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Chương 19

S

arah trố mắt ngẩn ngơ nhìn Garrett, vẫn cố lý giải thực tế anh đang đứng

trong căn nhà của mình - ở Mexico. Cô muốn giận dữ, và đúng là đã giận dữ,
nhưng cả người mệt mỏi và mụ mị đến mức chẳng thể làm gì khác ngoài nhìn
chăm chăm như một kẻ ngốc khi cố tiếp nhận mọi thứ.
Rồi cô lắc đầu. Thế quái nào họ lại đứng đây mà nói về việc hôn hít kia chứ?
Garrett đưa tay ôm lấy má cô. Sự đụng chạm ấy khiến cô choáng váng và
một nhận thức thoáng qua chạy dọc sống lưng. Anh cọ ngón tay khắp xương gò
má cô, phần đầu ngón tay sượt qua da cho đến khi một cơn run rẩy lan khắp gáy
cô.
“Em cần phải ngủ, Sarah à. Tôi sẽ canh chừng giúp em. Không có ai làm hại
em đâu. Tôi muốn em lấy lại trạng thái sung sức nhất rồi chúng ta sẽ rời khỏi
nơi này.”
Sarah lắc lư, bị thôi miên bởi giọng nói trầm trầm sâu lắng của Garrett. Anh
hoàn toàn có thể dùng nó để mê hoặc người khác.
“Anh làm việc này nhằm mục đích gì?” Rồi như chợt nhớ ra, cô nói thêm
bằng giọng cay đắng. “Ngoài kiếm tiền”.
Garrett để nguyên bàn tay trên gương mặt cô, và một chút căng thẳng chạy
xuyên qua các đầu ngón tay. Dường như anh đang vật lộn với câu hỏi đó, và cô
băn khoăn không biết anh có trả lời hay không. Rồi anh rê ngón cái xuống cho
tới khi chạm vào môi cô. “Là em. Mục đích tôi làm điều đó là vì em.”
Sarah lùi lại một bước, cảm thấy bối rối bởi vẻ chân thật cô nghe được trong
giọng nói của anh. Garrett tiến lên trước còn cô lùi lại cho đến khi lưng chạm
vào tường. Rồi người anh áp sát vào cô cho đến khi tứ chi của cô đều bị hơi
nóng từ anh bủa vây.
Cô đưa tay lên, nhất mực định đẩy anh ra nhưng chúng lại trở nên bất động
khi chạm vào ngực anh.
“Tôi sẽ hôn em lần nữa, Sarah.”
“Không, anh sẽ không làm thế.”
“Chết tiệt nếu tôi không làm thế”, anh gầm gừ ngay khi quyện môi mình vào
môi cô.
Điều này thật ngu ngốc. Họ đang hôn nhau. Trong khi cô vừa dùng súng đe
dọa anh và anh cũng mới gọi cô là kẻ ngốc cố tự giết mình. Anh đã cố ý có mặt
trên đảo để tiếp cận cô. Cuộc gặp gỡ của họ không phải ngẫu nhiên. Anh đã nói
dối.
www.vuilen.com

