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Chương 31

“Đ

ược rồi, bác sĩ khẳng định là tôi sẽ không chết, mọi người có thể

ngừng việc trông trẻ lại không?” Garrett càu nhàu khi họ rời khỏi bệnh xá nhỏ
nằm ở vùng nông thôn hẻo lánh.
Sarah đảo mắt. “Em sẽ không nói tất cả vết bầm tím kia chẳng thành vấn đề
đâu.”
“Anh đâu có bị gãy xương”, Garrett nhắc cô. “Xương sườn chỉ bị nứt vài ba
chỗ nhưng không phải trước đây anh chưa từng bị như thế.”
Họ đứng dưới ánh mặt trời, cách xa chiếc xe tải vừa đưa họ từ Corozal đến
đây. Rio và người của anh ấy đang đứng một bên, còn Garrett tựa người vào xe
nhìn vị đội trưởng của mình.
“Được rồi, giờ chúng ta làm gì? Em đoán anh sẽ cho bọn em ẩn nấp tại nơi
hoang vu nào đó. Donovan tính đưa bọn em tới Alaska nhưng giờ nơi đó không
tiện rồi, quá mạo hiểm. Em không muốn Sarah ở một nơi trống huơ trống hoác
trong thời gian dài như thế.”
Và nơi đó cũng phải phù hợp để giăng bẫy Lattimer. Chuyện điên rồ này
càng sớm kết thúc, Sarah sẽ càng sớm được an toàn, và rồi anh có thể giải quyết
vấn đề giữa họ.
“Thật ra có sẵn nơi đó rồi”, Rio nói. “Anh luôn có vài chỗ ẩn nấp an toàn mà
đến cả lãnh đạo cũng không biết.”
Garrett nhìn Rio nhưng anh ấy chỉ nhún vai. “Anh sẽ là một tên ngu xuẩn
nếu như không lên kế hoạch dự phòng cho mọi tình huống bất ngờ.”
Garrett không thể tranh luận với điều hợp lý đó.
“Anh có một căn nhà nằm bên sông Belize, cách ngôi làng gần nhất vài dặm.
Chỗ đó được trang bị đầy đủ, nằm biệt lập và có vài lối thoát thân. Ở đó anh có
máy bay và một chiếc thuyền. Chúng ta có thể chạy trốn bằng đường không,
đường biển hay đường bộ.”
“Nơi ấy rộng rãi không?”, Garrett hỏi. Anh thật sự không muốn bị kẹt trong
một không gian quá nhỏ hẹp.
Rio cười toe. “Đủ rộng. Hơn nữa, chúng ta sẽ chiếm ưu thế ở khu vực quanh
nhà. Không kẻ nào có thể bén mảng trong phạm vi một dặm cả.”
Với sự trợ giúp của thuốc giảm đau, chuyến hành trình trên con đường gập
ghềnh này không tồi tệ như tưởng tượng. Tuy nhiên, ngay khi xe rẽ vào con
đường quanh co dẫn vào nhà của Rio, Garrett lại cảm giác như đang bị đánh đập
lần nữa.
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Nhìn từ ngoài đường thì không thể nào thấy cánh cửa an ninh thật lớn của
ngôi nhà. Hệ thống máy quay được gắn ở hai bên và anh nhướng mày khi thấy
Rio dùng điều khiển từ xa để mở cửa.
“Chính xác bọn em phải trả tiền thuê nhà là bao nhiêu hả, ông anh?”, Garrett
đùa.
Rio khịt mũi. “Không đủ tiền trả đâu.”
Đoạn đường lái xe vào nhà dài nửa dặm vòng quanh con đường dốc dẫn tới
ngôi nhà nằm trên đỉnh đồi. Khu vực xung quanh hoàn toàn bị rừng cây che
phủ.
Garrett huýt sáo khi nhìn thấy ngôi nhà. Anh vẫn cho rằng đó là một túp lều
hoặc có thể là một tòa nhà bằng đá tương tự hang động hơn. Rio và người của
anh ấy nổi danh là những kẻ cô độc khép mình, thích trú ngụ trong động mỗi
khi không làm nhiệm vụ.
Rio thích sống tách biệt nhưng chắc chắn anh ấy không chịu ở trong một căn
nhà nhỏ như mắt muỗi.
“Em rất muốn xem qua nơi này đấy”, Garrett thì thầm khi họ ùa ra khỏi xe.
Một hàng rào an ninh bao quanh tạo thêm chướng ngại vật. Ngôi nhà hiện
đại, kiểu dáng bắt mắt và rộng gần hai trăm mét vuông. Khi họ bước vào bên
trong, Garrett choáng ngợp khi thấy căn nhà thật sạch sẽ tiện dụng. Nhưng điều
chiếm lấy sự chú ý của anh chính là thiết bị giám sát công nghệ cao, hệ thống
máy tính và kho vũ khí bên trong.
