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Chương 17

“M

exico? cô ấy đang làm cái quái gì ở đấy?”, Garrett hỏi.

Donovan xoa tóc rồi ngáp dài, hai mắt lờ đờ khi nhìn đăm đăm vào màn hình
máy tính. “Một phi công lái máy bay chở hàng đưa Sarah đến đó. Cô ta đã trả
cho gã một khoản khá hậu hĩnh.”
Garrett nheo mắt. “Nhưng rõ ràng không đủ để mua sự im lặng của gã. Làm
thế nào chú có thể tìm ra điều đó nhanh thế?”
Donovan nhướng một bên lông mày. “Như em vẫn nói, anh và anh Sam chỉ
nghĩ đến việc bắt tay vào làm thôi. Chẳng ai trong hai anh có thể xoay xở được
gì nếu thiếu vắng em.”
“Cảm thấy không được coi trọng sao, Van?”
“Anh đi chết đi.”
Garrett cười khùng khục. “Anh nghĩ cả anh và Sam đều biết rõ ai là người
cai quản nơi này. Chắc chắn không phải là anh rồi. Vì thế hãy nói cho anh nghe
mọi thứ. Nhưng Chúa ơi, anh không muốn quay lại Mexico sớm thế này đâu.”
“Muốn em đến đó không?”, Donovan đề xuất. “Em nghỉ ngơi đủ rồi. Anh có
thể ở lại đây trông coi KGI, vì giờ anh Sam chỉ mải mê ngắm cô con gái mới
sinh của mình thôi.”
“Chết tiệt, không đâu.”
Donovan nhướng một bên lông mày. “Tại sao không chứ? Hơn nữa, làm thế
nào một kẻ lười biếng đang đi du lịch biển ở đảo Bijoux lại xuất hiện ở Mexico
được chứ? Không có lời giải thích nào làm cô ta tin rằng đó là sự trùng hợp
ngẫu nhiên đâu.”
“Anh sẽ phải nói dối.”
“Ừ, anh cũng sẽ vượt qua thôi.”
Donovan sẽ không kể cho Garrett nghe những điều anh chưa biết. Anh đã
phải đấu tranh gay gắt với lương tâm kể từ lúc Sarah chạy trốn. Khi ở trên đảo,
anh biết mình đã giành được niềm tin của cô, hay chí ít là ở một mức độ nào đó.
Anh phải có lời giải thích hợp lý cho lần xuất hiện tiếp theo này. Một lời giải
thích không làm cô đóng sầm cửa vào mặt anh hay bỏ trốn như lần đầu.
Garrett điên tiết thở hắt ra. “Anh sẽ nói Lattimer đã cử anh tới và muốn anh
có mặt ở đó ngay từ đầu. Điều đó sẽ làm Sarah sốc đến mức tin ngay. Anh đã ở
bên cô ấy một thời gian khá lâu trên đảo. Chắc cô ấy vẫn chưa liên lạc với
Lattimer, vì thế lý do này sẽ cho anh cơ hội trì hoãn. Còn nếu như cô ấy nói
chuyện với Lattimer và hỏi về việc kéo hắn đến đó, mọi việc sẽ tốt hơn nhiều.”
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“Kế hoạch hay đấy”, Donovan nói, trầm ngâm Garrett. “Thế tại sao anh lại
tức giận thế kia?”
“Chết tiệt, bởi vì anh ghét việc phải nói dối Sarah”, Garrett bùng nổ. Anh sờ
gáy rồi lắc đầu. “Cô ấy đã từng bị phản bội. Anh ghét ý tưởng nói dối hay lợi
dụng cô ấy, cho dù có phải làm mọi thứ để đạt được mục đích đi nữa.”
Donovan chậm rãi gật đầu. “Ừ, em hiểu, anh trai à. Lời đề nghị của em vẫn
còn hiệu lực đấy. Em sẽ đến đó và vì Sarah không biết em, nên em có thể giấu
cô ta ở một nơi nào đó, sau đó chúng ta giăng bẫy bắt Lattimer mà không cần
đến Resnick. Anh có được cô gái đó còn Chú Sam bắt được Lattimer. Cả làng
cùng vui.”
