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Chương 22

D

ù đã trò chuyện với Garrett, Sarah vẫn lôi chiếc laptop giấu bên dưới

đệm của trường kỷ và vào phòng ngủ để kiểm tra email trong khi thu dọn đồ
đạc. Hoặc đó chỉ là cái cớ mà thôi. Cô đâu có gì để thu dọn. Tất cả những gì cô
phải làm là xỏ giày và sẵn sàng rời đi một lần nữa. Nhưng lần này cô đi cùng
với Garrett chứ không còn đơn độc như trước.
Cô cảm thấy nhẹ nhõm lẫn sửng sốt khi điều đó được thốt ra. Cô đã kiệt sức
và mệt mỏi vì bị nỗi sợ hãi gần như lấn át mỗi ngày.
Anh Marcus không hề gửi email nào mới cho cô, vì thế cô mở chỗ soạn thư
và gõ nội dung dài nhất từ trước đến giờ. Cô để những cảm xúc đã cố kiềm nén
tuôn trào trong từng từ ngữ. Cô vẫn cẩn thận không nói cụ thể mọi thứ bởi cô
hoàn toàn không dám chắc những bức email của mình có bị chặn hay không.
Nhưng cô hy vọng mình có thể xoa dịu những lo lắng của Marcus bằng việc nói
rằng cô đã chấp nhận đồng hành cùng người anh cử đến.
Sarah ngước lên ngay lúc Garrett bước tới gõ nhẹ vào khung cửa.
“Chúng ta phải đi thôi. Và em nên biết điều này: Người nhà của Allen Cross
đã thuê một công ty tư nhân truy lùng em. Em trai gã là người chi trả và có vẻ
tiền bạc không là vấn đề. Chẳng khó để tìm ra em ở đây đâu, và tôi mong là việc
đó chỉ đơn giản với những ai có động cơ chính đáng thôi.”
Gương mặt Sarah tái nhợt. Cô ngồi chao đảo nơi mép giường, đặt một tay
xuống tấm đệm để giữ thăng bằng và nắm chặt laptop bằng tay còn lại.
“Nhưng anh sẽ không để bọn chúng đưa tôi trở về Boston”, Sarah nhỏ giọng
nói. Cô không định để lời đó thốt ra như một câu hỏi, nhưng như thế sẽ thể hiện
sự thiếu chắc chắn của cô.
“Tôi sẽ ngăn chặn điều đó bằng mọi giá.”
Vì vẻ quả quyết tuyệt đối trong giọng nói của anh, Sarah thấy cơn hoảng
loạn giảm bớt chút ít. Cô đã không dám nói hết mọi thứ với Marcus rằng
Stanley cũng góp phần vào vụ việc kia. Cô không thể nói sau khi anh ấy đã giết
Allen. Bàn tay cô hay anh trai sẽ không dính thêm bất cứ giọt máu nào nữa, đó
là nếu như cô có thể ngăn điều ấy xảy ra.
Sarah đang với tay lấy chiếc túi thì chợt nhận ra mình vẫn chưa biết họ sẽ đi
đâu. Garrett đeo chiếc túi đựng quần áo của cô trên vai. Cô nhét laptop vào túi
rồi liếc quanh để đảm bảo không quên bất cứ thứ gì.
“Chúng ta sẽ đi đâu?”, cô hỏi.
Khóe miệng của anh khẽ giật giật vẻ như thích thú lắm. “Alaska.”
Mắt cô mở to rồi nheo lại. “Alaska? Tôi muốn rời khỏi nước Mỹ hơn. Tôi
không muốn gặp rủi ro ở đó đâu.”
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“Mức độ rủi ro giữa hai nơi không chênh lệch là mấy. Hai nơi em chọn đều
bị phát hiện, vì vậy giờ đến lượt tôi chọn. Chúng ta nói về niềm tin rồi đúng
không? Giờ là thời điểm em quyết định. Tôi sẽ không đặt em vào tình huống
nguy hiểm, Sarah à. Những đồng đội của tôi đang trên đường đến đó. Họ sẽ
luôn ở trong tư thế sẵn sàng chiến đấu và đảm bảo an toàn cho chúng ta.”
Sarah liếc xuống chiếc áo phông và quần soóc đang mặc rồi nhăn mặt. “Nơi
đó có lạnh không?”