“Van sẽ phấn khích lắm đây”, Garrett nói.
Rio cười vang. “Đúng thế. Anh sẽ phải đá mông Van vì chắc mẩm cậu ta sẽ
chạm vào đồ đạc của anh.”
Rio dẫn bọn họ vào một căn bếp trông giống trống mấy cuốn catalog. Tất cả
vật dụng đều hiện đại, bàn bếp làm bằng đá granite và có cả hệ thống bếp lò
chuyên dụng với sáu bếp ga.
“Nhà bếp chứa đầy đồ dự trữ. Nếu được thì anh đã ăn hết rồi. Ngăn đá và
ngăn lạnh đều chất đủ những thực phẩm cần thiết. Nguyên liệu để trong chạn
thức ăn. Chúng ta có rất nhiều nước đóng chai nên đừng dùng nước trong vòi, vì
không sạch lắm đâu.”
Họ tiếp tục bước vào phòng khách được bày trí lộn xộn, ngay lập tức Garrett
thấy ưng ý căn phòng này. Anh xoay đầu liếc mắt nhìn Sarah và tự hỏi không
biết cô có chú ý đến sự khác biệt hay không.
“Đây là kiểu địa điểm trú ẩn được dùng khi đang lẩn trốn”, anh nói. “Không
hề có khu vực thông thoáng để kẻ địch nhìn vào bên trong hay có thể nhắm bắn
em từ khoảng cách xa. Tất cả cửa sổ đều ở trên cao chỉ cho phép ánh sáng lọt
vào. Đây là một căn phòng tuyệt đối an toàn.”
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“Ồ thế sao?”, Sarah lầm bầm. “Lỡ như bọn họ có lựu đạn thì sao?”
Rio cười vang. “Vậy thì đó là thời điểm NLTBVĐ.”
Khi thấy Sarah nhướng mày, Garrett giải thích, “Thời điểm ‘nói lời tạm biệt
với đời’”.
“À, thật súc tích.”
“Dãy phòng ngủ ở phía này”, Rio nói khi dẫn họ men theo hành lang dài
dằng dặc. “Mỗi phòng đều có nhà tắm, còn phòng ngủ lớn được trang bị bồn
tắm Jacuzzi và vòi hoa sen riêng biệt. Hai người hãy chọn phòng và tự nhiên
như ở nhà nhé.”
“Đây là nhà của anh sao?”, Sarah khẽ hỏi. “Đây không chỉ là nơi trú ẩn an
toàn. Ý tôi là nơi ẩn náu của anh.”
Rio thinh lặng trong một phút. “Ừ đúng thế. Tôi thường đến nơi này mỗi khi
muốn ở một mình, nhưng này, con người ai cũng thích những thứ thoải mái
mà.”
Sarah nhăn mặt. “Tôi xin lỗi vì chúng tôi đang xâm phạm chốn riêng tư của
anh. Nhưng cảm ơn anh đã chia sẻ nơi trú ẩn bí mật này với chúng tôi.”
Rio mỉm cười rồi cúi xuống, trìu mến xoa rối mái tóc của cô. “À, nếu chỉ có
mình Garrett thì tôi có lẽ đã giấu cậu ấy ở xó xỉnh nào rồi. Như thế phù hợp với
tính cách của cậu ấy hơn. Nhưng tôi không thể nào đối xử với một quý cô như
vậy.”
“Ôi vì Chúa, em sắp nôn ra hết đây”, Garrett càu nhàu. “Anh không thể làm
gì đó tốt hơn hay sao?”
Rio cười toe toét, giơ hai ngón tay chào trước khi thong thả bước trở ra hành
lang để đến chỗ đồng đội.
Garrett và Sarah đứng nơi cánh cửa dẫn tới phòng ngủ lớn và anh chờ cô
đánh bạo bước vào trong. “Nơi này thật đẹp”, cô nói khi xoay tròn ở giữa
phòng.
Khi anh thả túi xách của họ xuống sàn, cô giật bắn mình. Cô nhìn mấy cái túi
rồi nhìn anh, sau đó hai gò má liền ửng hồng.
“Em sẽ chọn một phòng ngủ khác”, cô nói khi chuẩn bị đi đến lấy túi xách
của mình. “Anh có thể dùng phòng này, em không cần phòng quá lớn đâu.”
Garrett bắt lấy cổ tay cô trước khi cô có thể lấy túi xách, rồi anh kéo cô lại
gần cho đến khi họ áp sát vào nhau. “Em sẽ ở nơi này cùng với anh.”
