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hông có cảnh biển, tiếng sóng xô bờ cũng như những cơn gió mát thổi

qua. Thời tiết ở đây thật oi bức. Không khí nóng ẩm chán ngấy này làm Sarah
trở nên cáu kỉnh hơn.
Cô đã đến nơi này ngay sau khi rời khỏi phòng khách sạn nhỏ tồi tàn trong
thị trấn mà cô không thể nhớ tên. Lúc nhận được email kèm theo những chỉ dẫn
rõ ràng của Marcus, cô thấy vừa sợ hãi vừa nhẹ nhõm. Dù không muốn kéo anh
trai vào mớ hỗn độn của mình nhưng cô cần sự giúp đỡ, và anh ấy chính là
người hỗ trợ tuyệt vời.
Fiona, người trông nhà cho Marcus, đã dự trữ thực phẩm cùng mọi thứ cần
thiết và thận trọng rời đi ngay khi Sarah đến. Bà ta chỉ để lại số điện thoại ở nơi
dễ nhìn thấy phòng khi cô cần.
Khu vực này tuy hẻo lánh nhưng không phải không có đường trốn thoát. Cô
đã dành vài giờ tỉ mỉ lên kế hoạch cho mọi tình huống có thể xảy ra. Trong mấy
tuần ở trên đảo Bijoux, cô đã quá ngây thơ. Không phải cô thiếu cẩn trọng,
nhưng thậm chí có như thế, cô cũng vẫn hay giật mình và không biết cách tự
bảo vệ bản thân. Ngay từ lúc đặt chân lên đảo, cô đã vạch sẵn lộ trình trốn thoát
nhưng lại không hề cân nhắc đến cách tự vệ. Xét đến tình cảnh của cô thì điều
này nghe thật lố bịch.
Nhưng đó không còn là vấn đề nữa. Nhờ Marcus mà bây giờ cô được sở hữu
một khẩu súng, và dù chưa có cơ hội thử nổ súng, cô cũng đã xem xét mọi ngóc
ngách của thứ vũ khí này, nạp đạn rồi tháo đạn, kiểm tra chốt an toàn, trọng
lượng cũng như cách cầm súng. Khẩu súng này lớn và khá phức tạp đối với cô,
nhưng sẽ là thứ hữu dụng trong lúc cấp thiết.
Sarah đưa súng lên, nhắm vào một kẻ thù tưởng tượng và kiểm tra quyết tâm
giết hắn của mình. Khi tất cả nổ lực đều thất bại, cô liền mường tượng mình
đang đối mặt với Allen Cross và nổ một phát súng xuyên qua tim gã.
Cô có thể tự thân vận động. Đã đến lúc để làm điều đó và thôi làm kẻ yếu
đuối sợ hãi như suốt một năm qua rồi.
Nếu là vào rất lâu trước đây, có lẽ Sarah sẽ ở lại trên đảo và tận hưởng một
kỳ nghỉ lãng mạn cùng với Garrett. Anh có vẻ chắc chắn là người rất thú vị.
Anh đã hôn cô và cô cũng đã thấy cách anh nhìn mình. Cô không thể vô cảm
trước người đàn ông đó, cho dù ý thức cảnh báo yếu ớt cứ dấy lên bất cứ khi
nào anh ở gần.
Đó không phải là nỗi sợ hãi khi ai đó có ý định làm hại cô. Mà đó là nỗi sợ
hãi của một người phụ nữ khi thấy một người đàn ông có thể chế ngự các giác
quan, và biến mọi bản năng thành những điều nguyên thủy nhất.
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Đó là thứ cảm xúc cuồng nhiệt. Nó choán hết tâm trí lẫn linh hồn cô với rung
động làm đánh thức khao khát sâu bên trong: Sở hữu và được sở hữu.
Tiếng cười chế giễu sôi trong cổ họng khi cô đăm đăm nhìn quang cảnh
tuyệt đẹp xung quanh. Cô đứng bên cửa sổ, xoa hai bàn tay vào nhau. Cô đã
phải bỏ trốn để cứu mạng mình, thế mà giờ lại đang đứng đây, ngẫm nghĩ về
những giả thuyết khi dính vào cuộc tình chớp nhoáng với một chàng trai nóng
bỏng.
