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Chương 25

“C

hết tiệt thật!”, Donovan kêu lên.

Cậu đứng dậy, chạy trối chết khỏi phòng quân sự rồi đi hết tốc lực vào nhà.
Cậu lao vào phòng khách thì thấy Sophie đang ngồi trên trường kỷ cho
Charlotte bú. Sam nằm dài bên cạnh và lo lắng ngước lên khi nhìn thấy
Donovan.
Donovan không lãng phí thời gian để tâm đến vẻ e thẹn của Sophie hay kìm
lại để không làm chị hoảng sợ. “Chúng ta gặp rắc rối rồi.”
Ngay tức khắc Sam bật dậy, Sophie mở to mắt lo lắng, còn đứa bé thốt lên
tiếng rên rỉ phản đối.
“Có chuyện gì xảy ra với Garrett sao?”, Sophie sợ hãi hỏi.
“Thiết bị định vị của anh ấy đã được kích hoạt cách đây vài tiếng”, Donovan
nói với Sam.
“Tại sao bây giờ chúng ta mới biết?”, Sam hỏi.
“Chết tiệt, em không biết”, Donovan nói. “Tín hiệu có thể bị ngắt quãng
hoặc do vệ tinh. Nhưng thời điểm là đêm qua.”
“Điều đó nghĩa là gì?”, Sophie hỏi. “Chú ấy đang gặp rắc rối sao?”
Sam gật đầu thật nhanh rồi dịu mặt khi nhìn vợ con mình. “Nếu không phải
đang gặp khó khăn và cần trợ giúp, Garrett sẽ không kích hoạt thiết bị. Đó là hệ
thống cầu cứu của chúng ta. Điều ấy có nghĩa nó đang gặp rắc rối nghiêm
trọng.”
“Hãy đi đi”, cô nói. “Chú ấy cần anh. Em sẽ ổn vì có mẹ và Rachel rồi.”
Sam chỉ do dự giây lát trước khi cúi xuống hôn Sophie rồi đến Charlotte.
“Hãy đưa Garrett về nhà, Sam”, cô nói bằng giọng khẩn khoản.
“Anh sẽ làm điều đó, em yêu. Anh hứa.”
Donovan xoay người và chạy trở lại phòng quân sự, với Sam theo sát phía
sau.
“Rio sẽ là người ở gần nhất. Em sẽ báo cho Steele và đồng đội của anh ấy rời
khỏi Alaska, nhưng chúng ta phải đến Mexico trước đã”, Donovan nói. “Tuy
không biết chúng ta sắp đối mặt với điều gì, nhưng em cứ xem đó là điều tồi tệ
nhất và hạ gục thứ quái quỷ ở đó.”
Trong khi Donovan gọi cho Steele để ra lệnh rút quân, Sam nhấc điện thoại
gọi cho em trai mình. Vài giây sau anh nói, “Ethan, Garrett đang gặp rắc rối.
Bọn anh cần em”.
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Donovan mở két sắt, lôi ngăn đựng vũ khí ra và ném hai khẩu súng trường
cho Sam. Khi đã trang bị đầy đủ vũ khí họ vội vàng ra xe.
“Để anh lái. Chúng ta sẽ tạt qua đón Ethan rồi đi thẳng đến chỗ máy bay. Em
hãy báo cho Rio và đưa cho anh ấy tọa độ nơi đó”, Sam nói.
Chuyến đi diễn ra trong thinh lặng, nhưng Donovan biết Sam cũng đang lo
lắng giống như mình. Và cậu tự trách bản thân. Lẽ ra cậu nên cử một đội đi
cùng với Garrett. Khi ngửi thấy mùi rắc rối, cậu liền nhờ Rio và Steele hỗ trợ
nhưng đã quá trễ. Cậu đáng lẽ nên trói Garrett vào ghế để đảm bảo anh ấy
không một mình đến Mexico.
Những việc dễ như trở bàn tay lúc nào cũng hóa thành rắc rối.
Garrett nằm ôm Sarah trong vòng tay và lắng nghe nhịp thở đều đều của cô
khi ngủ. Anh đã thẳng thừng nói dối về tình trạng của mình. Tuy chưa đến mức
sắp chui vào quan tài, nhưng anh cũng không thể ngủ vì vùng xương sườn đau
đến phát điên.
Anh không muốn làm cô thêm sợ hãi. Cô sợ xanh mặt nhưng cũng hay nổi
giận. Đó chính là điều làm anh lo lắng.
Những người phụ nữ nổi cơn thịnh nộ không thể nào lường trước được.
