫn nhà tài trợ lớn của trường trung học. Anh nghĩ Tom sẽ không tha
thứ cho hành vi tồi tệ của con trai đâu.
“Thằng bé sẽ làm mọi thứ để bù đắp cho sai lầm của mình”, Tom khàn giọng
nói. “Tôi hứa với cậu.”
Gương mặt Matt đỏ ửng và sưng sỉa tức giận, nhưng ánh mắt của Tom đã
ngăn cậu ta nói ra suy nghĩ của mình.
“Tôi muốn cậu ta tránh xa Rusty và không được hó hé bất cứ điều gì.”
Tom gật đầu. “Thằng bé sẽ làm thế.”
Sean quay người bắt đầu đi đến xe của mình thì lời nói tức giận bộc phát của
Matt vang tới chỗ anh.
“Cô ta chẳng là cái gì! Chỉ là một con nhóc dâm đãng. Tại sao anh phải quan
tâm đến cô ta như thế?”
Sean dừng lại rồi chậm rãi xoay người. Đôi mắt trợn trừng của anh ghim chặt
lấy Matt cho đến khi nhìn thấy nỗi sợ hãi ánh lên trong mắt của tên nhóc đó.
“Đó chính là sai lầm của cậu, tên ranh con ngu ngốc. Hãy nghe theo lời
khuyên của tôi, quên việc cậu từng nghe đến cái tên Rusty đi. Giờ con bé đã là
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thành viên trong gia đình Kelly, và nếu cậu biết điều gì đó về họ thì cậu nên
hiểu rằng họ sẽ không tha thứ cho những kẻ dám lăng mạ người thân trong gia
đình mình. Bây giờ con bé đã có đến sáu ông anh, những người chỉ muốn đá
bay tên nhóc ngạo mạn như cậu ra khỏi hạt Stewart thôi.”
“Matt, vì Chúa, câm miệng lại”, Tom gầm gừ. “Con đã gây đủ rắc rồi rồi.”
Sean chạm mũ chào Tom rồi tiếp tục đi đến xe của mình.
Anh lái xe đến nhà Kelly, cảm thấy hài lòng vì đã khiến Matt Winfree câm
miệng và để yên cho Rusty.
Vài phút sau, anh dừng lại bên cạnh xe của Marlene rồi thở dài. Tất cả những
điều này thật tệ hại. Đặc biệt là với Rusty. Nhưng ít ra anh có thể làm vơi đi nỗi
sợ hãi về những rắc rối ở trường của con bé.
Sean gõ cửa và chờ đợi. Marlene ra mở cửa, đôi mắt sáng rực lên. Ôi, anh đã
nhìn thấy ánh mắt đó nhiều lần. Bác ấy là một người phụ nữ dễ chịu, dịu dàng
nhưng Chúa mới cứu được kẻ ngu xuẩn nào dám cư xử tệ bạc với những đứa
con bé nhỏ của bác ấy.
“Rusty thế nào rồi ạ?”, Sean khẽ hỏi.
Marlene thở dài. “Khó chịu nhưng cố không để bác biết. Dĩ nhiên con bé sẽ
giả vờ như thế, nhưng sự việc kia đã làm con bé sợ chết khiếp. Hãy nói với bác
là cháu đã cho thằng nhóc khốn kiếp kia một trận nên thân đi.”
Hai vai Sean run lên vì cười. “Cháu chỉ đe dọa tên nhóc đó thôi.”
Marlene thốt ra âm thanh bực tức.
“Cháu có thể gặp con bé không ạ?”, Sean hỏi.
Marlene mở cửa rộng hơn. “Dĩ nhiên là được. Vào nhà đi cháu. Con bé ở
trong bếp. Bác đang làm túi đá để chườm mấy vết bầm cho con bé.”
Sean cau có khi nghe đến những vết thâm tím. Điều đó làm anh muốn quay
trở lại nhà Matt Winfree và cho tên nhãi đó vài vết bầm tương tự trên mặt.
Anh theo Marlene vào nhà bếp và chuẩn bị đón nhận thái độ gây hấn của
Rusty. Nhưng khi con bé ngước lên, anh không nhìn thấy bất cứ dấu hiệu tức
giận hay thù địch nào. Con bé trông thật ngây ngô và vô cùng tổn thương.
“Em thế nào rồi?”, anh hỏi.
Con bé tựa vào bồn rửa và giữ chặt túi đá. “Tôi ổn. Cảm ơn anh.”
Con bé có vẻ thờ ơ. Anh thích lúc con bé lắm lời và tỏ ra khó chịu hơn. Anh
không biết xử sự thế nào với một Rusty trầm tính và dễ bị tổn thương thế này.
“Tôi chỉ đến để nói rằng em không phải lo việc Matt Winfree sẽ gây thêm
rắc rồi cho em. Và ở trường cũng không có chuyện gì hết. Tên nhóc đó sẽ không
hó hé một lời nào đâu.”
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Rusty mở to mắt kinh ngạc và những giọt nước mắt lấp lánh đong đầy.
“Anh đã làm gì?”, con bé khàn giọng hỏi.
Sean lắc đầu. “Tôi đã làm gì không quan trọng. Điều cốt yếu là tên nhóc đó
sẽ không gây rắc rồi cho em nữa. Và Rusty này, nếu em cần thì cứ gọi điện
thoại cho tôi, được chứ? Dường như em nghĩ rằng chẳng có ai ở bên cạnh mình
và không thể dựa vào bất cứ ai. Nhưng bây giờ em nên biết điều đó không đúng.
Gia đình Kelly sẽ ở bên em và tôi cũng thế.”
Đôi mắt Rusty đờ đẫn vì sốc khi con bé cứ trân trối nhìn anh mà không nói
được lời nào. Tiếng chuông điện thoại của Marlene đã phá vỡ sự thinh lặng kéo
dài sau lời tuyên bố của anh. Bà nghe điện và anh dỏng tai lắng nghe tiếng bà
chào rồi cười toe toét.
“Sophie sinh rồi!”, bà nói vọng ra.
Sean mỉm cười. “Tuyệt quá. Nói với Sam là cháu chúc mừng anh ấy.”
Marlene nói chuyện thêm vài phút nữa rồi cúp máy, miệng cười toe toét đến
tận mang tai.
“Sao cháu lại không lái xe đưa hai người đến bệnh viện để gặp Sophie và
đứa bé mới chào đời nhỉ?”, Sean đề nghị. Anh liếc nhìn Rusty khi nói. “Có vẻ
với tôi, đây là thời điểm tốt để được ở bên gia đình.”
Đôi mắt con bé bừng sáng và nó khẽ hé miệng cười.
Marlene nhìn Rusty rồi sau đó siết chặt tay con bé. “Con sẽ nói gì đây? Con
có muốn đến gặp thành viên mới của đại gia đình Kelly không?”
“Con thích lắm ạ”, Rusty khẽ nói.
“Vậy thì chúng ta đi thôi. Cháu sẽ cho cả hai đi xe tuần tra có bật đèn còi
hụ”, Sean vừa nói vừa cười toe toét.
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