Nhưng ngọn lửa lôi cuốn cùng khả năng nghĩ đến một người đàn ông điển
trai mà không hề thấy sợ hãi đã khích lệ cô. Cảm giác hoài nghi đang xâm lấn
cô. Đây là một hướng đi đúng đắn, một cách chữa lành êm dịu.
Giữa tình trạng rối loạn và nhận thức cuộc sống thay đổi, hy vọng lại cháy
bùng lên. Có lẽ tương lai của cô sẽ không còn ảm đạm như những ngày tháng
qua nữa, mà sẽ tươi sáng tự do hơn.
Cơn đói đưa Sarah đến nhà bếp. Cô miễn cưỡng rời khỏi khu vực có tầm
nhìn bao quát. Ở đó cô cảm thấy an toàn hơn vì có thể trong thấy khi có nguy
hiểm lại gần.
Nhà bếp tuy nhỏ nhưng tích trữ đủ loại thực phẩm, và vật dụng thì hiện đại
đến đáng kinh ngạc. Thậm chí còn hơn căn hộ của cô ở Boston. Sau khi xem
qua tủ lạnh và chạn thức ăn, Sarah quyết định chỉ ăn đơn giản và tự tay làm
bánh mỳ sandwich. Cô sẽ nấu nướng khi không còn thấy bồn chồn với cảm giác
ai đó sẽ nhảy vọt ra từ cánh rừng và lao vào trong nhà bất cứ lúc nào.
Cô rót một ly rượu vang, định đặt chai xuống bàn nhưng lại quyết định việc
uống hết chai không phải là ý kiến tồi. Rõ ràng điều đó sẽ giúp cô xua tan nỗi
căng thẳng chi phối trong những ngày qua.
Sarah kẹp cái chai dưới cánh tay, nhấc cái đĩa đựng bánh sandwich lên rồi
cầm theo ly rượu. Cô trở lại phòng khách, chọn cho mình chỗ ngồi có tầm nhìn
tuyệt vời. Khi ăn được nửa cái sandwich, cô đã rót đầy lại ly rượu đến hai lần.
Rượu làm cô bình tĩnh lại. Tình trạng kiệt sức lan tỏa như màn sương mù
lững lờ trôi, chảy khắp huyết quản cho đến khi chân tay uể oải, và cô phải cố
sức mãi mới mở được hai mi mắt nặng trĩu.
Cô đá văng giày rồi cúi người đặt chiếc đĩa kế bên chai rượu vang gần như
đã cạn. Sau một lúc nhìn đăm đăm cái ly, cô uống cạn nó rồi ngả lưng trên
trường kỷ, đầu nảy nhẹ trên tấm đệm căng phồng.
Chắc hẳn việc say xỉn vào lúc cần đề cao cảnh giác không phải là ý tưởng
hay, nhưng cô đã kiệt sức vì không ngủ suốt ba ngày liền. Cô phải chợp mắt
thôi, nếu không sẽ phát điên mất.
Cô còn phải làm một việc nữa trước khi không thể kháng cự lại tình trạng
kiệt sức. Cô kéo cái laptop để ở cuối trường kỷ rồi mở ra. Máy tính mất một lúc
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mới dò được mạng Wi-Fi. Cô nín thở, hy vọng đường truyền mạng đủ mạnh để
có thể kiểm tra email.
Màn hình bỗng mờ đi. Sarah đưa một tay dụi mắt rồi bóp trán, tay còn lại gõ
phím để hoàn tất việc truy cập tài khoản của mình. Tốc độ đường truyền chậm
nên việc tải trang dường như kéo dài bất tận. Cuối cùng màn hình cũng xuất
hiện tin nhắn báo có email mới, cô sốt ruột nhấp chuột vào để xem nội dung.
Bức đầu tiên chỉ có một dòng.
Hãy báo cho anh biết em đã đến nơi an toàn.
Bức thứ hai chứa đựng toàn nỗi lo lắng, nôn nóng của Marcus. Chết tiệt,
Sarah. Có chuyện gì thế? Hãy trả lời ngay khi em nhận được email này. Anh lo
lắm.
Cô mở khung soạn email mới rồi hồi đáp ngắn gọn. Em đã đến nơi. Cảm ơn
anh. Xin đừng lo lắng. Em sẽ chờ ở đây như anh đã dặn.
