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Chương 38

B

ước tới chỗ Adam Resnick, Garrett chửi thề gay gắt hồi lâu. Ông ta búng

mẩu xì gà ra xa, châm ngay một điếu khác rồi rít một hơi dài và quan sát cảnh
tượng xung quanh.
“Mẹ kiếp, Garrett. Tôi muốn Lattimer còn sống. Điều này quá sai lầm.
Người của cậu không thể làm như thế.”
“Tôi không giết tên khốn đó.”
Steele và đội của anh ta hiên ngang rời khỏi cánh rừng rậm rạp và lôi một gã
nhếch nhác bẩn thỉu theo cùng. Khi họ đến gần hơn, P.J. cười tự mãn rồi đẩy gã
đó về phía trước.
“Tên bắn tỉa của anh đây, Garrett. Tên ngu xuẩn này bị tóm rất dễ dàng. Hắn
nói Stanley Cross đã thuê hắn giết Sarah và muốn bằng chứng xác nhận cái chết
của cô ấy.”
“Chúa tôi”, Resnick chửi thề khi vứt điếu xì gà đi. “Toàn bộ kế hoạch của tôi
đã bị hủy hoại bởi cái tên nghiệp dư chết tiệt này.”
“Bớt cằn nhằn đi, Resnick. Tôi cũng chẳng vui vẻ gì khi mọi việc trở nên
như thế đâu”, Garrett cáu kỉnh nói.
“Nếu cậu không loại tôi ra thì mọi chuyện có thể đã không diễn biến như
vậy”, Resnick quát lại. “Thế quái nào cậu lại lừa tôi? Đây là một nhiệm vụ được
lên kế hoạch tỉ mỉ. Cậu phải hoàn toàn tuân theo những mệnh lệnh của tôi chứ.”
Garrett giơ ngón giữa lên rồi bỏ đi. Anh dừng lại cách chiếc xe Sarah đang
ngồi vài mét, và ngắm nhìn vẻ mặt nhợt nhạt, ánh mắt buồn bã lẫn đau đớn của
cô cho đến khi không thể nào chịu đựng được nữa. Chết tiệt, cuối cùng người
anh trai xấu xa ích kỷ của Sarah cũng có lương tâm lãnh viên đạn thay cô. Tuy
khó tin nhưng Garrett sẽ phải biết ơn tên khốn đó.
Sarah quay lại và nhận ra anh đang nhìn mình. Ánh mắt cô trở nên lạnh băng
và cô cong môi lên trước khi quay đi từ chối nhìn anh. Chúa ơi, cô ghét anh và
có mọi lý do để làm thế.
“Garrett, chúng ta sẽ phải tra hỏi cô ta”, Resnick nói vọng từ phía sau.
Anh xoay người lại. “Cái quái gì cơ? Ông biết rõ cô ấy không hề dính líu đến
công việc của anh trai mình kia mà.”
“Ừ, tôi biết. Nhưng tôi quan tâm đến những điều cô ta có thể kể với tôi hơn.
Tôi cần xem những bức email mà họ trao đổi. Đừng có gây khó dễ cho tôi. Cậu
biết sự việc sẽ thế nào kia mà.”
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“Đó là một vấn đề lớn”, Garrett rít lên. “Sarah căm ghét tôi vì đã phản bội cô
ấy. Giờ anh trai của cô ấy đã chết và đó là lỗi của tôi. Ông lại sắp lôi cô ấy ra để
tra hỏi nữa chứ.”
“Tôi cần giải thích vai trò của mình trong chuyện này”, Resnick khẽ nói.
“Tôi không tin điều đó tạo ra sự khác biệt. Nhưng tôi thề với cậu tôi sẽ không
gạt cậu ra. Hãy cho Sarah thời gian, Garrett à. Ngay bây giờ cô ta đang tức giận
nên sẽ không lắng nghe những điều cậu nói đâu. Tôi sẽ đảm bảo an toàn và xoa