128

Tác giả: Maya Banks

Người dịch: Mokona

TRỐN CHẠY VÀ YÊU THƯƠNG

Nhưng không thực sự như thế. Cô là một kẻ ngốc bất cẩn. Anh không hề nói
dối bởi vì cô chưa bao giờ hỏi anh bất cứ điều gì. Anh liên tục có mặt đều đặn
và cô đã quyến luyến anh như một kẻ ngốc thảm bại. Giống như những gì cô
đang làm lúc này.
Sarah đứng bất động, quyết tâm không đáp trả lại, cố tỏ ra dửng dưng và vẫn
còn tức giận vì sự dối trá của anh. Nhưng anh vẫn kiên nhẫn. Ôi, người đàn ông
này thật kiên nhẫn và gây chết người. Anh dùng làn môi để tán tỉnh cô, nhấm
nháp, hôn lên từng phần trên môi cô trước khi nhẹ nhàng tách môi cô ra để lưỡi
anh đoạt được lối vào.
Garrett thưởng thức cô như thể cô là một món ngon lành lưỡi anh khẽ nhảy
múa cùng lưỡi cô rồi chuyển sang mơn trớn, thật ấm áp và dịu dàng. Sarah
nhắm mắt lại, đung đưa người, tì tay vào bộ ngực rắn chắc của anh. Cô cứng đờ
người khi thấy bụng mình đang áp vào háng anh và cảm nhận được bằng chứng
cho tình trạng khuấy động của anh - chỗ cứng rắn và ấm nóng kia đang áp vào
nơi mềm mại của cô.
Garrett khẽ nguyền rủa và giật miệng ra, chỉ để môi họ cách nhau chút xíu.
“Đừng để ý đến nó”, anh nói. “Tôi không định làm em hoảng sợ đâu.”
Sarah không thể không bật cười. Vai cô run lên, đưa mắt nhìn xuống rồi lại
cất tiếng cười lần nữa.
“Điều quái gì thú vị thế chứ?”, Garrett hỏi. “Lòng tự tôn của đàn ông thực sự
bị tổn thương khi một người phụ nữ nhìn vào nơi đó của anh ta rồi phá lên cười
đấy.”
Lần này tiếng cười của cô cất lên thành tiếng khò khè hổn hển. Cô cười lớn
đến mức nước mắt chảy cả ra ngoài khóe mi rồi lăn xuống hai má. Anh trừng
mắt nhìn cô, cau mày càng tợn hơn trước những tiếng cười giòn tan.
“Trái lại đấy”, cô cố gắng nói. “Anh bảo tôi quên một thứ hiển nhiên thế này
sao?”
“Tôi đang cố để không biến thành một tên ngu ngốc đây”, anh lầm bầm.
Không hiểu sao, cô thấy điều này còn thú vị hơn. “Anh đã đột nhập vào nhà
rồi tước vũ khí của tôi. Anh thông báo với tôi rằng khi ở trên đảo anh đã nói dối
mọi thứ. Rồi anh bảo tôi là một kẻ ngốc tự giết mình. Và giờ anh lại lo mình
biến thành kẻ ngu ngốc sao?”
Garrett mở miệng ra rồi nhanh chóng khép lại. Tiếp đó anh lùi về sau và cầm
lấy khẩu súng đã đặt trên bàn khi nãy. Anh xoay nó trong tay rồi ngước lên nhìn
cô. “Khẩu súng này không phải là một lựa chọn tồi nhưng nó quá lớn so với em.
Em giữ súng không đủ chặt, vì thế người khác có thể hất văng và hạ gục em.
Em cần khẩu súng vừa tay mình hơn. Khẩu A.38 sẽ là một lựa chọn hợp lý
đấy.”
Sarah cau mày. “Tôi vẫn giữ nó đủ chặt để bắn anh.”
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“Em đã nhắm vào nơi đó của tôi”, anh bất bình nói.
“Ồ.”
“Và nếu như em định cười nữa, tôi sẽ trừng phạt em đấy.”
Cô bụm miệng để kiềm chế tiếng cười khúc khích chực chờ cất lên.
“Em cần phải nghỉ ngơi. Trong khi em ngủ, tôi sẽ tính xem chúng ta nên đến
nơi nào.”
“Tôi chưa nói sẽ đi cùng anh”, cô nhỏ giọng bảo.
“Chúng ta sẽ nói thêm về việc này sau khi em đã ngủ đủ giấc.”
Thật khó duy trì vẻ ngoài giận dữ hay tranh luận với anh về vấn đề đó, trong
khi tất cả những gì cô muốn là nằm xuống và làm chính xác như anh đề nghị.
Và như đã nói, nếu anh thực sự ở đây để bảo vệ cô thì cô có thể ngủ mà chẳng
phải lo lắng xem có gì ở ngoài kia hay không.
“Ừ, chúng ta sẽ nói chuyện”, cô đồng ý. “Tôi muốn biết tất cả mọi thứ.”
Garrett gật đầu. “Tôi cũng thế, Sarah à. Để xem tôi sẽ phải làm gì để giữ
mạng sống cho cả hai chúng ta.”
Sarah cẩn thận không để lộ bất cứ phản ứng nào nhưng nỗi hoang mang vẫn
đang cuồn cuộn trong lòng. Cô chỉ gật đầu đáp lời anh, không tin mình có thể
nói lại được gì. Anh muốn biết tất cả, nhưng cô cần thời gian để xác định xem
mình có thể nói thật tới mức độ nào.
“Hãy dẫn tôi đi quan sát quanh nhà. Tôi muốn đảm bảo em sẽ được nghỉ
ngơi trong một khu vực an toàn, không có mối đe dọa nào từ bên ngoài.”
Bao tử cô vẫn còn nhộn nhạo. Cô dẫn anh đến khu phòng khách kiêm phòng
ăn rộng lớn. Anh vừa lắc đầu vừa lẩm bẩm nguyền rủa.
“Trong thời gian ở đây, em không được vào căn phòng này. Và tránh xa mấy