Sarah tắt máy rồi đẩy nó xuống dưới chân. Hai mi mắt còn nặng trĩu hơn lúc
trước. Cuối cùng, cơn mệt mỏi nhanh chóng vây lấy cô. Cô liếc mắt sang phía
bên phải bàn cà phê và với tay chộp lấy khẩu súng. Sau khi kiểm tra để đảm bảo
chốt an toàn đã được kích hoạt, cô đặt nó kế bên đĩa sandwich, đảm bảo khẩu
súng nằm trong tầm với trong lúc cô nằm trên trường kỷ.
Cô ngáp dài rồi chào đón giấc ngủ đã bị lãng quên đang kéo đến. Được rượu
vang cùng ba ngày thao thức căng thẳng trợ giúp, cô ngủ thiếp đi. Nhưng ngay
cả như thế, giấc ngủ cũng bị gián đoạn. Cô mơ thấy những cái bóng đen kịt và
thứ khác trọn vẹn hơn. Đó là Garrett.
Garrett không lập tức xông vào nơi trú ẩn mới của Sarah. Anh dành ngày đầu
tiên để thám thính khu vực này, nhanh chóng nắm bắt tình hình và đảm bảo
mình sẽ không sa bẫy. Ngoài ra, còn để chắc chắn rằng khi anh xuất hiện, họ sẽ
có đường trốn thoát mà không gặp trở ngại.
Donovan quả quyết căn nhà này thuộc về Lattimer, điều đó có nghĩa là Sarah
đã liên lạc với hắn lúc rời khỏi đảo. Anh cần phải nhanh chóng nói chuyện với
cô và đảm bảo sau khi anh xuất hiện hoặc bị lộ lớp vỏ ngụy trang, cô sẽ không
thể liên lạc với hắn nữa.
Ngay khi sợ hãi bỏ trốn, mọi lý do từng ngăn cô chấp nhận sự trợ giúp của
anh trai đều tan biến. Hoặc có thể việc này đã được lên kế hoạch ngay từ đầu.
Ai biết được Lattimer nghĩ thế nào chứ. Garrett vẫn còn khó chịu với việc hắn
đã để cô chịu tổn thương suốt thời gian ở trên đảo. Nếu cô thực sự quan trọng
với hắn, thì bất kể cô có thích hay không, hắn đáng lẽ cũng nên đưa cô đến căn
nhà nào đó của mình.
Vì việc chuyển chỗ ở của Sarah, anh không biết mình sắp lâm vào tình
huống gì nữa. Theo anh biết, Lattimer có thể đến đây với cô, mặc dù điều đó sẽ
biến hắn thành tên khốn ngu xuẩn nhất hành tinh này. Nhưng nếu ngu ngốc như
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thế thì hắn đã không sống được đến bây giờ. Tuy nhiên, chuyện đời khó đoán.
Trong những năm ở quân đội và thực hiện nhiệm vụ KGI giao phó, Garrett đã
học được một điều: Nguyên tắc số một là luôn sẵn sàng cho mọi tình huống điên
rồ có thể xảy đến bất cứ lúc nào.
Garrett dịch ba lô sang một bên, chuyển khẩu súng trường sang tay kia khi
trèo qua một ngọn đồi khác nằm trong khu rừng bao quanh nhà Sarah. Sau khi
xem xét xong toàn bộ địa hình nơi đây, cuộc trinh sát của anh đã gần kết thúc.
Anh hài lòng vì không thấy bất cứ dấu hiệu hoạt động nào diễn ra gần đây,
không có điều cho thấy ai đó đã tìm ra cô trước mình. Nhưng anh vẫn cẩn thận
chú ý đến cả dấu hiệu nhỏ nhất để xem ngoài mình ra, còn ai khác đang theo dõi
ngôi nhà kia hay không.
Anh đặt tay lên bụng rồi giơ ống nhòm quan sát địa hình lên. Anh chĩa nó
vào dãy cửa kính của căn nhà và tức giận khi nhìn thấy mọi thứ bên trong bị
phơi bày, cho dù đó là nhà của Lattimer và lớp kính kia có khả năng cản được
những đầu đạn tối tân nhất.