Cô run rẩy, hai mắt khẽ đờ đẫn và vẻ đói khát ấy khiến cơ thể anh lập tức
phản ứng.
“Trên cái giường đó cùng với anh”, anh nói khi hất đầu về phía chiếc giường
lớn ở giữa phòng. “Hai chân em quấn quanh người anh và anh ở bên trong em.
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Mấy ngày qua, anh chỉ nghĩ đến điều đó thôi. Đấy là động lực giúp anh vượt
qua hai ngày bị giam cầm.”
Sarah thở gấp rồi căng thẳng liếm môi khiến chúng trở nên căng mọng, sáng
bóng và hấp dẫn khó cưỡng. Rồi cô đặt tay lên ngực anh và nhìn anh bằng vẻ
thiếu chắc chắn.
“Chúng ta không thể làm tình, ngốc à. Điều anh cần là tắm rửa, ăn uống và
nghỉ ngơi. Anh nên ngâm mình trong bồn trong khi em đi làm đồ ăn cho chúng
ta. Em nghĩ mình sẽ làm món yêu thích của anh. Thịt, thịt và thịt.”
“Mmmm, nghe hay đấy. Nhưng anh nghĩ em nên cùng tắm với anh rồi chúng
ta sẽ đi kiếm gì đó để ăn.”
Sarah nhìn anh trong giây lát rồi hướng mắt đến nhà tắm. Anh có thể thấy rõ
cô bị nơi đó cám dỗ. Anh kéo cô lại gần hơn rồi thì thầm vào tai cô. “Em, anh
và thật nhiều nước nóng. Anh sẽ kỳ lưng cho em. Cả phía trước và toàn bộ
những nơi ở giữa nữa.”
Sarah run rẩy ngay khi anh cắn vào thùy tai cô, vừa đủ mạnh để làm cô thích
thú.
“Và như em biết, Sarah à, anh sẽ làm tình với em. Anh không quan tâm điều
đó có giết mình hay không. Anh muốn có em. Em sẽ ngủ trên giường của anh,
trong vòng tay anh, người em áp sát vào người anh. Anh muốn điều cuối cùng
em cảm thấy trước khi chìm vào giấc ngủ, cũng như điều đầu tiên em nhận biết
khi thức dậy chính là anh ở bên trong em.”
Sarah phát ra âm thanh khe khẽ, đầy nữ tính khi tựa vào người anh khiến anh
trở nên căng cứng, đau nhức. Chúa ơi, anh muốn chạm vào cô, rê lưỡi từ chóp
mũi đến tận ngón chân cô, và nhấm nháp từng chút một mọi nơi ngon lành trên
cơ thể cô.
Chúa ơi, anh phải kết thúc việc này hoặc quần anh sẽ ướt mất thôi.
“Em sẽ đi chuẩn bị nước tắm”, cô nói. “Anh hãy ngồi xuống nghỉ ngơi trong
khi chờ đợi.”
Anh cười toe toét trước thái độ hống hách của cô. “Tuân lệnh, quý cô.”
Sarah đẩy anh tới chỗ chiếc giường. Khi đã hài lòng thấy anh ngồi thoải mái
trên đó, cô mới đi vào nhà tắm. Cô mở to mắt khi thấy bồn tắm khổng lồ nằm
trên bục cao. Đó là trung tâm của cả căn phòng và hai người có thể thoải mái ở
trong đó. Có lẽ Rio đã tắm cùng với ai khác trong này.
Cô khẽ cười với ý tưởng người đàn ông tĩnh lặng mắt đen đó trở nên tinh
nghịch hơn trong đời sống riêng tư của mình.
Trong cơn bốc đồng, cô lục lọi trong mấy ngăn kéo để tìm vài que diêm hoặc
bật lửa, và mừng rỡ khi kiếm được một chiếc bật lửa ga loại dài. Cô bắt đầu xả
nước rồi thắp những ngọn nến đặt ngẫu nhiên quanh phòng tắm. Món đồ này
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dường như hơi nữ tính. Nhưng với người đàn ông sở hữu toàn bộ căn nhà này,
những cây nến này lại có hương thơm như mùi của đất và đầy mạnh mẽ. Mùi
hương này nhắc cô nhớ đến ngoài kia.
Sarah lùi lại để quan sát tác phẩm của mình sau đó thốt ra tiếng rên rỉ thích
thú. Trông cô giống như đã bị gục ngã trước cám dỗ. Rồi cô cười khúc khích.
Cô gần như không thể đổ lỗi cho sự cám dỗ khi Garrett nói rõ là anh muốn làm
tình với cô.