Garrett cười khùng khục. “Tôi sẽ sưởi ấm cho em.”
Chỉ lời nói đó thôi cũng khiến một luồng nhiệt chạy dọc từ sống lưng đến cổ
cô rồi lan khắp hai gò má. Thậm chí cô không thể nhìn vào mắt anh, bởi vì anh
sẽ nhìn thấy ảnh hưởng của mình tới cô. Dù chỉ là lời trêu đùa, nhưng cảnh
tượng cô được cuộn mình trong vòng tay của anh - ấm áp và an toàn - lại là một
cám dỗ mạnh mẽ mà cô ước sẽ trở thành sự thật.
Garrett đưa tay về phía cô. “Em sẵn sàng chưa? Chúng ta cần phải lên đường
thôi.”
Câu hỏi đơn giản đó kéo theo vài nghi vấn. Cô có tin anh không? Cô sẽ đi
cùng anh chứ? Cô sẽ chấp nhận để anh bảo vệ mình chăng?
Sarah đặt tay mình lên tay anh và họ đan tay vào nhau. Anh siết chặt tay cô
rồi cúi người chạm môi lên trán cô. Sau đó, anh dẫn cô men theo hành lang tới
cửa sau và kéo cô ra phía sau lưng.
“Tôi đậu xe ngay gần cửa. Khi ra ngoài, tôi muốn em luôn bám sát phía sau.
Đừng tách rời tôi nếu em không muốn, được chứ?”
“Anh nghĩ có ai đó ở ngoài kia sao?”, cô lo lắng hỏi.
Anh nhún vai. “Tôi luôn định thế. Chúng ta không thể xử lý những tình
huống xảy ra bất ngờ.”
Sarah nuốt khan và gật đầu đồng ý. Anh gật đầu đáp lại rồi mở cửa. Anh
vòng tay quanh eo cô và kéo cô áp sát vào lưng mình. Anh rút súng bằng tay
còn lại rồi bước vào màn đêm.
“Vậy kẻ nào đã chọc giận Van thế?”, Cole hỏi khi bước vào chiếc thủy phi
cơ đến đảo Kodiak cùng đồng đội P.J. Rutherford và đội trưởng Steele. “Và tại
sao Dolphin lẫn Baker có lá-bài-miễn-giảm trong nhiệm vụ này chứ?”
“Giờ anh đang than vãn gì thế, Coletraine?”, P.J. hỏi khi ngồi xuống bên
cạnh anh. Cô thả ba lô xuống khoảng sàn trống giữa hai chân rồi duỗi căng
người trên ghế. Chân cô chẳng chiếm nhiều không gian lắm.
Steele im lặng leo vào buồng lái với phi công rồi quay lại liếc nhìn Cole và
P.J. “Ổn định chỗ rồi chứ?”
Khi cả hai gật đầu, Steele ra hiệu cho phi công biết họ đã sẵn sàng và anh ta
rồ máy chuẩn bị cất cánh. Chiếc máy bay lướt khỏi mặt nước rồi tăng tốc, để lại
một vệt dài trắng xóa trên mặt biển màu xanh lục bảo.
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“Alaska”, Cole lầm bầm. “Nơi đó ngay cả mùa hè cũng cực kỳ lạnh, và ngày
còn dài hơn đêm. Chúng ta làm sao có thể ngủ nghỉ được chứ?”
P.J. cười khúc khích. “Tôi nghĩ theo kế hoạch là chúng ta không được ngủ
kia mà.”
“Em nói thì dễ rồi. Em là ả người máy chết tiệt chứ có phải người bình
thường đâu. Chẳng ai có thể hoạt động lâu như em mà không nghỉ ngơi gì.”
Cô nhún vai. “Nếu tôi ngủ say thì ai đó có lẽ đã mất mạng rồi.”
Cole lắc đầu. P.J. là người khó hiểu. Cô đã gia nhập đội của anh được mấy
năm nhưng anh vẫn chưa hiểu rõ người phụ nữ này. Anh không biết gì về quá
khứ của cô ngoại trừ việc cô đến từ đội S.W.A.T.1 và là một tay thiện xạ. Giỏi
hơn cả anh và anh sẽ chẳng thừa nhận điều đó trước mặt cô đâu.
