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Chương 28

S

arah tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng bước chân nặng trịch vội vã phía ngoài

cửa. Nhưng việc Garrett không tỉnh giấc làm cô lo lắng nhiều hơn. Anh vốn cực
kỳ cảnh giác và nhanh chóng nhận ra mọi tiếng động, nhưng giờ anh lại nằm
yên. Cô vươn tay lay anh dậy và tự hỏi có phải anh đã bất tỉnh hay không, rồi cô
giật tay lại ngay khi cánh cửa mở toang ra.
Chuyện này phải kết thúc thôi. Những tên khốn đó sẽ không được tấn công
anh nữa. Cô bật dậy lao đến chắn giữa kẻ đó và Garrett.
“Đủ rồi, tên khốn kia”, cô rít lên. “Bắt tao đây này. Mày đã đánh anh ấy đủ
rồi. Anh ấy còn hữu dụng gì nếu chúng mày giết chết anh ấy cơ chứ? Nếu mày
muốn vui vẻ thì cứ mang tao đi mà làm điều xấu xa đó. Tao sẽ vẫn tiếp tục sống
và không để một kẻ khốn như mày đàn áp đâu.”
Sarah giật mạnh áo, quyết tâm làm hắn sao lãng mà quên đi mục đích ban
đầu. Cô kéo áo lên, đẩy áo ngực qua một bên rồi chuẩn bị cởi toàn bộ. Nhưng gã
đó đã túm lấy cổ tay cô, ngăn không cho cô để lộ thêm một phần da thịt nào
nữa.
“Hãy bắt tôi”, cô tuyệt vọng nói. “Tôi tự nguyện làm bất cứ điều gì mấy
người muốn. Tôi sẽ không chống cự đâu. Chỉ cần tha cho anh ấy thôi.”
Cô cố kìm nén nước mắt khi đối mặt với gã đến bắt Garrett.
“Sarah, cưng à, mọi việc ổn rồi. Anh ấy là đồng đội của anh”, Garrett nói
vọng từ phía sau.
Cô xoay người và thấy anh đang chống khuỷu tay khi cố ngồi dậy. Rồi cô
quay lại phía người đàn ông vẫn đang giữ cổ tay mình.
“Sarah”, Rio nhẹ nhàng nói. “Giờ mọi việc ổn rồi. Tên tôi là Rio. Tôi đến để
cứu cô và Garrett. Tất cả sẽ tốt đẹp thôi.”
Anh ta vừa nói vừa cẩn thận kéo lại áo cho cô. Cô đứng đó, choáng váng và
kinh hãi vì những gì mình vừa làm. Phía sau Rio, một người đàn ông khác đang
lao vào phòng. Cô nhanh chóng lùi lại, khuỵu xuống khi cảm giác nhẹ nhõm
dâng trào. Họ đã đến như Garrett hứa.
Rio tóm lấy Sarah trước khi cô ngã nhưng cô gạt tay anh ta ra. “Không,
không, tôi ổn. Đừng lo lắng cho tôi. Anh nên đến xem vết thương của Garrett.
Làm ơn hãy giúp anh ấy.”
“Không ai được chạm vào cô ấy, Rio.” Lời cảnh báo khe khẽ của Garrett
vang khắp phòng. “Hãy đảm bảo người của anh biết điều ấy.”
Hai người đàn ông trao nhau ánh mắt thấu hiểu và Rio ra hiệu cho đồng đội
ở phía sau đi qua. Sarah lùi lại, vòng tay ôm lấy mình khi quan sát những hành
động đang diễn ra.
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Đồng đội của Rio dừng lại bên cạnh cô, tay cầm súng, rõ ràng đang bảo vệ
cho cô. Khi cô liếc nhìn lên, anh ta gật đầu lịch sự. “Tôi tên là Terrence. Chúng
tôi đến để đưa cô về nhà.”
Vẫn còn tê liệt vì sợ hãi, Sarah xoay người và thấy Rio đang giúp Garrett
đứng dậy. Anh tựa vào Rio một cách nặng nề khi họ đứng đó một lát để xác
định phương hướng.