cái cửa sổ ra.”
“Nhưng tôi thường xuyên ở đây. Từ chỗ này, tôi có thể quan sát mọi thứ. Tôi
sẽ biết khi có ai đó đang đến gần.”
“Vậy em biết tôi sẽ có mặt ở đây sao?”, anh độc địa hỏi.
Sarah đỏ mặt. “Anh đâu giống những người khác. Chắc hẳn anh đã nấp trong
mấy bụi rậm quanh đây, mặc đồ ngụy trang và đội cả cây bụi trên đầu.”
Garrett đứng lại rồi giơ tay lên, và cô chuẩn bị tinh thần đương đầu với bài
thuyết giảng của anh.
“Trước hết, nếu em có thể nhìn thấy bên ngoài thì họ cũng có thể quan sát
được bên trong. Vào ban đêm, em không thể nhìn thấy động tĩnh ngoài kia
nhưng khi em để đèn sáng, họ vẫn có thể nhìn thấy rõ mồn một trong này. Thứ
hai, những kẻ bám theo em không đời nào gõ cửa trước. Hắn sẽ núp trong mấy
bụi rậm ngoài kia và nổ súng ngay khi em ló đầu ra.
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Cô nhắm mắt lại, mặt tái nhợt đi. “Anh nói đúng. Anh đúng, được chưa? Tôi
không nghĩ... ý tôi là tôi không biết làm thế nào để suy nghĩ như một... một kẻ
giết người.”
“Đó là lý do em cần tôi”, Garrett nói. “Giờ hãy tránh mấy cái cửa sổ đó ra.
Từ giờ cho đến khi chúng ta rời khỏi đây, căn phòng này sẽ nằm ngoài phạm vi
cho phép.”
Sarah gật đầu rồi theo anh ra hành lang. Anh ngó vào căn phòng đầu tiên rồi
ngay lập tức quay sang lắc đầu. “Căn phòng này không được, dễ bị tấn công
quá.”
Cô thở dài.
Garrett mở cánh cửa cuối hành lang rồi đứng ngay lối vào một lúc trước khi
ra hiệu cho cô vào trong. Phòng ngủ này nhỏ hơn, chỉ có mỗi chiếc giường đơn,
nhưng đó không phải điều cô quan tâm lúc này. Căn phòng chỉ có một ô thoáng
hình vuông nhỏ nằm sát trần nhà. Nó vừa đủ lớn để ánh sáng chiếu vào phòng
nhưng một người không thể trèo ra hay chui qua đó được.
Garrett xoay người và suýt đâm sầm vào cô. Anh túm lấy vai cô để giúp cô
đứng vững rồi dẫn cô đến giường.
“Tôi muốn em nghỉ ngơi. Vài tiếng nữa, tôi sẽ đánh thức em rồi chúng ta lên
đường. Mặc dù tôi chẳng muốn ở lại Mexico thêm một phút nào nữa.”
“Trước tiên chúng ta sẽ nói chuyện với nhau”, Sarah khẽ nói. “Sau đó tôi
mới quyết định xem mình có đi cùng anh hay không. Marcus đã nói tôi sẽ được
an toàn khi ở đây. Tôi chỉ vừa mới đến thôi. Tại sao lại phải rời đi chứ?”
Garrett nhìn cô với ánh mắt ám chỉ rằng cô sẽ không có lựa chọn trong vấn
đề này. Cô trừng mắt nhìn lại và cong môi biểu lộ cơn cáu tiết của mình. Anh
chỉ nháy mắt và cô há hốc miệng vì kinh ngạc. Anh đã nháy mắt với cô sao?
Một hành động bông đùa như thế thực sự trái ngược với những nhận định của
cô. Rồi cô cau có khi nhận ra anh chỉ đang gây sự với mình.
“Toàn bộ cái giường này là của em”, Garrett nói khi chỉ vào chiếc giường.
“Tôi sẽ rời khỏi phòng trừ phi em cần tôi giúp cởi đồ.”
“Đừng có được voi đòi tiên”, Sarah lầm bầm khi đẩy anh qua để ngồi xuống
giường. “Dù tôi cũng mệt đến không còn sức thay đồ rồi.”
Cô ngã phịch xuống nệm rồi nhắm mắt lại. Chiếc giường lún xuống khiến cô
hoảng sợ mở choàng mắt. Cô chỉ thấy mình đang chằm chằm nhìn Garrett hiện
ra lù lù phía trên.
Anh ngồi dạng chân, chống tay ở hai bên vai của cô. Anh cúi xuống chạm
nhẹ môi lên môi cô. Lần này anh không nấn ná lại lâu, không hề dữ dội, nóng
bỏng kéo dài như lúc nãy. Anh chạm một ngón tay lên nơi vừa hôn rồi thì thầm,
“Mơ đẹp nhé, Sarah. Bây giờ em đã được an toàn”.
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Rồi anh rời giường, bước ra khỏi phòng mà không hề liếc lại phía sau. Cô
nằm đó, sững sờ trước phản ứng của mình đối với anh. Cô càng kinh ngạc hơn
bởi nỗi khao khát chạy thẳng đến linh hồn với một lực đủ làm tim cô nhói lên.
Cô cần phải gửi email cho Marcus để hỏi về Garrett, nhưng cô lại để laptop
ở phòng khách, bên dưới tấm đệm của trường kỷ. Vì thế cô sẽ liên lạc với
Marcus ngay khi thức dậy. Có lẽ sau đó cô có thể suy nghĩ thông suốt hơn. Có
lẽ Garrett chính là giải pháp cho chuyện này. Cô có thể chấp nhận sự bảo vệ của
Marcus - thông qua Garrett - mà không phải ở quá gần anh ấy. Như thế bọn họ
đều được an toàn.
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