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Chương 35

R

io không vui khi Garrett nói rằng Steele và đồng đội đang gấp rút đến

đây. Vị đội trưởng mím môi và siết chặt quai hàm.
“Đáng lẽ chúng ta chỉ cần treo vài cái bong bóng và thông báo tổ chức tiệc
tùng”, Rio lầm bầm.
Garrett nhìn Rio với vẻ đồng cảm. Anh ấy là người cô độc và việc công khai
chốn ẩn riêng của mình với Garrett và Sarah đã đủ khó khăn rồi. Nhưng giờ Rio
lại phải sắm vai chủ nhà đón tiếp Steele cùng toàn đội của anh ta, trong khi hai
vị đội trưởng này chẳng mấy ưa nhau.
“Hãy nói với Steele đây là cuộc chiến của anh. Cậu ta không được xâm
chiếm địa bàn của anh và ra lệnh này nọ.”
“Steele biết rồi ạ”, Garrett nói. “Van cũng hiểu rõ điều đó. Anh là người nắm
quyền quyết định vì biết rõ địa hình nơi này cũng như đường thoát thân. Steele
và đội của anh ấy chỉ đến mai phục hỗ trợ thôi.”
Rio gật đầu nhưng vẫn còn khó chịu.
“Hãy nhìn theo hướng tươi sáng”, Garrett nói. “Lúc đầu, Van đã cử họ đến
Alaska. Steele chắn hẳn cũng chẳng vui vẻ gì khi phải chuyển hướng từ đó sang
Trung Mỹ đâu.”
Rio cười toe. “Alaska à? Ôi trời ơi.”
Garrett đảo mắt khi thấy Rio tỏ ra thích thú trước tình huống bất tiện mà
Steele gặp phải.
“Anh sẽ để Steele và đội của cậu ta cắm trại ở phía ngoài. Họ có thể ngủ trên
cây, như thế sẽ có tầm nhìn bao quát cả thung lũng và dòng sông. Những kẻ
đuổi theo chúng ta sẽ đến bằng đường không hoặc đường thủy. Dù bằng cách
nào thì chúng ta cũng sẽ tóm được chúng trước khi chúng đến đây.”
Garrett gật đầu. “Em muốn Lattimer bị tóm cổ ngay lúc mới xuất hiện. Và
Rio, hãy nói người của anh cẩn thận. Lattimer là một tên khốn tàn nhẫn. Hắn
chẳng ngại giết bất cứ ai hắn xem là mối đe dọa đâu. Em không muốn đánh mất
bất cứ đồng đội nào.”
Rio nheo mắt. “Anh đã mất một đồng đội rồi, nên sẽ không để điều đó xảy ra
nữa đâu.”
Mấy tháng trước, khi mẹ của Garrett bị bắt cóc ngay tại bệnh viện mà ba anh
đang nằm điều trị do lên cơn đau tim, một đồng đội của Rio đã bị giết chết. Điều
ấy thật chẳng dễ dàng gì đối với một đội trưởng. Anh ấy đã cảm thấy cực kỳ tội
lỗi trước cái chết của đồng đội lẫn việc Marlene Kelly bị bắt cóc.
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Garrett đặt tay lên vai Rio. “Em biết điều này rất tồi tệ nhưng em thật sự cảm
kích sự giúp đỡ của anh.”
“Họ dự trù bao lâu sẽ đến đây?”
“Hai tiếng đồng hồ.”
Rio gật gù. “Anh sẽ gặp họ ở ngay bờ sông và chỉ cho họ biết những nơi
đóng quân.”
Garrett cố nín cười. Bất cứ lúc nào Rio trải thảm tiếp đón, đảm bảo khi đó sẽ
rất thú vị.
Sau khi Rio rời đi, Garrett đi tìm Sarah và thấy cô đang nằm đọc sách trên
trường kỷ trong thư viện của Rio. Việc Rio có những sở thích tao nhã thế này
vẫn còn làm anh kinh ngạc. Ngoài một thư viện đầy sách, người đàn ông này
còn có cả một hầm rượu khiến hoàng tộc xanh mặt vì ghen tị. Rõ ràng Rio đã
dành cả đời để cất giữ mọi thứ yêu thích trong ngôi nhà của mình. Sarah đã
đúng khi ám chỉ rằng đây là nơi ẩn náu của Rio. Một nơi để anh ấy ngăn cách
với phần đời còn lại của mình. Điều đó khiến Garrett có cái nhìn mới mẻ về
người đội trưởng này. Anh nhận ra hiểu biết của mình về những người làm việc
cho KGI thật ít ỏi.
“Này”, tiếng nói của anh phát ra từ phía cửa.
Sarah ngước mắt khỏi quyển sách đang đặt yên trên đùi. “Chào anh.”
“Cô mỉm cười toe toét và hai gò má ửng hồng. Việc cô rõ ràng mừng rỡ khi
nhìn thấy anh làm lòng anh thắt lại.”
“Em đang vui sao?”
Sarah vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh để mời gọi và anh thong thả bước đến chỗ
cô.
“Điều này thật khó hiểu. Em thấy có lỗi khi tận hưởng thế này. Em cứ nghĩ
đáng lẽ mình nên cảnh giác lo lắng.”
“Đó là việc của anh”, Garrett lưu ý. “Việc của em là thư giãn và không cần
lo lắng gì cả.”
Cô rúc vào lòng anh và ngả đầu lên vai anh. “Anh đang làm hư em đấy,
Garrett.”
Anh vuốt tóc và hôn lên đỉnh đầu cô. “Bị chiều hư không phải điều gì xấu
đâu, chắc chắn đấy.”
Cô thở dài, cọ má vào ngực anh. “Đúng, đó không phải điều xấu.” Rồi cô
ngẩng đầu nhanh đến mức suýt đụng vào cằm anh. “Này, em vẫn chưa được ăn
chiếc bánh num num caramen nào cả.”
Garrett cười khùng khục. “Mấy cái bánh chẳng chạy mất được đâu. À, đó là
nếu như Rio với người của anh ấy chưa tìm thấy chúng.”
www.vuilen.com