Không thể nhận thức được thời gian nhưng anh đoán bây giờ ắt hắn sắp tới
bình minh. Cả đêm Sarah trằn trọc không yên. Khi cô trở mình, anh đều vỗ về
xoa dịu và ngăn cô đừng di chuyển quá nhiều mà đụng phải chỗ xương sườn của
mình.
Anh thực sự hy vọng mình có thể nói thật những điều mấy tên bắt cóc kia sẽ
làm. Trong khi để họ lo âu tự hỏi về số phận và tiêu hao sức lực, bọn chúng đã
chứng minh mình là những tên khốn ngu xuẩn. Anh chẳng hề có niềm tin vào trí
thông minh của chúng.
Anh không chống cự, điều đó chỉ gây đau đớn hơn. Anh đã ngoan ngoãn đi
theo như một con cừu sắp bị làm thịt, vì anh không muốn bất cứ rủi ro nào xảy
ra với Sarah. Nếu chỉ có một mình, anh có lẽ đã hạ gục bọn chúng và thích thú
tận hưởng cảm giác đó. Nhưng anh còn có Sarah đi cùng, và anh sẽ chết trước
khi cho phép bất cứ nguy hiểm nào xảy đến với cô.
Cảm giác khó chịu tăng dần, cảnh báo rằng anh nên đổi vị trí, nhưng anh
không muốn đánh thức cô. Cuối cùng cô đã ngủ yên giấc hơn và anh thích cảm
giác hơi thở ấm áp của cô phả vào cổ mình.
Đêm qua cô đã hôn anh. Đây là lần đầu tiên cô khởi xướng sự thân mật giữa
họ. Nụ hôn ấy dịu dàng và ngọt ngào đến mức anh có thể quên cả cơn đau trong
khoảnh khắc môi họ chạm nhau.
Khi không thể chịu đựng lâu hơn, anh cố nghiêng người để có thể nằm thẳng
lưng. Ngay lập tức cô tỉnh giấc, nhấc đầu khỏi vai anh. Cô cúi người, xõa tóc
trên ngực anh khi nhìn xuống, vẻ quan tâm cháy rực trong đôi mắt.
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“Anh ổn chứ? Anh bị đau sao?”
“Tôi không định đánh thức em. Tôi chỉ cần xoay người một lát thôi.”
Cô khẽ lướt tay khắp vòm ngực anh khi giúp anh xoay người. Ngay lập tức,
anh cảm thấy nhẹ nhõm vì áp lực nơi xương sườn đã giảm bớt. Anh dễ dàng hít
vào vài hơi thật sâu.
“Tốt hơn rồi chứ?”
“Ừ”, anh nói. “Giờ quay lại đây nào. Tôi thích em ở bên cạnh hơn.”
Sarah nằm xuống và tựa đầu lên vai anh. Cô mạo hiểm đưa tay lướt nhẹ khắp
ngực anh rồi dịch xuống chỗ xương sườn. Cảm giác mát mẻ xua đi cơn đau
bỏng rát. Một hành động xoa dịu thật dễ chịu. Anh nhắm mắt tận hưởng cảm
giác vô cùng thích thú trước sự đụng chạm của cô.
“Tôi có làm anh đau không?”, Sarah hỏi.
“Không, đừng dừng lại. Cảm giác này thật tuyệt. Tôi thích em chạm vào
mình.” Garrett có thể cảm thấy nụ cười của cô nơi vai anh.
Sarah cẩn thận lướt tay trên lớp áo của anh, chạm nhẹ đến mức hầu như
không thể nào cảm giác được. Cô xoa một đường từ bụng, trở ngược lên và chú
tâm đến vùng xương sườn của anh. Sau đó cô đặt lòng bàn tay lên ngực anh,
ngay tại trái tim như để trấn an bản thân là anh vẫn còn sống và đang ở cạnh cô.
Một lát sau, cô lại lướt tay xuống dưới. Garrett không thể nào chịu đựng
thêm. Chiếc áo chết tiệt này đang cản lối và anh chỉ muốn cảm nhận bàn tay của
cô trên làn da trần của mình thôi.
“Hãy vén áo sơ mi của anh lên”, Garrett nói. “Chạm vào anh, chứ không
phải cái áo đó.”
Anh chờ xem cô có do dự hay không, nhưng cô chỉ khẽ nhấc gấu áo rồi từ từ
đẩy cho đến khi nó chụm lại dưới nách. Sau đó cô úp tay lên vòm ngực trần của
anh và anh suýt rên rỉ vì cảm giác thích thú đó.
Hành động chạm nhẹ thế này thật mãnh liệt và đau đớn, ấm áp và ngọt ngào.