dịu cô ta. Khi nào sự việc kết thúc, tôi sẽ báo với cậu.”
Garrett liếc nhìn Sarah lần nữa và biết Resnick nói đúng. Nếu giờ cứ thúc ép,
anh sẽ đánh mất cô mãi mãi. Anh sẽ cho cô vài ngày để bình tâm trong khi đi
giải quyết những vấn đề khác. Chủ yếu là Stanley Cross.
“Resnick, ông hãy nói với Sarah là tôi sẽ đến gặp cô ấy và không bao giờ để
cô ấy ra đi. Ông không được để cô ấy nghĩ rằng tôi đã bỏ rơi cô ấy.”
“Ừ, ừ”, Resnick lầm bầm. “Tôi sẽ nói tất cả những điều đó. Chúa tôi, mấy
anh em nhà cậu luôn vì phụ nữ mà khiến tôi phát điên lên.”
Anh muốn nhờ Resnick nói cho Sarah biết tình cảm của mình đối với cô,
nhưng anh nghĩ mình sẽ để dành điều đó cho lần gặp kế tiếp. Anh hy vọng
những nỗi kinh hoàng của ngày hôm nay sẽ biến mất và cô có thể xem xét sự
việc một cách khách quan hơn. Nếu không, anh sẽ phải trải qua một cuộc chiến
lâu dài vất vả. Từ bỏ cô không phải là lựa chọn của anh. Cô thuộc về anh, trong
vòng tay anh và trên giường của anh. Không gì có thể làm anh nguôi ngoai.
“Chúng ta cần phải rời khỏi đây”, Resnick nói. “Cậu và các đồng đội cũng
nên đi. Chính phủ chỗ này sẽ sớm biết tin thôi. Lattimer và người của hắn đã
gây thiệt hại đến hàng triệu đô la. Họ sẽ phải mất nhiều ngày để kiểm soát đám
cháy này.”
“Tôi cần phải ở lại để giúp Rio. Anh ấy có thể mất mọi thứ.”
Resnick gật đầu rồi bắt đầu đi về hướng chiếc xe Sarah đang ngồi, với hai
người khác bám theo sát gót. Garrett đứng nhìn, siết chặt tay đang để xuôi hai
bên khi Resnick dùng tông giọng nhẹ nhàng nói chuyện với cô. Một lát sau, ông
ta đưa cô rời khỏi xe để xuống một chiếc thuyền đang chờ sẵn.
Sarah bước đi cứng nhắc, như một bà cụ không còn sức chiến đấu. Cô dán
chặt mắt xuống đất và chưa một lần quay đầu nhìn anh.
Một vài người khác của đội Resnick đang áp giải tên bắn tỉa bị còng tay sau
lưng. Những người còn lại cũng nhanh chóng dọn dẹp hiện trường và mang xác
của Marcus đi. Năm phút sau, chỉ còn Garrett và đồng đội của anh ở lại.
Rio xoay người về phía màn khói rồi sang hướng nhà mình.
“Anh nghĩ lửa có thiêu rụi nhà mình không?”, Garrett khẽ hỏi.
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Rio nhún vai. “Nếu lửa lan tới thì nó sẽ thiêu rụi căn nhà thôi. Tuy không
làm được gì, nhưng lúc nào anh cũng có thể xây lại.”
“Chúng ta cần phải rời khỏi đây”, Steele quả quyết nói. “Tôi không muốn ở
lại đây khi dân địa phương xuất hiện đâu.”
“Cậu cứ đi”, Rio nói. “Tôi và người của mình sẽ ở lại giải quyết mọi chuyện.
Tôi có quen mấy vị lãnh đạo ở đây. Bọn tôi sẽ ổn thôi.” Rồi anh ấy ngước nhìn
Garrett. “Cậu hãy đi cùng với đội của Steele và rời khỏi đất nước này đi. Chiếc
thuyền kia sẽ đưa mọi người xuôi dòng đến chỗ máy bay đang chờ sẵn.”
