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H

à Nội tháng tám mùa lá rụng, nằm im lìm bên những tòa nhà cổ kính.

Một hai chiếc lá vàng khô cuốn theo chiều gió, vu vơ đáp xuống mặt đường
rải rác vài tia nắng cuối hôm. Hà Nội mùa thu luôn mang lại một tâm trạng hoài
cổ, khiến con người vô thức lạc lối trong cái vẻ đẹp buồn man mác ấy.
Ở một góc nhỏ của thành phố, Tuệ Anh tựa người bên khung cửa sổ, ánh mắt
mông lung nhìn xuống phố xá tấp nập. Ngoài kia, người người lướt qua lại vội
vàng, hối hả như sợ bỏ lỡ từng giây từng phút. Họ dường như đã quên bẵng mùa
thu đang lững thững đi qua, bâng quơ để lại vài dấu hiệu hiếm hoi nơi thành phố
chật chội.
Bên ngoài ồn ào náo nhiệt là thế, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ trầm lặng
của Tuệ Anh lúc này. Ly cà phê trên tay đã nguội ngắt từ lâu, cô cứ buông thả
suy nghĩ của mình vào dòng chảy lặng lẽ của thời gian, mặc cho nó xâm chiếm
tâm tư từng chút, từng chút một.
“Trên đời liệu có tồn tại thứ gọi là định mệnh?” - Tuệ Anh tự hỏi. Có lẽ
những phạm trù này hết sức mơ hồ, khó đoán định.
Người ta nói rằng mỗi con người khi sinh ra đều thiếu đi một nửa linh hồn để
trở nên trọn vẹn. Ở thế giới rộng lớn ngoài kia, có một người sinh ra là để dành
cho riêng ta. Khi gặp được người ấy, bản thân sẽ bị một lực hấp dẫn tác động
như âm dương hút lấy nhau, không cách nào cưỡng lại. Và ta hiểu ngay rằng đó
là một tâm hồn ta đã trông đợi từ rất lâu, người khiến linh hồn ta trở thành mảnh
ghép hoàn chỉnh.
Có điều, gặp được tri kỷ trong biển người và biển đời mênh mông này là một
điều hi hữu. Hoặc giả như số phận ưu đãi, đôi khi vì lý do này hay lý do khác, ta
cũng sẽ lơ đãng lướt qua nhau mà không hay biết. Con người vốn là sinh vật
đầy mâu thuẫn như vậy đấy, Tuệ Anh cũng không ngoại lệ.
Đôi mắt đẹp của người con gái dần nhuốm một màu ảm đạm của tiết trời
mùa thu. Trong nét buồn lãng đãng ấy vương vất vài mảnh ký ức từ một miền
xa xôi. Bằng cách nào đó, chúng không hề bị phai lãng bởi dòng chảy bất tận
của thời gian. Và chỉ một chút lơ là, chúng lại thừa cơ ùa về khiến sóng lòng trỗi
dậy đánh vào từng tế bào cảm xúc.
Cách đây năm năm, số phận đã đưa đẩy cô tìm thấy định mệnh của chính
mình.
www.vuilen.com