Anh thèm khát được giải phóng và muốn được những ngón tay của cô xoa dịu.
Khi cô bạo gan tiến xuống cạp quần thì cả người anh lập tức phản ứng lại.
Nơi đó trỗi dậy, căng phồng và nài xin cô xoa dịu.
Quỷ tha ma bắt, anh thực sự không muốn khiến cô hoảng sợ và rút lui.
“Cẩn thận tay em đấy”, Garrett khàn giọng nói. “Dường như anh luôn gặp
vấn đề này khi ở gần em.”
Sarah khẽ cười khúc khích rồi ngẩng đầu lên lần nữa. “Có lẽ em đã không
nghĩ đến điều này, ý em là không phải bây giờ. Vì anh đang bị thương mà.”
“Anh không phải người chết”, anh thì thầm. “Và nơi đó của anh rõ ràng
không quan tâm đến cảm giác của những bộ phận khác.”
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Garrett càng ngạc nhiên hơn khi cô cúi xuống ấn môi mình lên ngực anh. Cô
nhẹ nhàng hôn anh rồi di chuyển xuống thấp hơn và lại hôn anh lần nữa. Trong
lúc đó, cô vuốt ve khắp phần bụng gần nơi cạp quần của anh. Và cảm giác khó
chịu bên dưới nhanh chóng xua đi cơn đau nơi xương sườn.
“Em không muốn làm anh đau”, cô thì thào. “Hãy bảo em dừng lại nếu em
làm thế.”
Cứ như điều đó sẽ xảy ra vậy. Anh có thể mất hẳn một chân và thật sự phát
điên nếu lên tiếng nói cô tạm dừng sự quyến rũ ngọt ngào đó. Một thiên thần
trong chốn địa ngục - đó là cụm từ miêu tả duy nhất anh có thể nghĩ ra. Nàng
thiên sứ dịu dàng của anh.
“Anh có thể đảm bảo mình sẽ không nhắc em ngừng lại”, Garrett rên rỉ.
“Anh chỉ ước mình có thể làm tình với em. Chết tiệt, anh muốn chạm vào em.”
Một lần nữa tiếng cười khàn khàn của Sarah như cơn gió chữa lành quét
khắp cơ thể anh.
Cô hôn anh say đắm, vuốt ve từng vết bầm tím lẫn vết thương của anh. Cô
chạm môi lên khắp da thịt anh như thể đang hấp thụ cơn đau về mình. Cô đặt
một tay ở phía bên kia của anh rồi rướn người lên cho đến khi tóc rũ xuống mặt
anh. Sau đó cô ngập ngừng cúi xuống chạm vào môi anh.
Cảm giác chạm nhẹ đầu tiên thật sự quá ngọt ngào. Khi đầu lưỡi của cô bẽn
lẽn quét khắp miệng anh, một ngọn lửa như lan khắp huyết mạch. Cô nhấc tay
khỏi đệm và ôm trọn khuôn mặt anh. Những ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cằm
anh, lướt dần lên thái dương khi cô hôn quanh vết thương nơi khóe miệng anh.
Garrett sẽ đánh đổi bất cứ thứ gì để có thể lật cô lại, giữ chặt và trượt vào
giữa hai chân cô. Điều đó chắc chắn sẽ khích lệ anh vượt qua cơn đau thống khổ
này, vì khi ấy anh sẽ làm mọi thứ với cô như hiện giờ đang mơ tưởng.
Sarah tiếp tục thực hiện những hành động chăm sóc dịu dàng của mình:
Đụng chạm, mơn trớn nhẹ nhàng và lướt môi theo sau những cái vuốt ve.
Không có nơi nào bị đánh đập trên mặt và bụng của anh thoát khỏi yêu thương
ngọt ngào của cô. Cô xoa dịu những nhức nhối, đẩy lùi cơn đau và thay thế bằng
khoái lạc đầy ấm áp.
Cuối cùng cô ngả đầu lên ngực anh rồi lướt tay xoa nhẹ khắp vùng bụng.
Anh đưa tay lùa vào tóc cô, tận hưởng điều giản đơn này.
Garrett không thể suy nghĩ mà chỉ cảm thấy thư thái mãn nguyện. Người phụ
nữ của anh đang rúc vào người anh. Anh dùng tay còn lại khẽ siết chặt tay cô và
không thể thốt lên mọi cảm giác của mình. Cô siết tay đáp lại như ngầm hiểu sự
thinh lặng của anh.
Họ nằm đó, đan tay vào nhau. Trong khoảnh khắc ban sơ này, cả hai đều
quên đi địa ngục đang chờ phía trước.
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