“Không, anh sẽ đi. Chú hãy tìm cho anh một nơi trú ẩn an toàn. Anh sẽ an
tâm hơn nếu chúng ta phái vài người trong đội đến thám thính nơi đó trước. Anh
có lẽ phải nói dối Sarah, nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ không bảo vệ
cô ấy bằng mọi giá.”
“Em chắc nói điều này ắt hẳn sẽ khiến anh khó chịu, nhưng em nghĩ anh
không nên dính líu vào chuyện này nữa, Garrett à. Việc này quá mang tính cá
nhân, lúc trước là vì Lattimer còn giờ là Sarah. Em có thể sáng suốt thực hiện
nhiệm vụ này nhưng anh thì không.”
“Chú không được lại gần Sarah.”
Vẻ kinh ngạc lóe lên trong ánh mắt Donovan. Garrett chán nản hắng giọng
và không chịu nói gì khác về vấn đề này. Donovan không phải kẻ ngốc. Nó biết
anh đã vướng sâu vào rắc rối. Nhưng thế không có nghĩa là nó muốn tán gẫu về
điều ấy.
“Em cần hơn một tiếng để thu xếp và chuẩn bị máy bay”, Donovan nói.
“Anh không cần thu dọn hành lý vì thế anh sẽ sẵn sàng lên đường ngay khi
chú làm xong mọi việc. Trong lúc đợi, anh sẽ chạy đến bệnh viện, tạm biệt
Sophie và gặp cháu gái của chúng ta. Trên đường về anh cũng sẽ tạt qua nhà
Ethan và Rachel để con bé không phải lo lắng.”
Donovan giơ hai ngón tay chào kiểu hài hước và được Garrett chào đáp lại
bằng ngón giữa. Anh gần ra đến cửa thì giọng của Donovan làm anh dừng bước.
“Hãy cẩn thận, Garrett. Việc này rõ ràng khó lường hơn chúng ta tưởng. Hãy
đi đến đó và làm những điều cần thiết để Sarah tin tưởng anh. Tiếp đó anh cần
phải đưa cô ta rời khỏi nơi quái quỷ đó ngay.”
Garrett xoay người, bấu chặt tay trên khung cửa. “Ừ, anh sẽ nghe lời chú. Và
cảm ơn nha, Van. Anh cảm kích chú lắm đó.”
Marcus Lattimer lạnh lùng nhìn đăm đăm gã đàn ông đứng trước mặt. Hai
thuộc hạ của hắn kèm hai bên tên phản bội bẩn thỉu be bét máu kia, chĩa súng
vào mạn sườn gã. Môi Marcus cong lên lộ vẻ chán ghét. Hắn không cần kẻ bất
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trung. Douglas Culpepper đã xâm nhập vào tổ chức của hắn, giành lấy niềm tin
của hắn trong khi lại đang làm việc cho CIA suốt thời gian qua.
Marcus để cho gã run sợ một lát trước khi trực tiếp trò chuyện với gã.
“Chào mừng đã trở lại, Douglas. Tao tìm mày mãi.”
Nghe Marcus gọi tên mình, tia sáng lóe lên trong mắt kẻ đã phản bội gã.
Douglas vẫn im lặng khi đăm đăm nhìn Marcus, nhận thức về số mệnh của
mình phản chiếu rõ trên gương mặt.
“Mày đã bán đứng tao, Douglas, nhưng nói tao nghe, có phải mày cũng bán
đứng em gái tao hay không?”
Đây là một trong những sai lầm của Marcus. Tuy hắn luôn cẩn trọng nhưng
Douglas lại là một kẻ cừ khôi. Hắn vẫn còn điên tiết vì sự thiếu cảnh giác của
mình. Hắn đã kể cho Douglas nghe những điều mình chưa từng tiết lộ với bất cứ
ai trong tổ chức, gồm cả chuyện về Sarah.