Cô chà xát hai cánh tay khi nhìn mực nước trong bồn dâng lên cao. Cô
không chắc điều gì khiến mình thấy căng thẳng nhiều hơn. Ý tưởng làm tình với
Garrett hay thực tế cô không hề đề phòng mà tin tưởng trao trọn bản thân mình
cho anh.
Cô nhún vai. Thực tế là, cô không hề sợ Garrett. Anh thật dịu dàng và vui vẻ.
Anh không hề trốn tránh sự lôi cuốn cháy bùng lên như một ngọn lửa giữa họ.
Cô thích sự trung thực giữa cả hai và tin tưởng người đàn ông này.
Sau khi lấy khăn, chuẩn bị xà phòng tắm lẫn dầu gội đâu vào đấy cô tắt vòi
nước rồi trở ra ngoài tìm Garrett.
Cô thấy anh đang nằm ngửa trên giường, nhắm mắt lại và cô đứng đó ngắm
anh thật kỹ trong chốc lát. Vòm ngực rộng phập phồng theo từng hơi thở, và
trông anh có vẻ yếu ớt kỳ lạ, điều đó khiến cô cảm thấy vô cùng thích thú.
Cô nhẹ nhàng ngồi trên giường rồi cúi người để tóc rũ xuống vai anh. Cô cọ
một ngón tay dọc xương quai hàm của anh khiến hai mi mắt anh từ từ hé ra.
Garrett lười biếng nhìn cô lướt ngón tay khắp môi mình.
“Nước tắm đã chuẩn bị sẵn sàng”, cô thì thầm. Anh cần em đỡ ngồi dậy
không?”
“Anh có thể cần em giúp cởi đồ đấy”, anh nói, đôi mắt ánh lên vẻ tinh quái.
“Dĩ nhiên anh sẽ làm thế rồi”, cô lẩm bẩm nhưng một nụ cười hiện rõ trên
khóe môi.
Cô bước xuống, quan sát anh lăn ra mép giường và thả hai chân xuống.
Không chắc có nên giúp anh hay không nên cô chờ đợi và để anh bước vào
phòng tắm trước.
“Thật đáng yêu”, anh nói khi nhìn quanh phòng.
“Không quá ủy mị chứ?”
Anh xoay lại nhìn cô. “Không, không ủy mị chút nào. Miễn là em thích, anh
cũng sẽ thích.”
Garrett không lãng phí thời gian cởi áo. Cô nhăn mặt khi nhìn thấy vô số vết
bầm tím ở bụng anh. Trông anh cứ như một quả trứng Phục sinh vậy. Khi anh
bắt đầu cởi quần, cô quay đi rồi lắc đầu vì hành động ngớ ngẩn của mình. Cô
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liếc mắt trở lại và thấy phần phía sau hoàn hảo của Garrett lúc anh trèo qua mép
bồn tắm.
Chết tiệt nhưng người đàn ông này có vóc dáng thật tuyệt. Mọi đường nét cơ
thể đều rắn chắc, phần eo với hông gọn gàng, bờ vai rộng và phần lưng lực
lưỡng làm cô ứa nước miếng. Khi anh xoay người ngồi xuống, cô nhìn thấy
vùng bụng săn chắc với những múi cơ cuồn cuộn và phần lông sẫm màu bên
dưới. Thậm chí trong tình trạng căng cứng, người đàn ông này vẫn thật gợi cảm.
Dù bồn tắm rất lớn, anh dường như vẫn lấp đầy từng phân một. Anh ngồi
hẳn xuống rồi duỗi căng người cùng tiếng rên tán thưởng. “Cảm giác thật
tuyệt.”
Hơi nóng từ mặt nước bốc lên và anh nhắm mắt ngả đầu ra sau. Cô không
chắc mình phải làm gì. Thôi được, cô biết nhưng vẫn cảm thấy thật ngượng
nghịu, vì thế cứ đứng nguyên một chỗ nắm lấy áo của mình.
Cuối cùng cô quay đi và bước đến góc phía xa để cởi đồ. Cô hy vọng mình
không mất can đảm vì ngay bây giờ, cô muốn được tắm nước nóng hơn làm bất
cứ điều gì khác.
“Sarah.”
Cô xoay lại khi nghe giọng anh và thấy anh đang nhìn mình qua đôi mắt
khép hờ.
“Đến đây nào.”
Cô nghiêng đầu khi nghe câu nói đó, rồi trở lại phía bồn tắm.
“Em muốn biết anh đang nghĩ gì không?”, anh hỏi.
Cô nhướng lông mày gật đầu.
“Anh muốn em cởi đồ ngay trước mặt anh.”
Cô căng thẳng nuốt khan. “Có thể mọi thứ không như anh tưởng tượng đâu.”
