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Chương 20

G

arrett cầm theo ba lô và khẩu súng trường rồi quay vào nhà. Anh xem xét

thật nhanh để chắc chắn những vật dụng cần thiết đều nằm trong thắt lưng. Anh
nhét hai con dao vào đỉa quần bên hông và đảm bảo lựu đạn được buộc chặt.
Anh vẫn chưa quên việc bị chị Sophie giật một trái lựu đạn khi ba chị gây rắc
rối.
Anh đi một vòng kiểm tra lần nữa, tiện thể tiến hành biện pháp bảo vệ an
toàn cho cửa sau bị phá khi nãy. Anh bố trí một bất ngờ nhỏ cho bất cứ kẻ nào
đột nhập bằng lối vào ấy. Anh thơ thẩn đi dọc hành lang rồi đẩy nhẹ cửa phòng
của Sarah để có thể lén nhìn vào trong. Không phải anh mong cô vẫn còn thức.
Cô đã quá mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt khiến bộ dạng của cô trông thật đau
khổ chán chường, và tâm trạng của anh cũng vì thể mà chẳng hề được cải thiện
chút nào.
Anh thích ngắm cô ngủ say. Trông cô thật mỏng manh như một thiên thần.
Hàng mi thanh tú rũ xuống, và khuôn ngực phập phồng đều đặn cho biết cô đã
ngon giấc. Suốt một lúc lâu, anh cứ nhìn cô và vẫn bối rối trước vẻ quyến rũ kia.
Khi đáng ra nên đưa cô rời khỏi đất nước này thật nhanh, anh lại hôn cô và
hành động như một kẻ ngốc.
Nhưng Sarah không hề tức giận. Cô đã cười, và Chúa ơi nụ cười của cô mới
đẹp làm sao, dù đó là vì vật căng cứng chết tiệt của anh. Anh cất tiếng lầm bầm.
Nhưng sự thật là, anh có thể ở trong tình trạng đó cả ngày chỉ để nhìn thấy niềm
hớn hở như thế trong mắt cô.
Garrett rời khỏi phòng rồi đi đến nhà bếp để kết nối điện thoại vệ tinh với cái
laptop nhỏ. Sau đó anh bắt đầu lục soát tỉ mỉ trong nhà. Anh cần tìm cái laptop
của cô. Ít có máy tính nào Donovan không thể xử lý được.
Anh không tốn quá nhiều thời gian để tìm ra nó. Cô giấu nó bên dưới tấm
đệm đặt ở trường kỷ. Anh phải thao tác thật nhanh vì anh không chắc khi nào
Sarah sẽ tỉnh dậy, ngay cả khi cô đã mệt mỏi cực độ.
Anh mở laptop kế bên thiết bị đặt trên bàn bếp rồi gọi cho Donovan. Chuông
reo ba hồi thì em trai anh bắt máy. Giọng nó nghe có vẻ xao lãng, và có những
âm thanh kỳ lạ như tiếng mèo kêu vì đau đớn vang lên ở đầu dây bên kia.
“Chuyện quái gì đang xảy ra bên đó thế?”, Garrett hỏi.
“Chờ em một phút. Charlotte không được vui vẻ cho lắm.”
“Chú đang trông con bé sao?”
“Vâng, chị Sophie đang chợp mắt còn anh Sam thì đã thức suốt đêm rồi. Em
nghĩ Charlotte cần được thay tã.”
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“Chắc chắn rồi, đừng để anh xen vào gia đình hạnh phúc đó”, Garrett khô
khan nói. “Không sao cả, anh đang có một kế hoạch làm việc dày đặc và cần
phải hoàn thành gấp đây.”
“Anh từng thử thay tã cho một đứa bé trong khi cố giải cứu thế giới chưa?
Nó chẳng dễ dàng đâu. Những việc ấy cần có cẩm nang chỉ dẫn đấy.”
Garrett lắng tai nghe và co rúm người lại khi thấy Donovan thì thầm những
lời vô nghĩa dỗ dành con nít.
“Chú mất trí rồi”, Garrett lầm bầm. Một vài phút sau, tiếng ồn tắt ngấm và
Donovan quay lại câu chuyện. “Quý cô Charlotte đã vui vẻ trở lại. Giờ em có
thể giúp gì cho anh?”