“Anh chắc mình ổn chứ?”
“Ừ, chắc chắn”, Rio nói.
Thế là, Garrett ra hiệu cho đội của Steele theo anh tới cầu tàu. Họ vội vàng
bước vào chiếc thuyền cuối cùng còn sót lại Rio đọc liền một mạch dòng chảy
của Kriole cho cậu nhóc điều khiển thuyền rồi vẫy tay chào Garrett khi thuyền
bắt đầu rời khỏi cầu tàu.
“Anh thực sự để cô ấy đi như thế sao?”, P.J. hỏi.
Garrett giật mình, xoay lại nhìn P.J. và cong môi phát ra tiếng gầm gừ. “Ý
em là gì?”
“Tôi đã thấy cách anh nhìn cô ấy, nhưng anh lại để lão Resnick ngu xuẩn kia
đem cô ấy đi.”
“Ngừng lại đi, Rutherford. Em không biết mình đang nói gì đâu.”
“Đàn ông đều là những kẻ phiền hà ngốc nghếch như thế”, cô lầm bầm. “Cô
ấy vừa mới chứng kiến cái chết của anh trai mình. Dĩ nhiên sẽ tức giận rồi.
Nhưng cô ấy cần anh ở bên cạnh, chứ không phải cách xa mấy trăm dặm trong
khi bị Resnick quản thúc.”
“Tôi có vài việc phải làm trước khi đuổi theo Sarah”, Garrett nói ngắn gọn.
P.J. khịt mũi rồi xoay lưng lại. Garrett ngạc nhiên khi thấy Steele cũng nhăn
mặt nhìn mình.
“Anh cũng đừng như thế”, Garrett lầm bầm. Anh được xem là một cỗ máy
kia mà. Tôi thực sự không thích lời cằn nhằn của anh đâu.”
Một biểu hiện thích thú xẹt ngang gương mặt Steele, nhưng anh ta vẫn thinh
lặng rồi quay lại tập trung quan sát ven bờ xem có mối nguy hiểm nào không.
Thuyền đi được một dặm đến thượng lưu rồi chuyển hướng trôi dạt xa nội
địa hơn. Khi tiến gần đến một khúc cua gắt của nhánh sông mới, mực nước chỉ
còn chừng hai mét. Một chiếc trực thăng xuất hiện lúc thuyền rẽ trái để tiến vào
vịnh.
Mọi người rời khỏi thuyền rồi chạy vào trong trực thăng. Khi nó cất cánh
bay là là gần mặt đất, Garrett ngó ra ngoài cửa sổ và tự hỏi không biết Sarah
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đang làm gì. Resnick đã thể sẽ chăm sóc cho cô thật tốt và anh biết ông ta sẽ
làm thế. Ông ta không hẳn là một kẻ ngu xuẩn như mấy anh em nhà anh thường
thích gán mác.
Anh có thể sử dụng cách của một tên nhát cáy, nhưng có nhiều thứ anh phải
sắp xếp lại trước khi có thể đối mặt với cô lần nữa. Anh không thể làm tình
trạng giữa họ trở nên tồi tệ hơn. Trước tiên anh phải loại bỏ mọi mối đe dọa đối
với cô. Chỉ khi đó anh mới có thể đến gặp cô và biện hộ cho hoàn cảnh của
mình.
Có lẽ lúc ấy nỗi buồn lẫn đau đớn của cô sẽ không còn quá mãnh liệt, và cô
sẽ nhìn nhận sáng suốt hơn.
Ngay từ khoảnh khắc Sarah nhìn anh với ánh mắt chất chứa đau đớn và cảm
giác bị phản bội, anh biết chắc mình đã yêu cô, và chỉ có được cô mới làm anh
nguôi ngoai cho đến ngày trút hơi thở cuối cùng. Sẽ không ai có thể thay thế
được vị trí của cô. Nếu phải mất cả đời để thuyết phục cô, anh cũng sẽ làm như
vậy.

www.vuilen.com

250