Họ thích cạnh tranh nhau và anh cũng thích để ý đến cô. Anh chẳng bao giờ
hiểu được cô, nhưng theo kinh nghiệm bản thân, anh biết rằng tất cả phụ nữ đều
đến từ một hệ thiên hà trái ngược. Tuy nhiên cô là một người chín chắn. Anh và
cả đội lúc nào cũng có thể tin tưởng ở cô.
Máy bay lướt trên mặt nước và hòn đảo dần hiện ra từ xa.
“Chúng ta sẽ xem xét gì ở đó hả, Steele?”, Cole hỏi. Họ đã không có thời
gian để tìm hiểu chỉ thị hoàn chỉnh. Steele nhận cuộc gọi của Donovan rồi lập
tức lôi anh và P.J. đến hòn đảo này. Họ khởi hành ngay khi nhận thông báo và
điều đó chẳng có gì mới mẻ.
“Garrett sẽ đưa Sarah Daniels đến hòn đảo đó. Nhiệm vụ của chúng ta là ẩn
nấp và đảm bảo không một ai đặt chân lên nơi ấy”, Steele trả lời.
“Ừ, nghe được đấy, nhưng Sarah Daniels là ai?”, P.J. nói lanh lảnh.
Vẻ mặt Steele không thay đổi. “Điều đó có quan trọng không? Công việc của
chúng ta là bảo vệ họ. Thực hiện nhiệm vụ được giao, đó chẳng phải là những gì
chúng ta làm từ trước đến giờ sao?”
“Anh chưa từng tò mò à?”, P.J. làu bàu.
Steele nhướng một bên lông mày rồi xoay người lại. Cole bắn cho P.J. một
ánh nhìn thích thú và cô nhăn mặt đánh nhẹ vào người anh.
“Steele, tò mò ư?”, anh nói thầm.
P.J. đảo mắt rồi nói nhỏ để Steele không thể nghe thấy. “Anh nói tôi không
phải là người. Còn anh ấy đích thị là một cỗ máy.”
Khi máy bay chúi xuống mặt biển, P.J xoay người nhòm qua cửa sổ.
“Có một con đại bàng đầu trắng2 kìa”, cô nói bằng giọng phấn khích khi chỉ
tay về phía con vật đó.
Cole cúi đầu rồi chồm người ra trước. “Tôi không biết em là một kẻ mê động
vật hoang dã đấy.”
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“Anh sẽ là người không yêu nước nếu chẳng phấn khích khi nhìn thấy một
con đại bàng đầu trắng”, cô nói, đẩy cánh tay anh ra. “Những người trong quân
đội như các anh không phải nên say mê những biểu tượng quốc gia hơn sao?”
Cole nhăn mặt rồi gầm gừ qua kẽ răng. “Em biết rõ là tôi không hoạt động
trong quân đội chết tiệt ấy mà. Hải quân, P.J. à. Vì Chúa, tôi là lính SEAL3. Tôn
trọng tôi một chút được chứ?”
“Tôi hiểu anh đang bối rối”, cô nói đầy phòng vệ. “Ai có thể theo kịp quân
chủng mà anh lảng tránh kia chứ?”
Cole chán nản nhìn cô. Lời nhật xét quá vô nghĩa. P.J. có trí nhớ siêu phàm.
Cô không quên bất cứ thứ gì. Cô có thể gọi tên các quân chủng, số sê-ri lẫn cấp
bậc của từng thành viên trong đội KGI.
“Thế à, được rồi, vậy vấn đề của em là gì hả, Rutherford? Em nhận xét bậy
bạ về chúng tôi nhưng tất cả những gì tôi biết là em đã lảng tránh đội S.W.A.T.
sau khi trở thành người phụ nữ đầu tiên trong đơn vị của mình. Em bị sức ép
tâm lý hay gì khác sao?”
Mặc dù anh chỉ đang trêu P.J. nhưng nỗi đau đớn lại tràn ngập trong đôi mắt
nâu của cô, vẻ lạnh lùng thường thấy nhanh chóng xuất hiện làm ngực anh thắt
lại. Cô mím chặt môi thành một đường thẳng nhưng anh vẫn có thể nhận ra cô
đang run rẩy. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cảm xúc chân thực từ P.J. Cô
hay nói đùa và chọc giận mọi người, nhưng đa phần cô đều biết tự kiềm chế bản
thân, và khi không đùa giỡn, cô chỉ im lặng thi hành mệnh lệnh.