“Anh đã có laptop của Sarah trong tay. Anh hy vọng chú sẽ hướng dẫn anh
cách đồng bộ để xâm nhập và xem lén những cuộc trò chuyện của cô ấy với
Lattimer.”
Ngay lập tức Donovan đưa ra một loạt chỉ dẫn khiến Garrett hoa cả mắt. Anh
làm theo các bước rồi nghe thấy những lời cảm thán hài lòng từ Donovan lúc
anh đã “vào được”.
Khi em trai anh tiếp tục nói một mình và kết nối với máy tính của Sarah,
Garrett liếc mắt và thấy một mảnh giấy gấp nhỏ rơi khỏi laptop khi anh mở nó.
Anh lười nhác cầm tờ giấy lên, mở ra và thấy một loạt thứ vô nghĩa. Nhưng anh
đảm bảo Donovan sẽ hiểu.
“Van, có gì này.” Anh bắt đầu đọc danh sách những thứ trông như lời chỉ
dẫn và Donovan phấn khích ngắt lời.
“Chờ đã, anh đọc lại từ đầu đi. Hãy để em ghi chú lại tất cả.”
Garrett vừa đọc lại vừa nghiêng đầu nhìn về phía phòng ngủ của Sarah,
nhưng nơi đó không hề có động tĩnh gì.
“Chờ chút, em sẽ quay lại ngay. Em nghĩ anh vừa cung cấp thông tin truy
cập vào tài khoản email của Sarah. Và em cũng có một tin tức khác cho anh
đây.”
Garrett thở dài và chờ em trai mình quay lại. Anh không cần nói nhiều vì cả
nhà Kelly đều biết Donovan là đứa có quy củ trật tự nhất. Nó luôn ở trong tình
trạng gần như mắc bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng bức1, và chắc chắn những thành
viên còn lại không mắc chứng này. Tuy nhiên, có lẽ anh Sam cũng đang có
nguy cơ trở thành một kẻ đáng ghét như Donovan.
Được rồi, trong lúc đăng nhập vô tài khoản của Sarah, em sẽ nói những gì
mình tìm được. Em vẫn đang tìm hiểu kỹ hơn. Em vừa yêu cầu những trợ giúp
có thể làm người ta vướng vào rắc rối, nếu anh hiểu ý em.”
Garrett vểnh tai khi nghe điều đó. “Loại trợ giúp gì?”
“Em muốn biết liệu có phải Resnick đang cung cấp cho chúng ta một hướng
đi sai lầm và xem mình có thể xác định vị trí cuối cùng của Lattimer hay không.
Cũng như hắn ta có mối liên hệ gì với Allen Cross.
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Resnick đang bắt đầu kêu than rồi. Ông ta không tin anh đã thất bại trong
nhiệm vụ kia. Ông ta đang tức giận và phản đối kịch liệt. Ông ta chẳng những
dọa nạt anh Sam lẫn đội KGI mà còn đưa ra những lời đe dọa mất nhân tính.”
Garrett đảo mắt. “Anh chắc điều đó làm Sam thấy tổn thương lắm.”
“Dù sao chúng ta vẫn chẳng thể phát hiện được tung tích của Lattimer. Việc
không tìm được manh mối nào cũng khiến Resnick không vui, đặc biệt khi anh
để mất dấu Sarah. Ông ta đã nhìn thấy cơ hội để đẩy Lattimer sa bẫy và muốn
tóm được hắn bằng mọi giá.”
“Anh và ông ta giống nhau”, Garrett lầm bầm. Mặc dù không sẵn lòng ném
Sarah vào miệng những con sói như Resnick, nhưng anh không phải loại người
làm việc nửa vời. Anh nghĩ chẳng có lý do gì mình không thể vừa tóm Lattimer
vừa giữ an toàn cho Sarah.
“Chúng ta có một ẩn số ở đây, Van à. Lattimer sẽ không phái người đột nhập
vào nhà Sarah và khiến cô ấy sợ chết khiếp như thế. Resnick cũng chẳng làm
vậy. Ông ta sẽ ung dung ngồi giăng bẫy. Còn Sarah đã kinh hãi đến mức phải
chạy trốn khỏi đảo. Ngay từ lúc đặt chân đến đó, cô ấy đã lên sẵn một lộ trình
thoát thân rồi.”
