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Chương 24

K

hi cửa mở ra, Sarah bị ánh sáng làm lóa mắt. Cô cảm thấy từng phút trôi

qua dường như kéo dài bất tận. Mặt mũi cô hốc hác còn hai mắt thì sưng vù. Cô
lồm cồm bò dậy khi Garrett bị đẩy vào phòng.
Cánh cửa đóng sầm phía sau và căn phòng lại chìm vào bóng tối.
Cô chạy nhanh về phía trước ngay khi Garrett khuỵu xuống. Anh chống một
tay để đỡ cơ thể còn tay kia ôm chặt lấy bụng.
“Ôi Chúa ơi”, cô thì thào, giọng khàn đi vì vừa khóc. “Garrett, anh ổn chứ?”
Sarah cúi xuống, vòng tay quanh người anh và giữ chặt để anh không khuỵu
hẳn. Hơi thở của anh khò khè chất chứa đau đớn. Anh quỳ gối tựa vào cô một
lúc lâu.
“Chúng đã làm gì anh? Tại sao chúng lại làm điều này chứ?”
Cô suýt nức nở thốt lên những lời đó.
“Tôi không sao”, anh nhỏ giọng nói. “Cho tôi nghỉ một chút.”
Cô có thể cảm thấy Garrett đang vật lộn để cố gắng kiểm soát mình. Sau đó
anh từ từ vòng tay quanh eo cô, kéo cô áp sát vào người mình hơn. Anh tựa trán
lên vai cô rồi hớp vội những hơi dài đều đặn.
Cô trượt bàn tay khắp sống lưng anh rồi chuyển qua hai bên sườn, sau đó
đẩy người ra, lướt những ngón tay khắp gương mặt và vòm ngực anh để cảm
nhận xem có vết máu hay chỗ sưng nào hay không. Lúc chạm đến miệng anh,
tim cô đập thình thịch khi những ngón tay trơn trượt vì máu.
“Anh đang chảy máu. Anh còn bị thương chỗ nào nữa không? Chúng đã làm
gì anh?”
“Không tồi tệ lắm đâu. Em hãy đỡ tôi đến chỗ tấm đệm kia.”
Khi cố đứng dậy để giúp anh, đầu gối Sarah oằn xuống, nhưng cô vẫn gắng
chống một chân phía sau và buộc mình không loạng choạng vì sức nặng của
anh. Bằng quyết tâm tuyệt đối cô đã khéo léo xoay xở đưa anh đến chỗ tấm đệm
dính máu khô kia. Tinh thần cô thậm chí còn tụt dốc nhiều hơn khi nhận ra đây
không phải là lần đầu tiên có ai đó bị đánh và tống vào căn phòng này.
Garrett ngồi xuống tấm đệm mỏng dính chẳng giúp tránh được sàn nhà cứng
ngắc kia là bao. Sarah cố giúp anh nằm xuống nhưng anh đưa tay ngăn cô lại.
“Không cần, hãy để tôi tự làm. Tôi chỉ đau khi cố di chuyển quá nhanh thôi.”
Sarah vội lùi lại phía sau vì không muốn tạo thêm cảm giác thiếu thoải mái
cho anh. Khi anh nằm nghiêng sang một bên, cô nhoài người về trước lần nữa
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và quỳ gối bên cạnh anh. Cô không chắc mình phải làm gì hay thậm chí có thể
làm những gì. Trong đời cô chưa bao giờ thấy bất lực đến thế này.
“Chúng đã làm gì anh?”, cô thì thào hỏi lại.
“Đánh tôi túi bụi”, anh nghiến răng nói. “Đa phần ở xương sườn, khi thở nó
đau đến phát điên. Tuy nhiên những nơi khác đều không sao. Không có cái
xương nào bị gãy cả.”
Mắt cô lại ngấn nước. Cô cúi xuống, nhẹ nhàng vòng tay quanh người anh.
Cô không biết làm gì khác và chỉ muốn an ủi anh thôi.
Garrett đưa tay chạm nhẹ vào má cô và lau đi những giọt nước mắt trên đó.
“Sarah yêu quý, đừng khóc vì tôi. Tôi đã từng gặp những tình huống còn tồi tệ
hơn. Hãy tin tôi, những vết thương này chẳng là gì đâu.”