Cole nên nói lời xin lỗi nhưng điều đó sẽ chỉ khiến cô tức giận, vì thế anh
liền vờ như không nhìn thấy phản ứng kia và ngưng bàn về đề tài đó. Nhưng
việc này lại kích thích trí tò mò của anh. Đây là sai sót đầu tiên trong thái độ
thích-phớt-lờ của cô. Và điều này càng làm anh muốn tìm hiểu thêm bí mật về
P.J. Rutherford.
Máy bay lướt là là trên mặt nước trước khi giảm tốc và quẹo vào một vịnh
nhỏ. Họ men theo bờ đến điểm dừng nằm kế bên một cầu tàu cũ bằng gỗ. Phi
công nhảy ra để buộc neo máy bay. Cole bước ra rồi với tay ra sau lấy túi đồ
của mình. Anh không đề nghị giúp P.J. Trước đây anh đã mắc phải sai lầm đó
rồi. Cô tự làm mọi việc và chưa bao giờ yêu cầu trợ giúp. Đó là điều giúp cô trở
thành thành viên xuất sắc của đội nhưng lại làm Cole phát cáu. Anh thậm chí
không thể hiểu tại sao mình lại như thế.
Sau khi họ để đồ đạc lên cầu tàu, phi công vẫy tay chào rồi trèo trở vào máy
bay. Vài phút sau, anh ta cất cánh rời khỏi đảo Kodiak. Cole đứng đó cùng
Steele và P.J. quan sát khu vực phía trước.
“Chúng ta có nhiều nơi để ẩn nấp”, Steele nói dứt khoát. “Anh nghĩ rằng hai
ngày nữa Garrett sẽ có mặt ở đây, có thể sớm hơn. Chúng ta cần phải chuẩn bị
sẵn sàng. Ban đầu sẽ tiến hành với ngôi nhà của mình sau đó mở rộng phạm vi
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bao quanh đảo. Chúng ta sẽ thiết lập bộ ba quanh căn nhà nhỏ đó. Hãy chọn nơi
thấp để khuất tầm nhìn và luôn đề cao cảnh giác.”
“Chính xác chúng ta đang trông đợi kẻ nào xuất hiện?”, P.J. hỏi.
“Anh không biết”, Steele đáp gọn lỏn.
Cole cau mày. “Vậy chúng ta biết được điều gì?”
“Van có cảm giác tồi tệ. Dự cảm của cậu ấy thường đúng và anh tin điều đó.
Garrett nhận nhiệm vụ tìm kiếm và bảo vệ người phụ nữ đã chứng kiến Marcus
Lattimer giết người ở Boston.”
“Ôi, chết tiệt”, Cole lầm bầm. “Sam nghĩ gì mà lại để Garrett nhận nhiệm vụ
đó chứ? Một trong số chúng ta nên làm việc đó mới phải.”
P.J. nhíu mày bối rối. “Tôi bỏ lỡ điều gì ở đây thế?”
“Không có gì quan trọng Steele nói. “Điều quan trọng là Garrett cảm thấy có
một nhân tố khó dự đoán và ai đó ngoài Lattimer đang truy đuổi Sarah Daniels.
Vấn đề là chúng ta chưa biết danh tính kẻ đó. Garrett sẽ đưa cô ta đến đây ẩn
náu cho đến khi họ biết mình đang đương đầu với điều gì. Nhiệm vụ của chúng
ta là đảm bảo an toàn cho cô ta.”
Cole gật gù. “Đó chẳng phải việc to tát gì. Một ngày khác ở văn phòng thôi.”
P.J. đeo ba lô trên vai và Cole cũng làm tương tự. Khi họ xoay người đi lên
con đường dốc hướng đến ngôi nhà, Steele gọi to, “Còn một điều nữa”.
Cả Cole và P.J đều quay lại. Cole ngạc nhiên khi thấy vẻ thích thú hiện trên
nét mặt khắc kỷ của Steele.
“Hãy cẩn thận lũ gấu.”
P.J. mở to mắt. “Gấu sao?”
Steele cố duy trì vẻ mặt lạnh tanh. “Đúng thế, chúng có mặt trên hòn đảo
này. Những con gấu mông bự tổ chảng. Dạng gấu xám trông thân thiện.”