“Thực ra còn có đối tượng khác nữa. Trừ phi kẻ anh gặp trên đảo không phải
là kẻ mà em đã tìm ra.”
Garrett lắc đầu. Dĩ nhiên, Donovan khoái dài dòng văn tự còn anh lại thích đi
thẳng vào vấn đề hơn. Em trai anh muốn làm thế để đạt được hiệu quả tối đa.
“Vậy đó là kẻ nào?”, anh mệt mỏi hỏi.
Stanley Cross, em trai của Allen. Theo điều tra, em nhận ra Resnick đã
không hé lộ việc Cross thuê một công ty điều tra tư nhân để tìm kiếm tung tích
của Sarah. Điều đáng quan tâm là ông ta đã không chia sẻ thông tin nhỏ lý thú
đó với chúng ta. Stanley chi rất nhiều tiền cho vụ này và dường như khá tuyệt
vọng.”
“Ôi Chúa ơi, đó là tất cả những gì anh cần. Một kẻ hám lợi nào đó đang ráo
riết truy lùng Sarah và thô bạo ném cô ấy lên vai rồi lôi về nhà. Có lẽ hắn sẽ giết
cô ấy trong vòng một tiếng đồng hồ.”
“Và anh sẽ không cư xử thô bạo với cô ấy chứ?”, Donovan nhẹ nhàng hỏi.
“Anh sẽ không giết cô ấy.”
Donovan cười khùng khục rồi nói tiếp. “Resnick không biết em đã phát hiện
ra điều đó. Và đừng hỏi làm thế nào em tìm ra được. Giả sử nếu được yêu cầu
hiến thận thì em chẳng có lựa chọn nào ngoài đồng ý cả. Resnick đã giấu chúng
ta, đấy là lý do tại sao em không trách anh vì không cho ông ta biết chuyện
Sarah bỏ trốn. Em nghĩ ở trong hoàn cảnh đó anh sẽ hiểu rõ hơn bất kỳ ai.”
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“Cảm ơn em”, Garrett khô khan nói. “Anh muốn cùng Sarah rời khỏi nơi
khủng khiếp này. Em có biết địa điểm nào không? Anh không muốn nhử
Lattimer tại địa bàn của hắn. Anh muốn làm điều đó ở nơi chúng ta có lợi thế
hơn.”
“Em có một địa điểm phù hợp đấy. Em không muốn sử dụng những chỗ mà
đội KGI thường lui tới. Vì Resnick sẽ để mắt đến nơi đó trước tiên. Việc đến đó
hơi khó khăn nhưng anh sẽ nhanh chóng cắt được đuôi mấy kẻ đang đuổi theo
Sarah.”
“Anh không thích chú dùng những từ ngữ như thế. Đó luôn là cách nói giảm
nói tránh thô thiển. Chính xác thì nơi đó đáng ghét đến mức nào thế?”
“Đó là đảo Afognak nằm cách xa bờ biển Alaska. Nơi ấy chỉ có lều gỗ, một
nhà nghỉ đóng cửa và ngay lúc này không có lấy một bóng người. Họ đã ngừng
hoạt động từ năm ngoái. Em đã liên hệ với bộ lạc sở hữu đảo và nhà nghỉ đó.
Điều tốt đẹp nhất chính là Lattimer không thể đặt chân lên đảo mà không bị đội
của chúng ta phát hiện.”
“Alaska sao? Chú có thể chọn nơi nào đó xa hơn nữa không?”
“Ừ tốt thôi, anh cứ chờ cho đến khi em nói lộ trình quanh co để đến nơi đó đi
đã.”
“Mẹ kiếp. Chú thích thú phương án này quá mức rồi đấy.”
“Không. Em đang lo, Garrett à. Đây là một đội hình toàn diện. Steele và vài
người trong nhóm của anh ấy đang trên đường đến đảo. Họ sẽ đảm bảo an toàn
tuyệt đối cho nơi đó trước khi anh và Sarah có mặt.”
“Được rồi.”
“Được à? Anh không định tranh luận, bảo em biến đi và chỉ cho em biết anh
sẽ tự trốn thoát thế nào sao?”
“Chết đi, Van.”