Sarah không muốn biết vì chưa cùng anh trải qua những việc ấy. Cô đã nghe
thấy tiếng anh bị đánh và biết mình chẳng thể làm gì để ngăn lại. Cơn thịnh nộ
cuộn trào trong huyết mạch cho đến khi máu trong người sôi sục như một ngọn
núi lửa sắp phun trào.
“Những tên khốn đó”, cô phỉ nhổ. “Tại sao chúng lại làm điều này? Chúng
muốn gì chứ?”
Garrett lơ đãng vuốt tóc Sarah để xoa dịu cô, và điều đó chỉ làm cô xấu hổ
thêm. Vì cô đâu phải là người bị đánh đập. Cô giữ tay anh rồi cọ má vào lòng
bàn tay ấy.
“Theo thông tin tôi biết”, Garrett nói, “Bọn chúng không phải là cảnh sát
cũng chẳng thuộc cơ quan quyền lực nào cả. Nhưng chắc chúng nắm quyền
kiểm soát vùng này. Chúng muốn tiền chuộc, muốn biết tôi là ai và mối đe dọa
tiềm ẩn mà tôi có thể gây ra cho chúng. Việc chặn đường kia thường xảy ra ở
những vùng lạc hậu, luật pháp lỏng lẻo thế này”.
“Vậy chúng ta phải làm gì?”, cô thì thào.
“Chúng ta phải chờ”, anh đơn giản nói. “Và trong lúc ấy em không được làm
bất cứ điều gì, ý tôi là bất cứ điều gì khiến chúng nổi giận. Em phải ẩn mình và
nếu chúng hỏi thì hãy hợp tác. Em hãy làm mọi điều cần thiết để sống sót. Tôi
thề sẽ đưa chúng ta thoát khỏi nơi này.”
Sarah có thể cảm thấy ánh mắt anh đang thiêu đốt mình, ngay cả khi bóng tối
chỉ cho cô thấy được đường nét trên gương mặt anh. Anh vuốt ve, xoa ngón tay
trên da cô khi cô tiếp tục cọ má vào lòng bàn tay anh. Cô biết anh đang muốn
nói điều gì. Đừng chống cự, ngay cả trong tình huống tồi tệ nhất. Và anh biết rõ
điều mình đang yêu cầu bởi anh hiểu những gì cô đã phải chịu đựng.
Phải nói rằng, thậm chí lúc này khi bị đánh đập dã man, sức mạnh của anh
vẫn giúp cả hai vững vàng. Luồng sức mạnh đó chảy vào tâm hồn cô, giúp cô
thêm quyết tâm bền bỉ. Nếu như anh có thể chịu đựng nhiều như thế thì cô cũng
có thể.
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“Em phải sống, Sarah. Việc này chẳng là gì so với những thứ tôi từng trải
qua trước đây. Công việc luôn đẩy tôi vào những tình huống tồi tệ. Tôi sống
chung với nhận thức đó mỗi ngày. Tôi tin rằng mình có thể chịu đựng và không
chống đối lại.”
Những giọt nước mắt nóng hổi chảy qua ngón tay anh. “Nhưng lần này... lần
này anh ở đây là vì tôi.”
“Đó không phải là lỗi của em.”
Garrett trượt tay vòng quanh cổ cô rồi kéo xuống cho đến khi môi anh chạm
nhẹ vào môi cô. Anh cẩn thận tránh bên môi đang chảy máu của mình.
“Đến đây nào”, anh đề nghị khi kéo cô xuống thấp hơn.
“Tôi không muốn làm đau anh”, cô phản đối.
“Không đâu. Hãy nằm bên cạnh và để tôi ôm em nào.”
“Không”, cô nói. “Tôi sẽ là người làm điều đó.”
Cô có thể nghe thấy ý cười trong giọng nói của anh. “Tôi sẽ không tranh
luận đâu. Hãy đến ôm tôi đi.”
Sarah cẩn thận nằm duỗi người bên cạnh và chú ý không đụng vào những vết
thương nơi xương sườn của anh. Chỉ khi anh thuyết phục cô xích lại gần hơn, cô
mới để mình áp sát vào người anh. Sau đó cô vòng cánh tay quanh eo và áp má
vào lồng ngực anh.