“Ôi chết tiệt thật”, P.J chửi thề. “Chẳng có gì tệ bằng việc bị kẹt trên một
hòn đảo với những BAFB.”
Cole bắn ánh mắt tò mò về phía cô.
“Big-Ass Fucking Bears4”, cô bình tĩnh nói, lặp lại mô tả của Steele. Rồi cô
ném cho Steele cái liếc nhìn qua vai, vẻ ranh mãnh nhảy múa trong mắt cô.
“Chúng ta có thể dùng Cole làm mồi nhử gấu.”
“Em thật tốt bụng, Rutherford à. Quá tốt đấy”, Cole nói.
“Van, lần cuối em nghe tin tức về Garrett là khi nào thế?”, Sam hỏi khi bước
vào phòng quân sự.
Donovan xoay người trên ghế và nhìn đăm đăm anh trai mình. “Cách đây vài
tiếng anh ấy gọi và nói rằng Sarah đang ngủ, ngay khi cô ta thức dậy, cả hai sẽ
rời khỏi Mexico.”
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“Hãy nói cho anh nghe tin tức mới nhất đi. Anh ghét cảm giác mù mờ chẳng
biết gì.”
Donovan cười toe. “Một đứa bé mới chào đời sẽ làm thế với anh.”
Sam dùng tay xoa cái cằm lún phún râu và không thể kiềm chế việc ngáp
dài. Anh thật sự rất yêu đứa con gái mới sinh của mình, nhưng con bé là một
trải nghiệm hoàn toàn mới. Kể từ khi Garrett lên đường làm nhiệm vụ, Sophie
dù mệt mỏi nhưng vẫn cố làm tất cả mọi thứ để không gây trở ngại cho tình
hình ở KGI, nhưng Sam đã dập tắt điều đó ngay khi nó mới chớm nở.
Cô đã kiệt sức khi cố làm quá nhiều việc. Anh liền bắt cô lên giường nghỉ
ngơi rồi tự mình đảm đương nhiệm vụ chăm sóc con. Chỉ là Charlotte rõ ràng
không thích ngủ. Con bé cứ nhặng xị rồi mở mắt tháo nhìn ba mình. Dường như
con bé cực kỳ hài lòng với việc được ôm ấp. Ngay khi bị đặt xuống, con bé lại
quấy khóc khiến anh phải đi đến vỗ về trước khi nó đánh thức Sophie.
“Những năm ở trong quân đội chẳng trang bị cho chúng ta kiến thức gì về
việc chăm con cả”, Sam mệt mỏi nói. “Cụ thể là chăm sóc bé con này, chắc
chắn là thế.”
Donovan cười khùng khục. “Hãy nghĩ đến cảm giác của chị Sophie đi anh.”
“Ừ, anh biết. Anh chỉ không biết cô ấy làm điều đó thế nào. Anh phải cho cô
ấy thời gian nghỉ ngơi. Cô ấy đang tự vắt kiệt sức khi cố làm hết mọi thứ.”
“Em nghĩ để Rachel đến đây là một ý tưởng không tồi”, Donovan nói. “Em
phải thừa nhận là mình có chút lo lắng về việc con bé sẽ tiếp nhận chuyện chị
Sophie sinh con ra sao. Bởi con bé hẳn vô cùng đau khổ khi nhớ lại việc mình
sảy thai.”
Sam xoa mặt xua đi cơn buồn ngủ. Em dâu anh từng là tù binh tại Nam Mỹ
trong một năm. Ethan và cả nhà đều nghĩ rằng con bé đã chết. Khi phát hiện ra
con bé vẫn còn sống, KGI đã huy động toàn bộ lực lượng đi giải cứu nó, nhưng
con bé trở về trong tình trạng quên hết mọi ký ức cũng như những khó khăn
trong cuộc hôn nhân với Ethan.
“Anh cũng rất lo và sẽ không để con bé bị tổn thương đâu”, Sam nói.
“Sophie cũng quan tâm đến việc đó lắm. Cô ấy cứ do dự chưa đưa bé sang nhà
mẹ vì lo sẽ làm tổn thương Rachel.”
“Chị Sophie thật đáng yêu”, Donovan nói. “Anh thật may mắn khi cưới được
chị ấy đấy.”
Sam mỉm cười. “Đúng thế.”