“Em thấy anh đang yêu rồi đó. Đúng là người có tâm hồn nhạy cảm. Và em
cá anh cũng đã đọc thơ cho Sarah nghe.”
Garrett cau có. Anh có thể không đọc thơ nhưng đã để một cái giỏ đựng rượu
vang, mấy quyển sách và chocolate trên hiên nhà cô.
“Chúng ta quay lại vấn đề đang bàn được chứ? Chú đã thu xếp những gì
rồi?”
“Anh sẽ đến thành phố Belize. Ở đó có hãng hàng không Pedro - một tổ chức
tư nhân không đáng tin cậy, chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê phương tiện di
chuyển. Sẽ có nhân viên đưa anh và Sarah tới Jamaica gặp Rio. Rồi bạn của anh
ấy sẽ đưa hai người tới đảo Kodiak bằng máy bay phản lực. Sau đó cả hai sẽ
đáp máy bay tới đảo Afognak.”
“Anh đang hoa hết mắt khi nghĩ về chuyện đó đây này. Mà Rio làm gì ở
Jamaica thế?”
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“Em đã gọi cho tất cả những ai có thể hỗ trợ, Garrett à. Nhiệm vụ có vẻ vô
hại này phức tạp hơn chúng ta vẫn tưởng. Em có cảm giác tồi tệ về chuyện này.
Vì thế chúng ta phải luôn cảnh giác.”
“Cảm ơn chú. Anh đánh giá cao kế sách dự phòng đó.”
“Em đang gửi cho anh tọa độ GPS để anh có thể biết chính xác nơi mình sẽ
đến, cùng thông tin và số điện thoại liên lạc của mọi người. Chỗ cho thuê
phương tiện di chuyển kia chuyên chở hàng hóa nên không có bản kê khai hành
khách, vì thế anh và Sarah sẽ khó bị theo dõi. Hơn nữa, những chỗ đó không nổi
tiếng vì phương thức kinh doanh trung thực.”
“Anh sẽ để mắt canh chừng. Sarah đang ngủ nhưng ngay khi thu xếp xong
mọi thứ, bọn anh sẽ lên đường ngay. Này, Lattimer có quan hệ gì với Cross?
Chú tìm hiểu được chưa?”
Donovan thở dài. “Vẫn chưa, nhưng càng ngày em càng nghĩ mọi chuyện
đều có dính líu đến Sarah.”
Garrett cũng có cảm giác như thế. Cảm giác đó cứ bám riết lấy anh giống
như sau khi ăn phải thực phẩm kém chất lượng.
“Xong, em đăng nhập được rồi. Em đã đúng. Đây là một tài khoản email bảo
mật. Em sẽ phải cẩn thận xóa sạch dấu vết của mình.”
“Có gì trong đó thế Sarah vẫn gửi email cho Lattimer sao? Anh vừa nói với
cô ấy là hắn cử anh tới. Anh cần phải biết mình còn duy trì lời nói dối ấy được
bao lâu.”
“Em có thể giúp anh thoát khỏi chuyện đó”, Donovan thì thầm. “Nếu anh
cho em chừng một tiếng đồng hồ, em sẽ chuyển hướng email của Sarah đến chỗ
em. Sau đó em có thể nhân danh Lattimer để trả lời email và che giấu thân phận
của anh suốt thời gian diễn ra chuyện này.”
“Trong một tiếng nữa, cô ấy sẽ chẳng gửi email cho ai”, Garrett nói. “Cô ấy
đang ngủ mê mệt rồi. Cả hai trao đổi vấn đề gì và đã gửi bao nhiêu email thế?
Anh cần phải biết mọi thông tin nếu giả vờ là người hợp tác với tên khốn đó.”
“Không nhiều. Đầu tiên Lattimer điên cuồng muốn biết Sarah ở đâu. Rồi
dường như hắn biết vị trí của cô ta nên giọng điệu thay đổi hẳn. Sau khi lẩn trốn
anh, Sarah gửi email cho hắn. Nói rằng cô ta đã tới Mexico và yêu cầu hắn giúp
đỡ. Rồi hắn gửi những thông tin cần thiết cho cô ta. Lattimer là một kẻ khốn
thận trọng, những email của hắn đều ngắn gọn và đi vào trọng tâm. Sarah cũng
chẳng nói gì nhiều. Khi đến nơi, cô ta gửi email nói rằng mình ổn và hắn không
cần lo lắng. Đáng quan tâm là, tất cả email của cô ta đều mang ý định bảo vệ
hắn.”