“Vết thương nghiêm trọng tới mức nào?”, Rio hỏi dứt khoát. “Anh phải nói
điều này, trông cậu thật kinh khủng, cậu em à.”
Garrett nhoẻn miệng cười toe. “Em sẽ lo lắng hơn nếu như anh bảo trông em
thật điển trai đấy.”
Terrence khịt mũi. “Tớ đã trông thấy những tên ngốc còn đẹp hơn cậu cơ.”
“Vết thương không quá nghiêm trọng. Bọn chúng là mấy tay nghiệp dư
thôi”, Garrett nói. “Em nghĩ em có thể cảm tạ điều đó. Chúng đánh khá mạnh
nhưng đa phần chỉ là những vết bầm tím.”
Sarah lắc đầu, cố gắng tiếp nhận mọi thứ. Họ đang đứng đây và nói cứ như
chuyện này chỉ là một trò đùa. “Chúng ta nên đi”, cô thốt ra. “Anh ấy sẽ không
được an toàn khi ở đây. Anh ấy cần phải đến bệnh viện.
“Đến đây nào”, Garrett nói, giơ cánh tay còn lại về phía cô.
Sarah bước ngay tới, gắng giữ chặt lấy anh. Chúa nhân từ, tuy cố kiềm nén
nhưng cô vẫn có thể cảm nhận chứng cuồng loạn1, đang dâng lên như một đợt
thủy triều. Cô không biết mình nên cười hay nên khóc.
Garrett siết chặt Sarah rồi hôn lên đỉnh đầu cô. “Bây giờ chúng ta được an
toàn rồi. Đồng đội của anh đã ở đây. Họ sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra với
chúng ta đâu.”
Anh cảm nhận được cơn run rẩy của cô, biết rằng cô vẫn còn sợ hãi vì tình
huống ngàn cân treo sợi tóc kia. Anh cố tiến về phía trước, vẫn ôm lấy cô,
nhưng cả người đau nhức vì những vết bầm và từng bắp cơ đang gào thét phản
kháng. Anh đã nằm yên quá lâu và việc di chuyển đơn giản thế này cũng gần
như không thể làm được.
“Em sẽ cần anh giúp đấy”, Garrett nói với Rio.
Rio cau mày, và Garrett biết anh ấy đang nghĩ anh ắt hẳn bị thương nặng lắm
nên mới thừa nhận mình không thể tự đi ra ngoài.
“Cậu hãy đưa Sarah ra ngoài trước”, anh nói với Terrence. “Rio và tớ sẽ theo
sau.” Rồi anh nhìn xuống Sarah. “Hãy đi với cậu ấy, em yêu. Anh sẽ không ở xa
đâu.”
Cô hơi lo lắng liếc nhìn Terrence nhưng vẫn lùi người ra, rồi theo người đàn
ông to con kia rời khỏi phòng.
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“Chuyện quái gì đã xảy ra thế?”, Rio thẳng thừng hỏi.
“Em bị đánh dã man. Mấy tên khốn ngu xuẩn đó đã chặn đường bắt bọn em.
Em không đủ sức chống lại bảy tên đều có vũ khí vì còn phải bảo vệ Sarah. Em
đã kích hoạt hệ thống cầu cứu rồi cố kéo dài thời gian thật lâu.”
“Chúng cũng đánh cô ấy sao?”, Rio hỏi, vẻ cau có hằn sâu.
“Không, chúng tha cho cô ấy. Khi nhận ra phương thức của mình vô dụng,
bọn chúng kéo cô ấy ra để bắt em hợp tác. Cô ấy hoảng sợ nhưng vẫn kiên
cường.”
“Ừ, anh hiểu. Anh nghĩ cô ấy có lẽ sẽ chiến đấu ngay khi anh bước vào
phòng.”
“Em chưa bao giờ thấy cô ấy hành động như thế, Garrett khẽ nói. “Anh
không biết cô ấy phải can đảm ra sao mới làm được việc ấy đâu.”
“Anh nghĩ mình hiểu. Trước đây cô ấy đã từng bị hãm hại.”
Garrett gật đầu. “Cô ấy đã tự nguyện làm điều đó... vì em. Em vừa tức giận
lại vừa kính sợ cô ấy. Sarah...”