“Nhưng Rachel đã đối mặt với mọi việc rất tốt. Con bé và Ethan vẫn đang cố
làm mọi chuyện trở nên tốt đẹp. Gần đây con bé có vẻ... mạnh mẽ hơn. Càng
ngày em càng thấy một Rachel như chúng ta quen biết trước đây.”
www.vuilen.com

154

Tác giả: Maya Banks

Người dịch: Mokona

TRỐN CHẠY VÀ YÊU THƯƠNG

Cánh cửa an ninh mở ra. Sam xoay người và thấy Ethan bước vào phòng
quân sự. “Ơ, em trai”, Sam cất tiếng chào. “Chú đang làm gì ở đây thế?”
“Em có cảm giác giờ mình đang nằm trong danh sách được nhận lương của
anh, ngay cả khi em chỉ làm những nhiệm vụ cỏn con”, Ethan khô khan nói.
“Bọn anh mới nói về Rachel”, Donovan khôn khéo gợi cho Ethan biết vì sao
nó vẫn đang làm những nhiệm vụ đơn giản.
“Sao cơ? Có lý do đặc biệt gì sao ạ?”
“Không, bọn anh chỉ đang nhận xét rằng con bé có vẻ khá hơn rất nhiều”,
Sam nói. “Anh sẽ nói thật vậy. Bọn anh lo không biết con bé sẽ đón nhận việc
đứa bé mới chào đời thế nào. Anh lo điều ấy sẽ làm con bé đau khổ và đem
những ký ức buồn quay trở lại.”
Ethan đút tay vào túi quần và đá gót qua lại. Vẻ mặt cậu vẫn ôn tồn nhưng
Sam có thể nhìn thấy vẻ thiếu thoải mái trong hành động của nó. Việc Rachel
sảy thai chính là chất xúc tác cho một chuỗi sự kiện dẫn đến những rạn nứt
trong cuộc hôn nhân của Rachel và Ethan. Em trai anh vẫn đấu tranh với mặc
cảm tội lỗi vì những gì vợ mình từng trải qua cũng như đang phải tiếp tục chiến
đấu mỗi ngày.
“Em nghĩ cô ấy muốn thử mang thai lần nữa.”
Cả Sam và Donovan đều kinh ngạc liếc nhìn nhau, rồi Sam quay về phía
Ethan để xem phản ứng của em trai mình. Trông nó không có vẻ gì sửng sốt.
“Chú thấy thế nào?”, Sam hỏi.
“Chúa biết em ghét những cuộc trò chuyện thế này”, Ethan làu bàu. “Cô ấy
không nói gì cả. Đó chỉ là cảm giác của em thôi. Hoặc có lẽ em chỉ là một kẻ
ngu ngốc và suy tưởng ra điều đó. Anh có thể thích tất cả những điều mới học
được trong buổi trị liệu tâm lý hay không?”
Donovan cười khùng khục. “Được rồi, nhưng chú chưa trả lời câu hỏi kia.
Hai đứa đã chuẩn bị sẵn sàng cho bước tiến ấy chưa?”
“Chưa”, Ethan thẳng thừng nói. “Rachel vẫn chưa sẵn sàng. Chết tiệt, cô ấy
vẫn còn quá yếu. Nếu... Nếu cô ấy mang thai và bị sảy thai lần nữa, thậm chí em
chẳng muốn hình dung cô ấy sẽ phản ứng thế nào. Ngay lúc này, em nghĩ bọn
em vẫn chưa thể đối mặt với việc đó cho đến khi cô ấy khá hơn. Nó giống như...
Chúa ơi, nhiều lúc nó giống như khoảng thời gian trước khi em gây ra những sai
lầm nghiêm trọng. Em cảm thấy mình đã có lại Rachel của thời điểm chưa quên
đi quá nhiều thứ. Em không muốn làm mọi việc rối tung lên. Em không muốn
cô ấy lại bị tổn thương, mà chỉ muốn bảo vệ và làm cô ấy vui.”
“Điều đó dễ hiểu mà”, Sam nói. “Anh hiểu, em trai à. Anh thực sự hiểu. Anh
cũng đã làm rất nhiều việc để khiến Sophie vui lên.”
www.vuilen.com

155

Tác giả: Maya Banks

Người dịch: Mokona

TRỐN CHẠY VÀ YÊU THƯƠNG

Ethan xoa gáy và liếc nhìn Donovan. “Em không đến để nghe liệu pháp tâm
lý dành cho những cặp vợ chồng. Em muốn hỏi thăm Garrett và xem chuyện
quái gì đang diễn ra. Mọi người mới chỉ cho em biết là anh ấy đang nhận nhiệm
vụ Resnick giao thôi.”