“Cái chết tiệt gì thế? Sarah có thể làm gì để bảo vệ hắn ta chứ?” Câu hỏi tại
sao cô muốn bảo vệ Lattimer chực chờ thốt ra nhưng anh đã có ngay câu trả lời.
Bất chấp tất cả, Sarah vẫn là người trung thành, tốt bụng, và Lattimer còn là anh
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trai cô nữa chứ. Chết tiệt, theo anh biết, cô không hiểu anh trai mình thực sự xấu
xa thế nào. Anh chắc chắn hắn chẳng làm gì để giúp cô vơi bớt nỗi cô độc suốt
thời thơ ấu.
“Thử nghĩ xem, Garrett. Nếu Sarah đã trông thấy Lattimer giết Cross và mọi
thứ đều hướng vào thực tế là cô ta có thể được sử dụng để đánh bại hắn. Chắc
chắn đó là suy nghĩ của gia đình Cross. Đối với nhiều người, bao gồm cả
Resnick thì Sarah chính là đại diện cho phương cách hiệu quả để tóm Lattimer.”
Và cả Garrett nữa. Anh phải gộp mình vào số người sẵn sàng lợi dụng Sarah
để tóm anh trai cô. Anh nuốt khan và không cho phép mình cảm thấy bản thân
giống một kẻ khốn đến thế nào. Anh chỉ cần tự nhắc mình “mục đích biện minh
cho phương tiện”.
“Sarah phải biết điều đó. Nếu không bị bắt, cô ta không thể bị ép làm chứng
chống lại anh trai mình.”
Garrett thở hắt ra. Đúng thế, anh tin điều đó. Cô sẽ tuyệt đối trung thành,
nhưng anh cũng thất vọng vì cô đã quá mù quáng trung thành với anh trai mà lờ
đi bản chất giết người máu lạnh của hắn. Có lẽ anh có ý thức công lý đen trắng
rõ ràng hơn cô, nhưng con đường cô chọn vẫn khiến anh phát cáu.
“Điều đó hợp lý mà”, Garrett nói bằng giọng dứt khoát. “Cảm ơn chú đã
giúp anh che giấu danh tính để có thêm thời gian. Nếu những bức email của cô
ấy chuyển hướng đến chỗ em và Lattimer không nhận được thư, mọi việc có thể
diễn ra như anh dự tính. Bởi khi Sarah không còn gửi email nói rằng mình vẫn
ổn nữa, Lattimer sẽ lo lắng và triển khai tìm kiếm cô ấy. Anh sẽ chờ hắn xuất
hiện.”
“Em chẳng ganh tị đâu, anh trai. Sarah sẽ không vui khi tình hình bắt đầu rối
rắm.”
Đúng, cô ấy sẽ không vui vẻ gì. Nhưng ngay bây giờ Garrett không thể nào
suy nghĩ đến điều đó mãi, bất kể nó làm anh phiền lòng rất nhiều. Việc anh cần
làm là phải công bằng xem xét mọi chuyện ngay cả khi Sarah không làm như
thế. Anh phải hoàn thành lời hứa với những đồng đội đã hy sinh lúc xưa. Danh
dự không cho phép anh chọn cách khác, kể cả khi anh đã đánh mất một phần
danh dự đó.
Anh phải vì lợi ích lớn hơn để giúp ích cho nhiều người. Nhưng chẳng hiểu
sao chuyện lợi dụng một người phụ nữ như Sarah không hề làm anh thấy yên
lòng.
Ghi chú:
1. Tên tiếng Anh là Obssessive Compulsive Disorder, gọi tắt là OCD. Bệnh
OCD là một bệnh xuất phát từ nỗi sợ, gây ra sự ám ảnh với những ý nghĩ, hình
ảnh hoặc khái niệm kỳ quặc dẫn đến hành động lặp đi lặp lại để xóa nỗi sợ hoặc
tránh tai họa. Đặc biệt là người bệnh biết các ám ảnh và hành động bị xung lực
cưỡng bức kia là sai và vô lý nhưng không thể cưỡng lại được.
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