230

Tác giả: Maya Banks

Người dịch: Mokona

TRỐN CHẠY VÀ YÊU THƯƠNG

Cô trườn khỏi lòng anh rồi vội vàng chạy ra cửa. “Em sẽ chiến đấu với Rio
vì mấy chiếc bánh đó.”
Garrett đứng dậy đuổi theo cô và cười toe toét suốt cả chặng đường. Sarah
vào bếp, mở toang cửa tủ lạnh, nhìn đăm đăm vào trong và nheo mắt tập trung
cao độ. Rồi mắt cô sáng lên khi với tay lôi đĩa bánh ra.
Garrett cầm lấy đĩa bánh, úp ngược trên cái đĩa thủy tinh rồi vỗ nhẹ để trút
toàn bộ số bánh ra. Sau đó anh bỏ đĩa vào bồn đĩa và bắt đầu cắt bánh thành
những miếng nhỏ. Sarah sốt ruột quanh quẩn bên cạnh cho đến khi anh đưa cho
cô một miếng.
Cô cầm lấy, thưởng thức miếng bánh rồi nhắm mắt thốt lên. “Ôi Chúa ơi.
Ngon tuyệt, Garrett. Cho em một miếng nữa đi.”
Cô đẩy anh qua một bên rồi lấy vài miếng bánh lớn hơn. Anh cười khùng
khục khi thấy cô hoài nghi quan sát anh, cứ như một con thú đang canh giữ đồ
ăn vậy.
“Tất cả là của em”, Garrett vừa nói vừa giơ hai tay xin hàng. Anh quan sát
cô đưa một miếng bánh khác vào miệng và nhắm mắt khẽ rên lên thích thú.
“Rio có một hồ bơi được rào kín, nằm ở mé trái ngôi nhà. Em muốn đi bơi
không?”, anh hỏi.
Cô bỏ miếng bánh xuống rồi nhướng mày. “Thế có an toàn không?”
“Nếu nguy hiểm, anh sẽ không đề xuất đâu. Rio là một kẻ mắc chứng hoang
tưởng. Anh ấy đã khiến nơi này gần như bất khả xâm phạm.”
“Em thích điều đó.”
Garrett tiến gần cô hơn, mặt vênh váo khi nói tiếp. “Tắm trần chứ?”
Hai má cô đỏ ửng lên. “Garrett! Em không muốn bất cứ ai nhìn thấy em
đâu.”
“Không phải anh đã nói hồ bơi đó hoàn toàn kín đáo sao? Cưng à, chỉ có
mình anh nhìn thấy em thôi. Và rốt cuộc anh cũng sẽ thấy em khỏa thân bất kể
em có mặc áo tắm hay không. Anh cho rằng mọi việc sẽ đơn giản hơn nếu em
đừng mặc nó ngay từ đầu.”
Sarah cười vang. “Thật là người không thể cải tạo mà!”
“Vâng, quý cô, chính thế đấy”, Garrett nói. “Mẹ anh đã nói điều đó nhiều lần
lắm rồi.”
Cô lắc đầu. “Được rồi. Tắm trần cũng được. Nhưng nếu có ai khác nhìn thấy
em, em sẽ giết anh đấy.”
Anh cúi xuống chạm vào môi cô với tiếng gầm gừ. “Nếu điều đó xảy ra, anh
sẽ là người giết kẻ đó trước.”
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“Anh có bao giờ nghĩ chúng ta đang dành hầu hết thời gian để di chuyển hay
chưa?”, P.J. hỏi khi nhảy lên thuyền ngồi cạnh Cole. Dolphin, Renshaw và
Baker ngồi ở chiếc thuyền phía sau trong khi Steele đứng trên cầu tàu điềm tĩnh
quan sát dòng sông.
“Lẽ ra phải nói là chúng ta dành gần trọn thời gian nhảy loanh quanh”, Cole