“Ừ”, Rio đồng ý, “Là người kiên cường”.
Rio bắt đầu đi về phía trước nhưng bị Garrett giữ tay lại. “Em không biết anh
đã tìm hiểu được gì hay Van đã kể sơ lược mọi chuyện cho anh chưa, nhưng bây
giờ Marcus Lattimer là người thuê chúng ta. Sarah là em gái của hắn và em
không muốn cô ấy phát hiện việc em đã nói dối, cho đến khi em có cơ hội nói rõ
với cô ấy.”
Rio gật đầu. “Van đã nói sơ lược tình hình với anh. Đồng đội của anh cũng
biết. Mọi người sẽ không làm lộ vỏ bọc ngụy trang của cậu đâu. Giờ chúng ta
hãy rời khỏi nơi chết tiệt này thôi. Theo anh suy đoán thì chúng ta không còn
nhiều thời gian đâu, người nhà của cậu có lẽ sắp kéo đến đây và phát động một
cuộc chiến với Mexico đấy.”
Garrett cười toe toét. “Phương châm của gia đình em là ‘Không kẻ nào được
cư xử tệ bạc với người nhà Kelly’ mà.”
Với sự giúp đỡ của Rio, anh rời khỏi phòng rồi đi ra phòng khách, nơi những
thành viên còn lại đang tụ họp. Khi họ bước qua xác bọn bắt cóc, anh cau mày
vì những gì Sarah phải nhìn thấy trên lối đi.
Rio lắc đầu. “Terrence sẽ không để cô ấy thấy cảnh tượng này đâu. Anh biết
rõ đồng đội của mình. Cậu ấy luôn thích che chở cho phụ nữ mà.”
Khi họ ra bên ngoài, Garrett gạt tay Rio ra, hít lấy không khí trong lành, tự
động tìm kiếm Sarah và thấy cô đang đứng yên, vòng tay quanh người. Trông
cô có vẻ xanh xao và hoàn toàn bối rối. Terrence đứng kế bên, nói chuyện với
cô bằng tông giọng trầm trầm, nhưng Garrett không chắc cô có lắng nghe hay
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không. Ba thành viên khác trong đội của Rio đã tản ra, cẩn trọng quan sát xung
quanh.
Ngay khi ngước lên và nhìn thấy Garrett, Sarah liền chạy thẳng tới chỗ anh.
Anh dang tay chuẩn bị đón nhận lực va chạm, nhưng cô đã dừng lại phía trước
rồi cẩn thận bước vào vòng tay anh.
Cô vùi mặt vào ngực anh và vòng cánh tay quanh eo anh. Cô đang run rẩy
như một chiếc lá.
“Chúng ta cần phải rời khỏi đây”, anh khẽ thì thầm.
Cô rùng mình và nghiêng đầu để ngước nhìn anh. “Em không muốn ở lại nơi
này thêm một phút nào nữa.”
Garrett nhìn qua đầu Sarah về phía Rio rồi nghiêng đầu hướng đến những
chiếc SUV để ra hiệu. Rio gật đầu sau đó tiến đến chỗ Sarah.
“Sarah, chúng tôi cần phải đưa cô vào trong xe, nơi đó an toàn hơn. Cô đi
cùng với tôi được chứ?”
Rio giữ khoảng cách một bước chân và cẩn thận giữ giọng đều đều. Sarah
không nhìn vào mắt Rio. Hai gò má cô ửng hồng, và tim Garrett thắt lại khi nhìn
thấy vẻ xấu hổ trong mắt cô. Tuy cảm thấy ngượng ngùng nhưng cô lại sẵn sàng
hy sinh vì anh. Ngay khi có cơ hội, anh chắc chắn sẽ nói chuyện thẳng thắn với
cô, vì anh sẽ không cho phép cô cảm thấy lúng túng vì đã cố gắng bảo vệ anh.
“Còn anh thì sao?”, cô hỏi Garrett. “Anh cũng sẽ đi cùng đúng không?”
Dù cô nói bằng giọng đều đều nhưng vẫn không thể che giấu nỗi sợ hãi ẩn
bên trong. Anh siết chặt bàn tay run rẩy của cô để trấn an.