Garrett cau có bực bội khi nhìn thấy Sarah đang đứng bên cửa sổ, nhìn ra
bên ngoài với vẻ mặt nhăn nhó, đầy lo âu. Lớp kính kia có chống đạn được hay
không cũng chẳng quan trọng. Riêng sự xuất hiện của cô ở nơi đó thôi đã là lời
mời gọi dành cho những kẻ đang săn đuổi cô rồi.
Anh sẽ phải nói với cô về những biện pháp giữ an toàn và giải thích mức độ
nguy hiểm mà cô đang phải đối mặt. Chết tiệt, tất cả mọi người trên thế giới này
đều muốn bắt cô. Ngay lúc này, Resnick chắc cũng đang bồn chồn và ở đâu đó
gần đây quan sát cô. Nếu Donovan có thể tìm ra cô thì ông ta cũng có thể làm
thế.
Thậm chí anh không muốn nghĩ đến việc có ai khác cũng đang tìm kiếm cô.
Vụ đột nhập trên đảo vẫn còn đè nặng tâm trí anh.
Khi kết thúc cuộc giám sát và hài lòng vì không có mối đe dọa nào trước
mắt, Garrett giấu đồ giữa hai tảng đá rồi bắt đầu chầm chậm tiến lại gần ngôi
nhà kia. Anh sẽ lấy lại những vật dụng của mình sau khi nói rõ ràng mọi chuyện
với Sarah. Nếu như mang đầy đủ vũ khí khi xông vào đó, anh sẽ chỉ khiến cô
hoảng sợ, mà riêng sự xuất hiện của anh cũng đủ khiến cô kinh hãi lắm rồi. Hơn
nữa, lần này anh chẳng có thanh chocolate nào để phe phẩy trước mặt cô cả.
Vì không muốn Sarah phát giác ra mình đang đến gần - cô có lẽ sẽ bỏ trốn
lần nữa - nên anh cẩn thận ngụy trang rồi đi vòng ra phía sau để vào nhà bằng
lối cửa sau.
Khéo léo chưa bao giờ là điểm mạnh của anh, nhưng lúc này anh phải đấu
tranh giữa việc gõ cửa như vị khách thông thường hay đột nhập vào trong để nói
chuyện với cô, trước khi cô có bất cứ ý nghĩ điên cuồng gì. Anh vốn tự tin vào
khả năng nói nhanh của mình.
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Anh thà xông vào rồi giải thích sau. Như thế mới giống với phong cách của
anh.
Khi đến chỗ cánh cửa gỗ phía sau nhà, Garrett thử giật nắm đấm cửa. Ít ra cô
đã khóa cửa lại. Anh di chuyển đến cửa sổ cách đó vài bước chân và nhòm vào
trong. Anh cảm thấy mình cứ như một kẻ lén lút chết tiệt khiến người khác phát
khiếp. Nếu lúc này Sarah nhìn thấy anh, cô sẽ chẳng có lý do gì để tin vào điều
ngược lại cả.
“Vào trước, giải thích sau”, Garrett lẩm bẩm.
Sarah là một nhiệm vụ, và anh không nên thấy có lỗi vì muốn đảm bảo an
toàn cho cô.
“Này anh bạn, hãy tiếp tục tự nhủ như vậy. Có thể mày sẽ tin thôi.”
Chúa ơi, giờ anh còn tự độc thoại với mình nữa chứ. Xét đến cùng, anh đáng
lẽ nên để Donovan nhận công việc này. Rõ ràng anh sắp mất trí rồi.
Khi quan sát bên trong, anh không nhìn thấy cô. Có khả năng cô vẫn còn
đứng bên dãy cửa sổ đằng trước. Anh kiểm tra cửa sổ và thấy nó cũng được
khóa lại. Không chỉ khóa mà còn có những chấn song chắn từ bậu cửa đến giữa
để tăng độ an toàn. Chẳng ai có thể vào được bên trong nếu không đập vỡ
những tấm kính kia.
Vì thế anh trở lại cửa sau.
Anh lôi chiếc túi nhỏ đựng “đồ nghề” ra. Chết tiệt, lâu lắm rồi anh mới phải
dùng đến cách phá cửa mà không có thuốc nổ. Việc này mất nhiều thời gian hơn
anh tưởng, nhưng cuối cùng anh cũng nạy được khóa và cẩn thận mở cửa ra.