“Tôi xin lỗi”, cô không biết nói gì khác nữa. Tim cô đau nhói. Cô thực sự tức
giận, chỉ muốn nổi cơn thịnh nộ với những kẻ khốn đã gây ra điều này. Cô đã
hoài nghi không biết mình có khả năng bắn người hay không, nhưng giờ cô biết
mình có thể làm điều đó mà không hề do dự.
Trước giờ cô hầu như không hề ghét bất cứ ai. Cô nghĩ mình không thể căm
ghét ai nhiều hơn Allen Cross và em trai xấu xa của hắn, nhưng ở đây và ngay
lúc này, nỗi tức giận đã trở nên vô cùng khủng khiếp. Cơn thịnh nộ chiếm hết
tâm trí và cô không nghĩ mình sẽ nảy sinh lòng thù hằn đến thế.
“Suýt” anh nói. “Em không cần phải xin lỗi.”
“Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?”, cô hỏi, truyền sức mạnh cho giọng nói của
mình. Cô không muốn bị xem là một kẻ ngốc thích than vãn. Cô muốn nói
chuyện quả quyết và tự tin như anh. Chí ít cô có thể giúp đỡ hết sức mình.
“Chắc bọn chúng sẽ nhốt chúng ta ở đây, bỏ đói và cố làm chúng ta mất sức.
Tiếp đó chúng sẽ thử tra hỏi tôi lần nữa. Nếu thất bại, chúng sẽ tìm đến em.”
Mặc dù quyết tâm không tỏ ra yếu đuối, nhưng cô không thể kiềm chế việc
toàn thân run rẩy.
“Chúng sẽ không tiến xa được đến mức đó đâu. Đồng đội của tôi sẽ đến cứu
chúng ta, Sarah à. Tôi chỉ cần kéo dài thời gian chờ họ tới thôi. Đó là lý do tôi
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muốn em nhẫn nhịn. Em có thể giúp tôi bằng cách làm theo những gì tôi yêu
cầu, được chứ?”
“Ừ”, cô thì thào.
Garrett khẽ ôm cô vào lòng nhưng toàn thân lại căng cứng vì đau đớn. Cô
ngẩng đầu lên và tìm kiếm môi anh trong bóng tối. Cô không để ý đến vết máu.
Tất cả những gì cô quan tâm là cho anh biết tình yêu của mình. Và có thể trao
cho anh điều gì đó khi anh đã trao cho cô quá nhiều.
Tình yêu không giống như trong phim ảnh hay sách vở. Chẳng hề có tia sét
xẹt qua bầu trời khi cô nhận ra mình đã yêu. Mà cảm xúc ấy ùa đến bất ngờ,
giống như trúng số hay hoóc môn tăng cao trong giây lát.
Có lẽ cô đã bắt đầu phải lòng anh ngay cái ngày anh cứu cô trên hòn đảo kia.
Hay khi anh để sách, rượu vang và chocolate trên hiên nhà cô. Hoặc có thể do
anh đã hết lòng bảo vệ cô.
Sarah biết anh là người tốt, là kiểu người cô hằng mơ ước. Trung thành, biết
chở che và sẵn sàng hy sinh vì cô. Nhưng tình yêu cũng đồng nghĩa với việc hy
sinh vì anh, và bất chấp lời hứa của mình, cô sẽ không đầu hàng khi chưa tranh
đấu. Trong lúc chờ được giải cứu, cô sẽ không để anh chịu đựng nỗi đau triền
miên.
Và cô biết mình đã yêu và vẫn sẽ yêu con người với trái tim rộng mở và tâm
hồn dịu dàng này.
Sarah thì thầm những lời đó trong tâm trí, tận hưởng cảm giác ấy khi cô nằm
yên trong lòng anh. Bây giờ không phải là thời điểm để cảm xúc bột phát.
Nhưng khi họ được an toàn - và sẽ như thế bởi vì cô tin anh - cô sẽ thổ lộ những
suy nghĩ về người đàn ông cô khao khát với anh.
Và nếu anh bỏ đi, cô sẽ không bao giờ hối tiếc. Tình yêu là một món quà,
nhưng tùy thuộc đối tượng tiếp nhận hay từ chối. Tất cả những gì cô có thể làm
là không ngần ngại cho đi. Và lần đầu tiên kể từ khi bị tấn công, cô nhận ra
mình có thể trao gửi niềm tin và tình yêu.
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