lầm bầm. “Đầu tiên là Alaska lạnh chết người. Giờ lại đến vùng nhiệt đới chết
tiệt. Tôi ghét nơi đó.”
“Anh chỉ nói thế bởi vì gần đây anh đã bị bắn khi chúng ta mạo hiểm xông
vào vùng rừng rậm.”
“Đầu đạn chỉ sượt qua thôi”, Cole lưu ý.
P.J. đăm đăm nhìn mặt nước và nhún vai. “Nhưng anh vẫn bị dính đạn và
phải dừng nhiệm vụ đấy.”
Cole cau có nhìn chằm chằm người phụ nữ nhỏ bé điềm tĩnh kia. Steele trèo
lên thuyền và ra hiệu xuất phát. Người phụ nữ chết tiệt này lại khiến anh bực
bội và lúc nào cũng thế, anh luôn là kẻ cắn câu.
“Tôi tự hỏi chúng ta sẽ gặp gì ở đó”, P.J. nói khi xoay người lại. “Ở Alaska
là BAFB. Tôi đoán ở đó chắc là BAFS.”
“BAFS?”, Cole thận trọng hỏi. Thậm chí anh chẳng chắc mình có muốn biết
ý nghĩa của nó hay không.
“Big-ass fucking snakes1”, cố phấn khởi nói. “Nơi đó có loài rắn anaconda2.
Chúng có thể nuốt hẳn một người đấy.”
“Tuyệt thật!”
“Cậu dễ tính quá rồi, Coletraine”, Steele nói, giọng lộ vẻ thích thú.
“Tôi ghét rắn. Chúng làm tôi sợ chết khiếp.”
P.J. vỗ nhẹ cánh tay anh. “Tôi sẽ bảo vệ anh, Cole à. Tôi sẽ không để những
con rắn khổng lồ ghê gớm đó bắt anh đâu.”
“Tôi rất muốn ném em làm mồi cho chúng.”
Steele cười khúc khích rồi hướng sự chú ý trở lại với dòng sông trong khi
những chiếc thuyền lướt êm ru trên mặt nước.
“Tôi hy vọng dù đến nơi nào, chúng ta cũng có thể chợp mắt đôi chút”, P.J.
vừa ngáp vừa nói.
“Rio sẽ quyết định nơi ăn chốn ở cho chúng ta”, Steele nói qua hàm răng
nghiến chặt.
“Tuyệt thật”, Cole rầu rĩ nói. “Em nghĩ nơi ở hạng nhất của người đàn ông
đó sẽ là chỗ có một tảng đá để gối đầu.”
“Rio có một căn nhà khá được ở đó đấy”, P.J. nói to.
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Steele nhướng một bên lông mày trong khi Cole quay ngoắt sang. “Làm thế
quái nào em biết điều đó?”
P.J. nhún vai. “Anh ấy kể với tôi. Đó có vẻ là một nơi ở tuyệt vời. Anh ấy
xây ngôi nhà ấy mất mấy năm và trang bị khá nhiều đồ công nghệ cao.”
“Em đã trò chuyện tử tế với Rio sao?”, Cole khó tin hỏi.
“Ừ, anh ấy tuyệt lắm.”
Cole nheo mắt. “Làm thế nào em hiểu rõ anh ta thế?”
“Bọn tôi nói chuyện với nhau mà.”
“Khi nào em có thời gian nói chuyện thế hả? Trong lúc tất cả chúng ta cùng
làm nhiệm vụ, tôi chắc là không có thời gian để tán gẫu đâu.”
“Lạ chưa, anh biết mà, tôi cũng có đời sống riêng chứ.”
Cole há hốc miệng. Cứ cho là anh không biết những thành viên trong đội
làm gì khi không làm nhiệm vụ đi. Trung thực mà nói, đa phần thời gian của họ