1

Tác giả: Nguyệt Cát

YOU ARE MY SOULMATE

Ngày ấy, Tuệ Anh là sinh viên năm hai đang theo học một trường kiến trúc
danh tiếng của thành phố.
Buổi chiều muộn của một ngày đầu đông Hà Nội.
Trong một công viên nho nhỏ, màn sương mờ bắt đầu kéo đến phủ lên mặt
hồ trong vắt, phẳng lặng như gương. Trên chiếc ghế đá cạnh hồ, Tuệ Anh mải
mê kí họa phong cảnh mà quên mất trời đã sẩm tối từ lúc nào. Cô bắt đầu thu
dọn dụng cụ và ra về. Tiết trời mùa đông se se lạnh, cô chưa về ngay mà lang
thang trên con đường lát sỏi, hai bên là bờ cỏ xanh ướt sương. Hứng từng đợt
gió mùa khiến cô khẽ rùng mình, hơi lạnh thẩm thấu vào da thịt hòa tan vào nỗi
cô đơn, trống trải ngự trị trong lòng.
Phía bên cạnh hồ, khuất lấp sau rặng cây, một vài cặp tình nhân đang ngồi
đấy, dựa vào nhau tình tứ. Cô bất giác mỉm cười bâng quơ, lấy tay kéo vạt mũ
len thấp xuống sát đôi hàng mi dài mỏng manh, đôi chân rảo bước nhanh hơn
như sợ sự tồn tại của mình sẽ phá vỡ không gian riêng tư của họ.
Tình yêu - thứ cảm xúc nhiệm màu mà nhân gian vẫn hằng ca ngợi ấy, thực
sự nó có tuyệt vời đến như vậy? Tuệ Anh ngẩng đầu, phát hiện ngôi sao đầu tiên
đã lấp lánh trên bầu trời đêm hiền hòa.
“Nhiều thế hệ tuổi trẻ đã ngắm nhìn các vì tinh tú hằng đêm để nói lời
nguyện ước. Nhưng liệu các vì sao kia có đang dõi theo những sinh linh tồn tại
trên mặt đất? “.
Nàng sao băng Yvaine đã ca ngợi thứ đẹp đẽ nhất mà nàng chứng kiến trong
hàng thiên niên kỷ ngắm nhìn nhân gian, thứ vẫn tỏa sáng cả khi con người rơi
vào thời kỳ đen tối, đó là tình yêu. Tuy nhiên, nàng chỉ có sức mạnh khi trái tim
đã tan vỡ và trống vắng tìm thấy được tình yêu chân thành. Nó khiến nàng từ bỏ
cả sự bất tử của một ngôi sao để sống bên người mà nàng yêu nhất.
Dù đó chỉ là những câu chuyện hoang đường do con người tô vẽ nên, nhưng
bất cứ ai cũng đều có một niềm tin nhỏ bé tồn tại để kéo dài những năm tháng
đời người. Liệu rằng thế giới rộng lớn ngoài kia,thật sự có người sinh ra để dành
riêng cho cô?
Đang tự cười bản thân thật quá mơ mộng, bất chợt Tuệ Anh nghe thấy tiếng
bước chân dồn dập từ đằng sau. Theo phản xạ, cô tò mò quay lại nhìn, thấy một
dáng người cao lớn đang chạy rất nhanh về phía mình. Giữa trời mùa đông rét
mướt, anh ta chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi màu xanh tím than và chiếc quần
jean đen đơn giản, trên gương mặt lộ rõ vẻ khẩn trương pha lẫn mệt mỏi, sắc
mặt hơi tái đi.
Ngay khi ánh mắt anh ta bất ngờ đụng phải ánh mắt cô, chợt lóe lên một tia
sáng kỳ dị. Tuệ Anh dường như cảm thấy rất rõ ràng trong đáy mắt kia chứa
đựng toan tính gì đó. Linh cảm ấy khiến cô chột dạ, muốn rời khỏi đây ngay lập
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tức, nhưng đôi chân như có bàn tay vô hình níu lại, không thể di chuyển mà cứ
đứng ngây ra như tượng.
Không ngoài dự đoán, anh ta bất ngờ chộp lấy cánh tay cô và lôi đi. Bấy giờ
cô mới hốt hoảng thét lên:
- Này! Anh định làm gì?
Chớp mắt, Tuệ Anh đã bị kéo đến bên một cây xanh cạnh hồ, xung quanh là
những rặng liễu um tùm, duyên dáng rũ mình in bóng xuống mặt nước. Chỗ đó
ánh sáng đèn điện không lan tới được nên khá tối. Một cách nhanh chóng, anh