Quai hàm Marcus giật giật khi Douglas vẫn im lặng.
“Nếu mày không tiết lộ điều đó thì có lẽ tao đã tha cho mày”, Marcus nói
tiếp. “Có phải bọn chúng đang săn lùng con bé hay không?”
Douglas mím chặt môi, hai cánh mũi phập phồng.
Marcus bật dậy, đập mạnh tay lên bàn khi nghiêng người về phía Douglas.
“Mày sẽ phải nói hết, tên chó đẻ kia. Tao đảm bảo hết ngày hôm nay, mày sẽ
mở miệng. Mày sẽ nói cho tao nghe mọi thứ mà mày đã báo cáo với cấp trên.”
“Mày đi chết đi.”
“Không”, Marcus nói. “Là mày, Douglas ạ.”
Hắn khoát tay ra hiệu và ba tên thuộc hạ kéo Douglas ra khỏi phòng. Hắn
ngồi sụp xuống ghế, ngả lưng ra sau khi xoay người nhìn đăm đăm ra ngoài cửa
sổ. Douglas sẽ phải nói. Mặc dù điều đó thực sự không quan trọng. Marcus đã
hành động khi chuyện của Sarah không còn là bí mật nữa. Điều đó có nghĩa con
bé đang gặp nguy hiểm. CIA và hàng đông những tổ chức khác hẳn sẽ không do
dự mà lợi dụng con bé để giăng bẫy tóm hắn. Sarah cũng biết thực tế đó bởi vì
con bé đã bỏ trốn để bảo vệ hắn.
Marcus mỉm cười trước ý nghĩ em gái nhỏ bé bảo vệ mình. Hắn là một trong
những đối tượng đáng sợ nhất thế giới, nhưng một người phụ nữ với trái tim
nhân hậu và thiếu hiểu biết về thế giới xấu xa này đã quyết tâm bảo vệ hắn.
Đúng, việc Douglas chịu nói ra không còn quan trọng nhưng Marcus cam
đoan gã sẽ phải hối tiếc vì đã phản bội niềm tin của hắn. Hắn không muốn nỗi
đau đớn của Douglas nhanh chóng kết thúc. Hắn đã chỉ thị cho đám thuộc hạ để
gã sống càng lâu càng tốt. Cuối cùng gã cũng chết trong thống khổ cực độ thôi.
Cho đến lúc ấy, gã sẽ phải liên tục khẩn cầu được chết.
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Marcus mở laptop và kiểm tra tài khoản email dùng liên lạc với Sarah. Có
một thư mới từ con bé. Hắn hài lòng khi xem xét kỹ nội dung bức thư. Cuối
cùng con bé cũng yêu cầu sự giúp đỡ của hắn. Hắn nhanh chóng trả lời con bé,
chỉ dẫn ngắn gọn về nơi cần đến và những điều cần làm khi ở đó.
Gửi thư xong, hắn đóng máy tính lại và hy vọng con bé sẽ nghe lời.
Hắn tựa lưng vào ghế rồi quan sát những họa tiết trên những bức tranh yêu
thích treo trên tường. Sau đó hắn từ từ mở ngăn kéo, nơi chứa một chiếc hộp
nhỏ có khóa cất giữ bức ảnh của Sarah.
Hắn sẽ không cho phép bất cứ điều gì xảy ra với Sarah. Con bé đã phải chịu
đựng quá nhiều rồi. Nếu cha của họ làm tốt nghĩa vụ của mình, Sarah có lẽ đã
lớn lên trong sự che chở và những đặc quyền mà con bé đáng được hưởng.
Marcus hy vọng kẻ xấu xa đó cũng đang mục rữa dưới hỏa ngục cùng với
Allen Cross.
“Sớm thôi, Sarah à”, hắn thì thầm. “Anh cam đoan em sẽ không bao giờ phải
chịu thiếu thốn nữa. Anh chỉ cần thêm một chút thời gian thôi.”
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