“Anh sẽ đi cùng nhưng em cứ vào xe trước. Đội của Rio sẽ ở bên cạnh bảo
vệ cho em”, Garrett nhỏ giọng nói. “Họ sẽ không làm hại em đâu.”
Sarah siết tay đáp lại. “Em biết. Nếu anh tin tưởng họ, em cũng sẽ thế. Chỉ
là...”, cô ngừng lời.
“Ừ, anh cũng thế, cưng à. Nhưng chúng ta sẽ làm mọi việc tốt trở lại. Và anh
sẽ hoàn thành lời hứa nhỏ của mình.”
Sarah nhíu mày trước câu nói đó.
“Em và anh không mặc gì cả. Anh ở bên trong em. Càng nhiều lần càng tốt.”
Hai gò má Sarah ửng hồng, cô vội vàng liếc nhìn Rio để đảm bảo anh ta
không nghe lỏm được những lời thì thầm của Garrett. Nhưng vẻ mặt của Rio
không hề thay đổi. Sarah quay lại nhìn anh, hai gò má vẫn ửng đỏ nhưng ánh
mắt lại rực sáng. Anh đã cố ý làm cô nhớ lại những gì họ từng chia sẻ và sẽ
cùng nhau thực hiện để xoa dịu phần nào cú sốc cô phải trải qua.
Một nụ cười thoáng xuất hiện trên môi Garrett khi cô nhìn anh.
“Hãy đi với Rio. Anh sẽ thấy tốt hơn khi biết em được an toàn.”
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Cô gật đầu rồi buông tay ra. Tuy không muốn để cô đi, nhưng anh biết cô sẽ
được bảo vệ tốt hơn khi ở trong xe trong lúc anh ở lại nghe đồng đội báo cáo
trước khi họ rời khỏi Mexico. Đất nước quái quỷ này chẳng mang lại điều gì tốt
lành cho anh cả.
Garrett quan sát trong lúc Rio để Sarah ngồi ở băng ghế sau của chiếc SUV,
còn Terrence đứng ngoài cửa canh chừng. Sau đó Rio quay trở lại chỗ anh.
“Được rồi, cậu em, kế hoạch là gì nào? Cậu cần phải đến bệnh viện thôi,
Sarah rất lo lắng và sẽ không vui khi cậu từ chối đến đó đâu.”
“Bệnh viện chết tiệt.”
“Đừng khiến anh phải quất vào mông cậu trước mặt Sarah. Sẽ bẽ mặt lắm
đấy.” .
“Chúng ta có nhiều vấn đề cần phải lo lắng. Hơn nữa, em không muốn Sarah
xuất hiện ở chốn đông người.”
“Ai bảo Sarah sẽ đến bệnh viện chứ?”
Garrett căng thẳng, chằm chằm nhìn Rio. “Cô ấy phải ở cùng em.”
“Tuy không muốn nhưng anh vẫn phải nói điều này. Cậu đang bị thương mà
nhiệm vụ này thì rất nguy hiểm, bởi nó được thực hiện vì mục đích cá nhân. Vì
thế cậu cần từ bỏ công việc này và để ai khác trong KGI đảm nhận thôi.”
Tất cả những gì Garrett có thể làm là gắng không đá vào mông Rio, cho dù
điều đó gần như giết chết anh. Rio biết yêu cầu kia sẽ khiến anh tức giận bởi
anh ấy đang nhìn anh bằng đôi mắt đen sẫm, quan sát từng phản ứng và tự
thuyết phục bản thân mình nói đúng. Thôi được, có thể anh ấy đúng. Anh chắc
cũng sẽ thuyết giáo một bài tương tự như thế cho đồng đội nếu họ ở vào vị trí
của anh.
“Ngay lúc này em thật sự không quan tâm đến nhiệm vụ đó Garrett nói, cố
kiểm soát giọng của mình. “Điều em quan tâm là giữ an toàn cho Sarah và đừng
có nói với em là một trong các anh có thể bảo vệ cô ấy. Được thôi, em hiểu điều
đó. Em không nghi ngờ năng lực của anh. Em tin anh bằng cả mạng sống của
mình, nhưng chỉ có em mới có thể ở bên cô ấy. Anh nói em làm việc này vì mục
đích cá nhân. Đúng thế, cô ấy là của em.”