Ánh mắt dịu dàng của anh lướt khắp cơ thể cô, thiêu đốt mọi đầu dây thần
kinh của cô. “Cơ thể em thật đẹp, cưng à. Kể từ lúc gặp em, anh đã luôn mơ
tưởng về cơ thể ấy. Và ngày đó trên biển, bộ đồ tắm của em quá kín đáo nhưng
lại làm anh thêm điên cuồng, bởi anh lại có thể tiếp tục tưởng tượng những gì
nằm bên dưới.”
Sarah bị thôi miên bởi chất giọng trầm trầm, đến cả đầu ngón chân cũng
được sưởi ấm bởi vẻ chân thật tuyệt đối trong mắt anh. Ánh mắt của anh dõi
theo từng cử động khi cô với tay cởi cúc rồi kéo quần soóc xuống.
Cô nắm lấy gấu áo phồng rồi kéo qua đầu, trên người giờ chỉ còn áo ngực và
quần lót. Cô đứng đó đoán phản ứng của anh trong giây lát, nhưng tất cả những
gì cô nhìn thấy là ánh mắt thưởng thức rõ ràng kia.
Không chắc nên cởi áo ngực hay quần lót trước, vì thế cô thầm tung đồng xu
và áo ngực đã giành phần thắng. Cô với tay ra phía sau để cởi móc áo, bởi vì
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việc kém gợi tình nhất chính là đẩy quai áo xuống rồi xoay vòng để cởi từ phía
trước.
Dây áo bật ra khiến hai cúp ngực lỏng léo, nhưng cô vẫn giữ chúng che phủ
ngực một lát trước khi để quai áo tụt khỏi vai. Sau đó cô buông thõng hai tay để
áo rơi xuống sàn.
Vì không thể nhìn vào mắt anh, nên cô cúi xuống, móc hai ngón tay vào cạp
chiếc quần lót ren, khẽ cử động rồi tụt hẳn xuống chân.
“Đến đây nào”, Garrett nói bằng giọng khàn khàn gợi tình.
Khi ngước lên, cô nhìn thấy vẻ đói khát hiện rõ trong mắt anh. Ánh nhìn nói
cho cô biết rằng cô là của anh và anh sẽ khẳng định điều đó. Ôi nhưng cô yêu
ánh mắt đó. Chưa có ai từng nhìn cô mãnh liệt như thế. Cứ như Garrett đang
thách thức bất cứ ai dám lấy đi những thứ thuộc về anh. Như thể anh muốn
ngoạm lấy và thưởng thức hương vị của cô chỉ bằng một phát cắn.
Garrett đưa tay giúp cô bước qua mép bồn tắm. Cô đan tay vào tay anh rồi
bước vào làn nước ấm nóng. Ngay khi nước ngập mắt cá, cô rên lên vì cảm giác
đầy thích thú.
Anh kéo cô lại gần hơn, lôi cô xuống cho đến khi cô quỳ gối, mặt đối mặt và
ngồi giữa hai đùi anh. Anh vòng tay ôm lấy cổ cô rồi kéo cô xuống và hôn. Tay
còn lại tìm kiếm, ôm lấy một bên ngực đầy đặn và lướt ngón tay qua nụ hoa bên
trên. Ngay lập tức, nó se lại thành một điểm căng cứng nhạy cảm.
Khi anh đẩy người ra, cả hai cùng thở hổn hển. Ánh mắt anh đầy khuấy
động, hai đồng tử sáng rực và điều đó làm mắt anh có màu đen thay vì màu
xanh.
“Xoay người lại”, anh chỉ dẫn.
Sarah làm theo, và Garrett kéo cô vào khoảng chữ V giữa hai chân anh cho
đến khi lưng cô dính sát vào lồng ngực anh. Cô nép gọn trong lòng anh, bị mùi
hương và những đụng chạm của anh bủa vây.
“Thư giãn nào”, anh thì thầm. “Chúng ta hãy giữ nguyên thế này một lúc
nhé.”
Cô tựa vào anh cho đến khi hai cơ thể ép chặt vào nhau, nước dâng đến tận
cổ. Hai bàn tay anh thơ thẩn lướt trên người cô, xuống eo rồi lại trở lên ôm lấy
bầu ngực khiến hai nụ hoa se cứng lại.
Bị ru ngủ bởi những cái vuốt ve nhẹ bẫng của anh, cô nhắm mắt tận hưởng
và để làn nước nóng xoa dịu.