Lúc đó, Garrett mới nhận ra còn hai dây xích ngăn không cho cửa mở quá
năm phân.
“Chết tiệt”, anh lầm bầm.
Không có cách gì để phá thứ này. Anh còn chẳng mang theo cái máy cắt nào
cả.
Dù sao anh cũng phải vào trong bằng được, bất chấp quyết tâm không làm cô
hoảng sợ.
Garrett lùi lại rồi dùng vai húc vào cánh cửa gỗ nặng trịch. Anh làm thế hai
lần trước khi dây xích lỏng ra khiến anh ngã sóng soài vào nhà. Anh va mạnh
người xuống sàn nhà, lăn tròn rồi dừng lại trước đôi chân của một phụ nữ.
Nếu anh nghĩ cô sẽ hét lên, hoảng sợ hay có một phản ứng yếu đuối nào khác
thì anh đã lầm to. Anh ngẩng đầu lên và thấy mình đang nhìn chằm chằm vào
một nòng súng. Chúa ơi, cô đang cầm một khẩu Desert Eagle1 dùng đạn cỡ
.50AE. Ngẩng lên cao hơn, anh trông thấy một người phụ nữ đang tức giận.
Anh lại hướng mắt xuống khẩu súng và thấy cô tùy tiện nắm chặt quanh báng
súng, tệ hơn là chốt an toàn bị khóa còn ngón tay đặt nơi cò súng lại quá chặt.
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“Sarah”, anh nhỏ giọng nói.
“Đồ xấu xa”, Sarah rít lên. “Ngay từ đầu anh đã theo dõi tôi phải không?
Anh không hề đi nghỉ mà kẻ nào đó đã phái anh bám theo tôi.”
“Theo khía cạnh nào đó thì điều ấy đúng”, Garrett nhẹ nhàng nói, chăm chú
nhìn ngón tay bóp cò của cô. “Nhưng nếu tôi được cử đến để giết em thì có lẽ
em đã mất mạng rồi.”
Vẻ bối rối thoáng qua trên gương mặt Sarah. Rõ ràng đó không phải là điều
cô trông đợi. “Marcus đã cử anh đến sao?”
Điều thú vị là, dường như Sarah nghĩ ai đó đã cử anh đến. Anh sẽ tính đến
chuyện này sau. Ngay bây giờ, anh cần phải thuyết phục được cô. “Ừ, anh ta đã
cử tôi đến.”
Sarah nhíu mày rồi bước lùi lại, nhưng vẫn cha súng vào anh, và vẫn để lúc
này chính là vị trí cô nhắm bắn. Dù vậy anh không định làm cô tức giận bằng
việc yêu cầu cô chọn một nơi khác đâu. Anh chẳng hề muốn tường trình một
bản báo cáo y khoa nhục nhã về việc “bị một người phụ nữ tức giận bắn nát tinh
hoàn”.
Sarah nheo mắt hoài nghi nhìn anh. “Anh tốt hơn nên biết rõ Marcus là ai,
còn không tôi sẽ bắn đấy.”
Cằm cô lộ ra vẻ cương quyết, môi mím chặt và hai mắt sáng lấp lánh không
chút sợ hãi. Dường như cô hoàn toàn có thể bắn anh chỉ vì tức giận.
“Tôi có thể đứng dậy được chứ?”, anh bình tĩnh hỏi.
“Không, ở nguyên đấy. Bắt đầu nói đi.”
Garrett thở dài. Anh nghĩ Resnick biết rõ những điều ông ta đã nói và anh hy
vọng mình không sai. “Anh trai của em đã cử tôi đến để bảo vệ em.”
Nỗi kinh ngạc làm cô đột ngột lảo đảo. Garrett hồi hộp, hy vọng cô không vô
tình bắn trúng anh. Rồi cô lại nheo mắt. “Tại sao anh ấy không nói gì cả?”