Thế là, Donovan thuật lại chi tiết trong khi Sam đứng một bên lắng nghe.
Chết tiệt, nhưng anh thật sự quá mệt. Và anh không thể mường tượng ra Sophie
phải mệt đến nhường nào. Mặc dù quá trình chuyển dạ của cô ấy bắt đầu nhanh
nhưng thật ra lại kéo dài hơn dự kiến. Và về sau tình hình còn trở nên phức tạp
hơn. Tuy không nghiêm trọng nhưng lại khiến cô ấy mệt nhoài.
Cô ấy và Charlotte là cả thế giới của anh. Và trong vài ngày kế tiếp, anh sẽ
túc trực bên con gái mình thường xuyên hơn, bởi vì mẹ của con bé sẽ chỉ nghỉ
ngơi thôi, tất cả những gì anh phải làm là “trói” cô ấy vào giường.
Phải mất một lúc Sam mới nhận ra Ethan đang hỏi mình. Anh chớp mắt rồi
bắt nhịp trở lại với cuộc trò chuyện. “Chú nói gì về Rusty thế?”
“Hôm qua em nói chuyện với Sean và tự hỏi không biết cậu ấy đã kể cho anh
nghe những việc xảy ra chưa”, Ethan nói, vẻ cau có làm gương mặt cậu tối sầm
lại.
“Chuyện tên nhóc láo xược Winfree đã đối xử thô bạo với Rusty và làm hư
xe của con bé phải không? Ừ, cậu ấy kể rồi. Sean cũng nói là cậu ấy đã đe dọa
tên nhóc kia và khiến nó sợ chết khiếp”, Sam nói.
Ánh mắt Dovovan đanh lại. “Anh muốn tạt qua nhà ba mẹ. Có thể anh sẽ
không trực tiếp gặp Rusty. Chết tiệt, phân nửa thời gian anh đã tự hỏi không
biết mẹ có mất trí hay không mà chấp nhận kế hoạch kia. Bất kể người bị hại có
mang họ Kelly hay không, những tên nhóc xấu xa dám đối xử thô bạo với một
cô gái vị thành niên đều phải bị trừng trị thích đáng.”
“Một phần cũng do lỗi của chúng ta”, Sam điềm tĩnh nói. “Chúng ta vẫn
chưa hoàn toàn chấp nhận Rusty. Hầu hết thời gian, chúng ta phớt lờ sự tồn tại
của con bé. Điều đó gây ra hai vấn đề: Một là, Rusty cảm thấy con bé không thể
tìm chúng ta khi gặp rắc rối tương tự. Chết tiệt, nếu như Sean không tìm thấy
con bé ngay sau khi việc đó xảy ra, con bé chắc hẳn sẽ không bao giờ kể với bất
cứ ai. Và tên nhóc xấu xa kia sẽ ve vãn con bé lần nữa. Hai là, bởi vì anh em ta
chưa chấp nhận Rusty nên những người khác cũng chỉ để tâm đến sự lãnh đạm
đó. Chính chúng ta đã làm hại con bé. Cho dù chúng ta có chấp nhận Rusty hay
không, con bé vẫn là một thành viên trong gia đình này. Con bé xứng đáng được
bảo vệ. Rusty cần phải hiểu rằng mình có thể đến gặp chúng ta khi có tên ngu
xuẩn nào đó ở trường làm con bé buồn.”
Ethan thở dài. “Anh nói đúng. Chúng ta đã xem Rusty như người xa lạ bất
chấp thực tế mẹ đã tuyên bố con bé là một thành viên trọng gia đình. Cho dù
chúng ta cảm thấy thế nào, những người khác vẫn cần phải biết con bé là người
thân của chúng ta và không ai được phép cư xử tệ bạc với người nhà Kelly.”
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“Kẻ đó đáng được nhận một tiếng ‘hooyah5’”, Donovan cười toe toét nói.
Ethan giả vờ kinh hoàng nhìn anh. “Garrett sẽ trừng phạt anh. Một lính thủy
quân lục chiến mà lại cho phép câu chào mừng của hải quân được thốt lên như
thế sao?”