Sự đụng chạm của anh trở nên táo bạo hơn. Anh lướt tay xuống giữa hai đùi
cô. Sarah thở hổn hển rồi nín thở chờ đợi, toàn thân run rẩy khao khát được anh
chạm vào thân mật hơn.
www.vuilen.com

206

Tác giả: Maya Banks

Người dịch: Mokona

TRỐN CHẠY VÀ YÊU THƯƠNG

Ngón tay anh kiên nhẫn vẽ những vòng tròn lười nhác kéo xuống dưới rồi
lướt ngay mép nối khép lại giữa hai chân cô. Cô thở dài rồi tách hai chân ra,
muốn anh đi vào dễ dàng hơn.
Sarah thở hổn hển, run rẩy khi khoái cảm chạy dọc cơ thể, cảm giác ngứa ran
thiêu đốt xuyên qua huyết mạch và chạy thẳng đến những điểm nhạy cảm. Ngực
cô căng ra nhức nhối vì cũng muốn nhận được sự quan tâm như thế.
“Hãy ngả đầu lên vai anh”, Garrett thì thầm. Anh muốn nhìn thấy gương mặt
em khi em lên đỉnh.”
Sarah ngả đầu ra sau rồi quay mặt sang khi anh dí mũi vào cổ cô. Những
ngón tay anh như có phép màu, dẫn cô lên gần đến đỉnh rồi chậm lại, sau đó đưa
cô xuống cho đến khi cô mềm nhũn trong vòng tay anh.
Garrett liếm mạch đập nơi cổ cô rồi cắn nhẹ khiến cô nổi hết da gà. “Đến với
anh nào, Sarah. Ngay ở đây, ngay bây giờ, trong vòng tay anh. Hãy thả lỏng vì
anh, em yêu.”
Cô vặn vẹo tựa sát vào anh, rướn người áp vào tay anh khi những ngón tay
anh khăng khăng đòi hỏi nhiều hơn. Anh biết chính xác phải chạm vào cô thế
nào, tạo lực mạnh ra sao và khi nào thì buông ra. Khi miệng anh áp lên cổ cô lần
nữa, cực khoái của cô trào dâng, nhanh, mạnh mẽ và bùng nổ khắp cơ thể.
Những làn sóng mãnh liệt tiếp nối nhau, khoái lạc ngập tràn cuồn cuộn ngay
vùng xương chậu và lan rộng khắp tứ chi cho đến khi cô suýt bất tỉnh và mệt rũ.
Cô từ từ lấy lại nhận thức trong khi anh rải một loạt nụ hôn nơi đường cong
của bờ vai cô.
“Điều này thật tuyệt vời”, Sarah thì thầm. Cô ngáp dài và trôi bồng bềnh
trong cảm xúc ngọt ngào khi anh nhẹ nhàng vuốt ve khắp người cô.
Nơi cương cứng, nóng bỏng như một thanh sắt nung của anh áp vào lưng cô.
“Em mới tuyệt vời”, Garrett thành thật nói. “Sarah, lúc Rio đến giải cứu
chúng ta, anh cảm thấy mình thật thấp hèn trước sự hy sinh của em. Anh tức
giận vì em đã đặt mình vào nguy hiểm như thế, và nếu em còn làm vậy một lần
nữa, anh sẽ phát vào mông em đó. Nhưng anh cũng sửng sốt khi thấy em dũng
cảm đối mặt với Rio như vậy.”
“Em đã hoảng sợ”, Sarah thừa nhận. “Nhưng em cho rằng dù bọn chúng làm
gì cũng không nghiêm trọng bằng những điều anh đã trải qua. Em sẽ sống vì đã
từng đối mặt với chuyện đó một lần, và có thể làm lại lần nữa.”
Garrett kéo cô lại gần, giữ chặt khi hôn vào má cô. “Anh vừa tức giận lẫn
kinh ngạc. Nhưng cảm ơn em.”
Họ ngâm mình thêm một lúc nữa. Sarah yếu ớt tựa vào ngực anh, hài lòng
với những hành động yêu thương của anh. Cuối cùng, khi nước đã lạnh, cô cựa
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quậy nâng người lên. Cô xoay lại để giúp Garrett nhưng thấy anh đang nắm chặt
lấy thành bồn tắm khi cố nhướng người khỏi bồn.
Gương mặt anh tái nhợt còn môi mím chặt thành một đường mỏng. Anh thở
không đều nên phải đứng một lát để lấy lại nhịp thở. Cô vội rời khỏi bồn, giật
lấy cái khăn treo trên giá rồi chạy đến giúp anh nhưng cũng chẳng được nhiều.
Tuy nhiên cô vẫn quyết tâm chăm sóc anh thật tốt như những gì anh đã làm.