“Chính xác em đã nói chuyện thẳng thắn với anh ta vào lúc nào?” Garrett thử
một hướng khác và hy vọng suy nghĩ của mình là đúng. Anh ngờ rằng cô chỉ
liên lạc qua email với Lattimer vì cô rất coi trọng cái laptop kia. “Anh trai của
em không phải dạng người nói mọi thứ qua email. Em biết mà, việc ấy không
tuyệt đối an toàn. Hơn nữa, anh ta không muốn em lo lắng. Nhiệm vụ của tôi là
ở bên cạnh và bảo vệ em.”
Sarah cau mày. “Thế toàn bộ trò lừa dối công phu kia là vì sao? Anh không
cần phải hẹn hò chỉ để trông chừng tôi.”
Garrett bắt gặp ánh mắt của Sarah và nhớ đến việc mình đã hôn cô. Anh nhớ
đến cảm giác được chạm vào và vuốt ve từng đường cong trên cơ thể cô. Những
điều anh sắp sửa nói với cô, tuy là nói dối, nhưng có lẽ sẽ là thật nếu anh trai cô
thực sự thuê anh bảo vệ cô.
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“Tôi muốn đành thời gian ở cùng em. Vì em làm tôi bị cuốn hút.”
“Vậy mọi việc nhảm nhí xảy ra ở trên đảo chỉ nhằm mục đích để chúng ta
tình cờ gặp nhau sao?”
Mối hoài nghi trong giọng nói của cô khó mà bỏ qua được. Điều đó như một
lời mỉa mai, nhưng cũng ẩn chứa sự tổn thương như lưỡi dao xoáy sâu hơn vào
lòng anh.
“Chết tiệt, không phải thế và tôi nghĩ em hiểu điều đó.”
Trong một lát, Sarah nhắm mắt lại, lắc đầu và đung đưa khẩu súng. Thế là
Garrett chớp cơ hội trước khi cô vô tình bóp cò và biến anh thành hoạn quan.
Anh xoay người, túm lấy cổ tay cô rồi chĩa súng về phía bức tường. Sau đó
anh siết chặt tay cô cho đến khi cô kêu lên đau đớn và làm rơi khẩu súng xuống
sàn. Ngay lập tức, anh nới lỏng một tay trong khi tay còn lại với lấy khẩu súng.
Vẫn nắm lấy tay Sarah, anh nâng người đứng dậy rồi xoay cánh tay cô lại,
dùng ngón cái xoa lên vết mình vừa gây ra trên cổ tay cô. “Xin lỗi. Tôi không
định làm em đau.”
Sarah giật tay lại rồi giữ chặt cánh tay trước ngực, hai mắt lộ vẻ bối rối khi
chằm chằm nhìn anh.
“Anh là ai?”
Anh mở ổ đạn, tháo hết đạn bỏ vào túi rồi đặt khẩu súng trên cái bàn nhỏ gần
đó. “Tên tôi là Garrett. Tôi không hề nói dối việc đó.”
“Cái tên chẳng cho tôi biết chính xác điều gì cả.”
“Tôi làm việc cho nhiều đối tượng khác nhau”, anh nói. “Công việc của tôi
là bảo vệ mọi người.”
Cô nhướng một bên lông mày thanh tú. “Anh là lính đánh thuê sao?”
“Nếu em muốn hỏi là có phải tôi nhận tiền để làm việc ấy không thì đúng
thế. Tôi chẳng làm không công bao giờ.”
Cô nheo mắt. “Thế anh được trả bao nhiêu để bảo vệ tôi?”
“Điều đó quan trọng sao? Điều quan trọng là tôi giữ an toàn cho em. Tôi đã
nghĩ em sẽ quan tâm đến phần đó hơn chứ.”
“Và anh mong tôi tin anh và không bình luận thêm?”
Garrett phải kiềm chế không nhăn mặt. Đúng, anh muốn cô tin tưởng anh
ngay cả khi đó là lời nói dối quá trắng trợn. Thay vào đó anh tiếp tục công kích.
“Nếu tôi muốn em chết thì em chẳng còn sống đến lúc này”, anh thẳng thừng
nói. “Đáng lẽ tôi không nên giả vờ bày trò để tiếp cận em và cũng không nên
hôn em.”
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Sarah mở to mắt và anh nên tự đá mình vì đã nói ra điều đó. Anh không phải
đang giảo hoạt và hướng câu chuyện sang vấn đề cảm xúc, mặc dù cuối cùng sự
việc cũng sẽ diễn biến như thế.