“Garrett đang bận rộn canh giữ quý cô của anh ấy nên chẳng thèm bận tâm
đến anh đâu”, Donovan nói kèm theo nụ cười toe toét tự mãn.
Sam và Ethan nhìn nhau rồi quay sang nhìn Donovan. “Được rồi, vụ đó là
sao? Em tốt hơn nên tiết lộ đi”, Sam đe dọa.
Ngay lập tức, niềm vui sướng thái quá trong ánh mắt của Donovan làm Sam
cảm thấy thương hại Garrett, trước cả khi nghe nó kể chuyện.
“Thôi nào, nói đi, Van”, Ethan lên tiếng.
“Garrett đang theo đuổi Sarah Daniels và không phải vui đùa qua đường đâu.
Anh ấy hành động vô cùng kỳ lạ. Cách đây vài hôm, khi anh ấy về nhà, anh đã
tình nguyện đảm nhận nhiệm vụ đó nhưng anh ấy suýt nữa đã lấy đầu anh.
Garrett cứ như người thượng cổ thích độc chiếm vậy.” Donovan nhìn Ethan rồi
mỉm cười tự mãn, sau đó chĩa ngón cái về hướng Sam: “Em biết không, giống
như gã tình nhân nào đó ở đây6 đã cư xử như thế khi chị Sophie bị dạt vào phía
sau nhà chúng ta ấy.”
Sam cau có. “Em đi chết đi, Van.”
“Gần đây em nghe câu đó hơi bị nhiều”, Donovan nói kèm theo vẻ tổn
thương cường điệu.
Ethan xoa cằm ra chiều suy nghĩ. “Việc Garrett quan tâm một người phụ nữ
đâu có gì đáng ngạc nhiên. Anh ấy cực kỳ bảo vệ Rachel và sẽ lấy đầu kẻ nào
dám lám hại cô ấy.”
“Ban đầu nó cũng đâu có thích Sophle”, Sam lưu ý.
“Việc này khác”, Donovan phản đối. “Em sắp nói đây. Lần này đã có chuyện
gì đó xảy ra với Garrett. Anh ấy vô cùng lo lắng cho Sarah Daniels. Cả hai đang
lên đường đến Alaska. Em đã nhờ Steele và vài người trong đội của anh ấy đến
đó. Em có cảm giác không tốt về chuyện này.”
Sam cau mày. “Chú không nghĩ chúng ta nên tới đó sao?”
“Em nghĩ cả hai người nên ở lại đây”, Donovan nói. “Sophie và Rachel đều
cần hai người. Em vẫn có Rio và đồng đội của anh ấy để dự phòng, và nếu
Garrett cần thêm lực lượng thì còn có em. Steele, Cole và P.J. đã ở đó để bảo vệ
cả hai. Em tin rằng họ thừa khả năng đối phó với mọi chuyện.”
Ghi chú:
1. Viết tắt của cụm từ Special Weapons And Tatics - Đội chiến thuật và vũ
khí đặc biệt. Là một thuật ngữ dùng để chỉ một đơn vị chiến thuật ưu tú trong
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các cơ quan thi hành pháp luật. Họ được đào tạo để thực hiện các hoạt động có
nguy cơ cao nằm ngoài khả năng của lực lượng cảnh sát thông thường như: thực
hiện giải cứu con tin và các hoạt động chống khủng bố, phục vụ bắt giữ tội
phạm có độ nguy hiểm cao và tội phạm có vũ trang hạng nặng.
2. Một loài chim săn mồi hàng đầu tại Bắc Mỹ, đồng thời là biểu tượng của
Hoa Kỳ. Loài đại bàng biển này có hai phân loài được biết đến và hình thành
một cặp loài với đại bàng đuôi trắng.
3. Lính tinh nhuệ của Mỹ có thể hoạt động dưới biển, trên không và trên cạn.
4. Big-Ass Fucking Bears: Những con gấu mông bự tổ chảng (ND).
5. Tiếng hét xung trận hay câu chào mừng của đội quân tinh nhuệ của Mỹ
(Navy Seals).
6. Donovan đang nói cạnh khóe Sam, anh đang muốn đề cập cái ngày Sam
gặp lại Sophie ở mé bờ hồ sau nhà. (ND)
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