Sarah nhẹ nhàng quấn khăn lau khô người cho anh. Anh bị khuấy động mạnh
mẽ và nơi đó cương cứng hướng thẳng lên. Dù cố không nhìn nhưng ánh mắt cô
vẫn lơ đễnh liếc qua vài lần khi tiếp tục lau người cho anh.
Cuối cùng, dường như không thể chịu đựng thêm nữa, anh rên rỉ túm lấy cổ
tay cô. “Em hãy lau người đi. Anh sẽ vào phòng ngủ.”
Garrett rời khỏi phòng tắm một cách khó nhọc, để cô đứng đó khỏa thân,
khắp người vẫn còn nhỏ nước tong tong.
Sarah quấn chặt khăn quanh người. Cô không sợ. Cô biết những gì sắp xảy
ra. Hơn nữa, cô biết mình muốn làm gì và không muốn rơi vào thế bị động nữa.
Cô vội vàng lau khô tóc rồi dùng lược chải hết chỗ rối. Trên móc phía sau
cánh cửa có treo một chiếc áo choàng tắm rộng, đây ắt hẳn là của Rio.
Cô liền mặc vào, buộc dây lưng rồi rời khỏi phòng tắm. Garrett đang nhắm
mắt nằm trên giường, vẫn quấn khăn quanh hông. Cô cau mày khi nhìn thấy
phần bụng đầy những vết bầm tím của anh.
Ngay cả khi bị trầy xước, trông Garrett vẫn thật cuốn hút. Bị dáng vẻ yếu ớt
của anh thu hút, cô liền bò lên giường. Anh mở mắt ra chăm chú nhìn cô quỳ
gối bên cạnh.
Garrett chưa kịp nói thì cô đã áp miệng lên anh làm anh im bặt.
Giống như lúc bị bắt giam, cô xoa dịu đau đớn cho anh. Chỉ là lần này cô
mạnh dạn khám phá. Không còn cảm giác thiếu chắc chắn về số mệnh cũng như
chẳng còn lý do nào để kìm nén.
Garrett quan sát hàng loạt cảm xúc lướt qua gương mặt Sarah khi cô đẩy
người ra. Cô trượt tay lên xuống vòm ngực rồi dừng lại nơi bụng anh. Những
ngón tay của cô run rẩy, phần vì căng thẳng phần vì phấn khích.
Cô hơi e thẹn kéo khăn tắm cho đến khi nó mở ra, để lộ toàn bộ cơ thể anh.
Nơi đó của anh giương thẳng lên vì đợt sóng ham muốn chảy khắp cơ thể. Lúc
này anh không quan tâm đến việc từng múi cơ trên người mình đang gào thét
phản kháng.
Ánh mắt quả quyết của cô làm anh hy vọng và nín thở chờ đợi. Rồi cô
nghiêng đầu cắn nhẹ môi dưới như không chắc phải làm gì tiếp theo. Trông cô
như đang mong chờ anh chỉ dẫn hay cho phép. Cô đang sợ sẽ làm đau anh sao?
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“Hãy làm tình với anh, Sarah”, Garrett thì thầm. “Hãy chạm vào anh. Cảm
giác mà em đem lại quá tuyệt vời. Hãy làm những gì em muốn và đừng sợ làm
anh đau.”
Có thể anh đang nói dối hoặc hy vọng đến điên cuồng là mình nói thật. Tất
cả những gì anh muốn là miệng cô lướt trên cơ thể mình giống như mong mỏi
từng hơi thở.
Sarah lại hôn anh, lần này ngay chính giữa ngực. Trong lúc hôn một đường
dọc xuống bụng anh, cô trượt tay xuống thấp hơn, bao những ngón tay quanh
nơi cương cứng của anh.
Chết tiệt mà!
Garrett cất tiếng rên, không ngừng cựa quậy và phớt lờ cơn đau mỗi khi anh
vặn vẹo quá nhiều.
Rồi cô buông anh ra và lướt tay trở lên khi hôn lên vùng bầm tím nơi xương
sườn. Những nụ hôn phớt nhẹ mang đến niềm thích thú khiến anh choáng váng.
Cô yêu thương từng phần nhức nhối của anh, vỗ về và vuốt ve cho đến khi
đau đớn mất dần, thay vào đó là trạng thái phấn khích nóng bỏng. Miệng cô lướt
xuống thấp hơn, lưỡi xoay một đường ẩm ướt quanh rốn anh rồi đến phần da
nhạy cảm bên dưới.
Sarah do dự khi hôn xuống thấp nữa, còn hơi thở của anh nghẹn lại trong
lồng ngực cho đến khi cô nắm lấy vật đang khuấy động của anh. Anh thở ngắt
quãng khi những ngón tay của cô bao quanh anh lần nữa rồi nhẹ nhàng di
chuyển lên xuống.