“Mẹ kiếp, Garrett”, Rio chửi thề. “Cậu lại tự chuốc rắc rối cho mình rồi.
Resnick đang đeo bám bọn anh để biết Sarah ở...”
“Thêm một lý do để em không thể xuất hiện ở bệnh viện.”
“Một thực tế nữa là Lattimer cũng đang tìm kiếm em gái hắn và cậu đang
che giấu thân phận của mình. Cậu cần phải nhận ra đâu là điều quan trọng hơn,
cậu em à. Tóm cổ Lattimer hay có được Sarah. Bởi vì điều anh muốn nói là cậu
sẽ không có được cả hai đâu.”
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“Xem này, em thật sự không muốn tranh luận vấn đề này với anh. Cứ tìm
cho em một bệnh xá nào đó hay đưa em đến chỗ Marin cũng được. Và Sarah sẽ
đi cùng. Vậy là chấm dứt câu chuyện. Đây là nhiệm vụ của em và em biết mình
phải làm gì. Nhưng vì Chúa, chúng ta không thể rời khỏi Mexico hay sao?”
“Cậu là chủ mà”, Rio kéo dài giọng. “Máy bay đang chờ sẵn ở phía đông
cách đây ba mươi dặm. Chúng ta sẽ bay qua biên giới tiến vào Corozal. Anh sẽ
liên hệ nhờ người chăm sóc vết thương cho cậu. Trên đường đi, anh sẽ phải cố
liên lạc với Van vì bọn họ cũng đang ở trong tình trạng nước sôi lửa bỏng.”
“Em cũng cần gọi điện về nhà”, Garrett khẽ nói. Anh có thể hình dung ra
cảm giác của mẹ, Sophie và Rachel. Có lẽ Ethan và Sam đều đã đến đây. Anh
biết bởi vì trong tình huống tương tự anh cũng sẽ làm thế. Rachel chắc hẳn rất lo
lắng. Mọi người đã cố thu xếp sao cho cả anh và Ethan không vắng mặt cùng
một lúc.
“Cần giúp không?”, Rio hỏi. Anh ấy ra hiệu cho những đồng đội còn lại.
“Lên đường thôi.”
Garrett tiến từng bước. Rio giữ nhịp chân, đi bên cạnh và mở cửa phía sau xe
để hạ băng ghế thứ ba xuống. Anh ấy ném đồ cho đồng đội để chuyển tới xe
khác. Chẳng mấy chốc, anh ấy đã dọn đủ không gian để Garrett trườn vào và
nằm xuống ghế.
Sarah xoay người quan sát Garrett nhích từng bước về phía trước. Khi vào
trong, trán anh đã lấm tấm mồ hôi và cảm giác như sắp nôn hết cả ruột gan ra
ngoài.
“Anh có nước không?”, Sarah khẽ hỏi, nhìn Rio vẫn còn đứng phía sau
Garrett. “Cả hai chúng tôi đều chưa ăn uống gì cả.”
“Dĩ nhiên là có”, Rio nói. “Tôi sẽ nhờ Terrence tìm trong ba lô của cậu ấy
trong khi tôi lái xe. Được chứ, cô gái?”
Sarah gật đầu. “Cảm ơn anh.”
“Mọi người sẵn sàng cả rồi chứ?”, Rio hỏi.
“Ừ,” Garrett nói. “Lái xe đi và đưa cho em cái điện thoại nào.”
Ghi chú:
1. Hysteria, tiếng Việt còn gọi là chứng ictêri hay chứng cuồng loạn. Đây là
một trạng thái của tâm thức, biểu hiện là sự kích động thái quá, không thể điều
khiển được cảm xúc. Những người bị hysteria thường mất tự chủ do một nỗi sợ
hãi gây ra bởi nhiều sự kiện trong quá khứ có liên quan đến một số mâu thuẫn
nghiêm trọng, bệnh thường xuất hiện sau một chấn thương tâm lý ở những
người nhân cách yếu.
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