là ăn và làm việc. Đôi khi họ ở cùng nhau đến mấy tuần, ngày này qua ngày
khác. Thật khó lòng hình dung ra cuộc sống riêng của ai đó trong đội.
“Mấy tháng trước, tôi gặp Rio ở Colorado”, P.J. gắt gỏng nói. “Anh ấy biết
tôi sống ở khu vực đó nên đi tìm tôi. Chúng tôi uống vài ly và nói chuyện công
việc.”
Cole lại cau có và liếc qua để xem Steele tiếp nhận tin này thế nào. Dường
như anh ấy vẫn điềm tĩnh như mọi khi, nhưng đó mới là Steele. Anh ấy chưa
bao giờ xen vào cuộc sống riêng tư của họ. Khi làm nhiệm vụ, họ tuân theo sự
chỉ đạo của Steele mà không hỏi bất cứ điều gì. Nhưng khi nhiệm vụ kết thúc,
mỗi người đều có cuộc sống của mình, và cho đến tận bây giờ, Cole chưa từng
nghĩ đồng đội của anh sẽ sống thế nào khi bọn họ không ở bên nhau.
P.J. là một người phụ nữ có vóc dáng cân đối, ngoại hình ưa nhìn. Cô thông
minh, sắc sảo và có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân. Bất cứ người đàn ông
cường tráng nào cũng sẽ muốn cặp kè với cô.
Giờ anh sẽ cảm thấy khó chịu nếu tự hỏi chuyện gì đã xảy ra giữa P.J. và
Rio. Dù sao đó cũng chẳng phải việc của anh. P.J. chỉ là một đồng đội thôi.
Nhưng khi thuyền đi xa hơn, Cole không thể nào ngừng tưởng tượng việc P.J
ở cùng với Rio.
Anh cau mày càng tợn hơn.
Ba mươi phút sau, họ đậu thuyền tại khúc cua trên sông. Đêm không trăng,
mà nơi này cách thị trấn khá xa nên toàn bộ khu vực đều bị bao phủ trong bóng
tối. Cole nhanh chóng thích nghi và nhìn thấy chuyển động nơi cuối cầu tàu.
Anh đẩy P.J ra sau, bước lên phía trước, ho khẽ để cảnh báo với Steele rồi
rút súng ra.
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Rio bước khỏi bóng đêm và thì thầm chào mọi người. P.J. đẩy Cole qua một
bên rồi đứng đối diện với anh, hai mắt cô tóe lửa vì tức giận.
“Hành động chết tiệt đó là gì thế hả, Coletraine? Cứ thử làm điều đó lần nữa
xem, tôi sẽ thiến anh đấy.”
“Ừ, tôi rõ rồi.”
Chết tiệt, Cole không biết điều gì đã khiến anh làm thế P.J. có quyền nổi
điên lên. Anh đã đối xử với cô như một người yếu ớt cần được bảo vệ. Điều này
không hề bình đẳng chút nào.
“Đi nào”, Steele nói ngắn gọn. “Chúng ta sẽ chờ đến bình minh để đi thám
thính và vào vị trí.”
Ghi chú:
1. Nghĩa là “những con rắn bự tổ chảng” (ND).
2. Một chi rắn khổng lồ sống ở lưu vực sông Amazon, Nam Mỹ. Rắn khổng
lồ gồm bốn loài rắn thích sống dưới nước, hoặc ẩn náu trong các đầm lầy, các
con sông và các cánh rừng rậm của khu vực Nam Mỹ.
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