“Tại sao anh lại làm những việc đó?”
“Vì tôi muốn thế.” Đó là sự thật.
Trông Sarah như không biết phải nói gì. Vẻ bối rối ánh lên trong mắt cô và
rồi cô quay đi, day day thái dương. Khi anh vòng qua và nhìn thấy gương mặt
cô lần nữa thì vẻ mệt mỏi thật sự hiện ra rõ nét.
“Bao lâu rồi em chưa ngủ?”, Garrett hỏi.
Cô có vẻ giật bắn mình khi nghe câu hỏi đó. Cô bỏ tay xuống rồi đăm đăm
nhìn anh, cứ như anh là một câu đố cô không thể nào tìm ra đáp án.
“Tôi không hiểu ý anh, Garrett. Tôi không hiểu gì cả. Tại sao anh lại ở đây
chứ? Tôi không cần anh.”
“Tôi không tin.”
Cô lại day day thái dương. “Để tôi nói lại. Tôi không muốn anh ở đây. Hãy
về nhà đi. Tôi đổi ý rồi. Tôi không muốn liên lụy đến Marcus. Chỉ cần để tôi ở
lại một mình thôi.”
Garrett khịt mũi, cảm giác tức tối tăng dần theo thời gian. “Em thật sự nghĩ
có thể tự giải quyết mọi việc sao? Sarah à, em lúc nào cũng có thể gặp nguy
hiểm. Khốn kiếp, em còn đứng ngay cửa sổ trố mắt nhìn quanh như một kẻ ngốc
nữa chứ.”
Sarah thình lình ngẩng đầu lên và trừng mắt nhìn anh. “Anh theo dõi tôi
sao?”
“Chết tiệt, đúng thế. Hai ngày qua tôi đã ở đây thám thính và đảm bảo không
có ai theo dõi em. Việc kẻ nào đó tìm ra em chẳng khó khăn gì. Em nên treo hẳn
một cái biển hiệu đèn thông báo rằng ‘Sarah Daniels đang ở đây’ và vẽ cả một
dấu X đỏ chót to tướng lên trán ấy.”
Cô lấy tay che mặt và nhắm chặt mắt. “Chúa ơi, tôi đã rất cẩn thận. Tôi nghĩ
mình đã thận trọng lắm rồi. Có phải tôi đang tự dối mình không? Tôi không biết
cách lẩn trốn vì chưa bao giờ phải làm việc ấy cả.”
Trông cô gần như suy sụp. Hai vai trĩu xuống trong bộ dạng bại trận, nhìn cô
quá nhỏ bé và đầy tổn thương. Anh bước lên phía trước, định nhất mực kéo cô
vào vòng tay mình nhưng rồi lại do dự. Nếu là ở trên đảo, anh chắc sẽ không
đắn đo suy nghĩ trước khi làm điều đó, nhưng giờ thì khác. Garrett đã khiến cô
có ấn tượng sai lầm về mình. Chắc hẳn cô đang nghĩ mọi việc xảy ra trên đảo
chỉ đơn thuần là nỗ lực để giành lấy niềm tin của cô. Mặc dù đó là mục đích ban
đầu, nhưng anh không chắc vì sao mình lại hôn cô hay lý do muốn làm điều đó
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ngay lúc này. Chỉ là bây giờ anh đã làm cô thêm hoài nghĩ. Nếu là trước đây,
anh sẽ không bao giờ nói dối cô.
“Sarah”, anh nhỏ giọng nói.
Cô ngước lên, đôi mắt đỏ ngầu mệt mỏi đang gào thét với anh.
“Tôi không mong em sẽ hoàn toàn tin tưởng tôi, nhưng ngay bây giờ em
không có nhiều lựa chọn. Cho đến khi tôi tìm ra và loại bỏ mối đe dọa đối với
em, em sẽ phải ở cạnh tôi. Việc này không liên quan gì đến anh trai em hay bất
kỳ ai khác. Nó có liên quan đến an nguy của em, và tôi sẽ làm mọi thứ để bảo
vệ em.
“Tại sao? Sao anh lại quan tâm đến tôi thế chứ?”
Garrett đăm đăm nhìn cô một lúc lâu. “Tôi quan tâm em. Và hãy cứ để mặc
thế.”
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