Cô lại cúi xuống chạm môi lên nơi đó. Anh điên dại vì mong mỏi. Hơi thở
của anh trở nên nông hơn và mỗi đầu dây thần kinh trong người lại đang gào
thét. Anh cựa quậy không ngừng, phớt lờ cơ thể đang phản kháng và làn da
ngứa ngáy khó chịu như sắp bị lột.
Miệng cô là khoái lạc ngọt ngào nhất anh từng biết trong đời. Cô lấy đi hết
những đau đớn và thay vào đó là sự ấm áp chạy thẳng đến tâm hồn anh.
Garrett nắm chặt tay và khao khát được chạm vào cô. Anh cẩn thận không
tấn công dữ dội, ngay cả khi tâm trí lẫn cơ thể đang gào thét được lấp đầy cô.
Sarah đã mở lòng hơn. Anh biết việc này chẳng dễ dàng gì với cô. Anh chỉ
cần tận hưởng cảm giác tuyệt vời này. Anh yêu cảm giác mái tóc cô quấn quanh
những ngón tay mình, và muốn cảm nhận cả làn da của cô nữa.
Chiếc áo choàng tắm trên người cô đã mở ra và anh có thể nhìn thấy sự đầy
đặn quyến rũ bên trong. Anh muốn ôm lấy phần da thịt mềm mại đó và lướt
ngón tay quanh nụ hoa của cô, cảm nhận giây phút nó se cứng lại trên đầu ngón
tay mình. Nhưng anh không muốn đoạt lấy nhiều hơn những gì cô sẵn lòng trao
đi. Vì thế, anh tự thỏa mãn với việc vuốt ve và ngắm nhìn từng phản ứng của cô
khi cả hai đắm chìm trong lửa tình.
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Anh thực sự không muốn khoảnh khắc này kết thúc quá sớm, mà muốn nó
kéo dài mãi.
Khi anh chạm vào quai hàm cô, ngay lập tức cô trở nên bất động. Cô xoay
đầu rồi nhìn anh bằng đôi mắt lấp lánh dịu dàng.
“Em dừng lại nhé.”
“Chết tiệt, đừng làm thế.” Anh không thể nào kìm nén bật ra lời từ chối đột
ngột ấy và sửa lại câu tuyên bố của mình. “Chỉ một lát nữa thôi. Đừng kết thúc
cảm giác tuyệt vời này sớm như thế.”
Sarah cong môi thành một nụ cười gợi tình theo kiểu một người phụ nữ hiểu
được cô ta đang mang lại cảm giác thích thú thế nào cho người đàn ông của
mình. Cô vuốt ve anh khi tiếp tục quan sát.
Hơi thở của anh thoát ra thành một tiếng rít dài và từng múi cơ trên người
siết chặt. Áp lực đó khiến anh đau đớn nhưng vẫn thúc giục cô, vẫn không thể
chối từ.
Anh suýt phát điên vì cơn mê loạn ngày càng tăng.
“Sarah.”
Tên cô thốt ra khỏi môi anh ngay khoảnh khắc toàn bộ cơ thể được giải
phóng. Chẳng có gì tốt hơn điều này. Anh trôi bồng bềnh, buông thả nỗi đau và
tất cả mọi thứ, ngoại trừ cô.
Sarah ngước lên mỉm cười với anh, ánh mắt dịu dàng và thỏa mãn. Anh lướt
ngón tay trên tóc cô, mơn trớn hết lần này đến lần khác.
“Điều này thật tuyệt vời”, anh thì thầm.
“Em không làm anh đau đấy chứ?”
Giọng cô lộ vẻ lo lắng và ngay cả khi cất tiếng hỏi, cô vẫn lướt ngón tay trên
những vết bầm tím như để xóa sạch chúng bằng sự đụng chạm của mình.
“Anh thề là mình chỉ cảm thấy niềm khoái lạc thôi.”
Cô mỉm cười. “Em rất vui. Em muốn xua tan cơn đau kia trong chốc lát.”
“Em đã làm nhiều hơn thế, anh khẽ nói. “Em đã trao cho anh một thứ rất đặc
biệt. Đừng nghĩ anh sẽ quên nhé.”
Hai má cô ửng đỏ thật xinh đẹp. Rồi anh chạm nhẹ ngón tay lên thái dương
của cô.
“Chúng ta đi ăn gì đó nào”, anh đề nghị. “Anh nghĩ em đói meo rồi, và anh
cũng đã hứa sẽ làm bánh num num caramen cho em.”
Sarah đan tay rồi siết chặt tay anh. “Anh luôn giữ lời hứa của mình, Garrett
à.”
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