ta nắm chặt lấy đôi bờ vai rồi đẩy cả cơ thể cô dựa vào thân cây, gằn từng tiếng:
- Im - lặng!
Tuệ Anh sợ hãi im bặt.
Ở khoảng cách gần, cô mới phát hiện màu mắt khác biệt của anh ta. Không
khó để nhận ra người này chỉ có một nửa dòng máu Á Đông, đôi mắt hổ phách
ẩn chứa một sự hoang dại, vô cùng mãnh liệt và sắc bén, thần thái lạnh lùng như
gió mùa đông bắc, thổi vào hồn cô từng đợt rét buốt. Hơn nữa, còn tạo cho con
người ta sự xa cách, độc lập. Thậm chí là cô độc.
Có lẽ bởi màu mắt đặc trưng của loài sói sinh trưởng nơi những cánh rừng
hoang vu hay vùng tuyết băng giá. Nhưng không thể phủ nhận, nó thật sự bí ẩn
và cuốn hút.
Sau đó, ánh mắt anh ta bắt đầu chuyển động về một hướng, thận trọng quan
sát. Thái độ đáng ngờ này khiến Tuệ Anh cũng bất giác dõi theo.
Cách đó không xa, một đám người trên dưới hơn chục tên xăm trổ đầy mình
đang đi tới. Tên nào tên nấy bộ dạng dữ tợn như đang đi đòi mạng, chúng dáo
dác lùng sục khắp nơi, có lẽ đang truy tìm gì đó gắt gao lắm. Thế rồi cô chợt
hiểu ra, thu ánh nhìn dừng trên khuôn mặt của người thanh niên.
- Bọn chúng là…
Nhưng Tuệ Anh chưa kịp nói hết câu, anh ta đã làm một hành động khiến cô
bàng hoàng, nhất thời không kịp phản ứng. Túi đựng dụng cụ trên tay theo đà
rớt xuống nền đất, rơi vương vãi.
Tay anh ta giữ lấy gương mặt cô, rồi kề môi mình lên má trái của cô, vị trí
chỉ cách khóe miệng vài phân. Hơi thở nóng ấm sượt qua làn da non mịn, cô nín
thở, hai tai đỏ rần.
Đây là tình huống gì?
Cô nên làm gì đây?
Có nên vùng ra cho người này ngay một cái bạt tai vì tùy tiện sử dụng người
không liên quan là cô làm lá chắn rồi chạy biến, để mặc anh ta xoay sở với lũ
người kia?
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Có hơi không thỏa đáng. Dù sao cô đoán anh ta đang ở trong tình thế tiến
thoái lưỡng nan, bất đắc dĩ mới nghĩ ra “hạ sách” này. Chỉ có điều, càng lúc cô
càng cảm thấy lồng ngực hỗn loạn, tay chân mềm nhũn, như thể đang bị rút đi
sinh lực.
Ngay thời điểm đó, đám người hung dữ xuất hiện đúng trong tầm mắt của
Tuệ Anh, cô giật mình thon thót khi nhận ra rằng một tên đã chú ý về phía họ,
ánh mắt chất đầy nghi ngờ. Cô chẳng còn suy nghĩ được gì thêm nữa, cũng
không hiểu lấy đâu ra dũng khí, cả gan vòng tay qua cổ anh ta mà níu chặt. Sự
chuyển động ngoài ý muốn khiến vị trí đôi môi bị xê dịch, chỉ là vài phân
nhưng…
Cô giật bắn.
Anh ta cũng giật bắn, người cứng đơ mất vài giây. Nhưng sau đó lập tức lấy
lại bình tĩnh, động tác phối hợp đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô. Lúc
này trông hai người chẳng khác gì những cặp đôi tình nồng cách đấy không xa.
Đó là một cái chạm môi bất ngờ, gượng gạo và đầy bất an.
Khoảnh khắc tiếp xúc với bờ môi xa lạ, khô cằn lạnh lẽo, tưởng như có dòng
điện chạy dọc sống lưng Tuệ Anh.
Thật kỳ lạ.
Cảm giác này…
Nó êm dịu, bằng phẳng, không chút tạp niệm…
Thế giới biến thành một màn trắng xóa. Xung quanh cô, từng đám lông vũ
theo nhịp xoay tròn rơi xuống.
Ảo giác?
Mặc cho bản thân vô thức bị cuốn vào những cảm xúc bất thường, cô nhắm
mắt, suy nghĩ dần đóng băng.
Tiếng bước chân dồn dập và tiếng chửi rủa ngày càng gần, nhưng lúc này cô
chẳng còn quan tâm đến điều gì khác, ngoại trừ sự chấn động nơi đáy lòng được
truyền đến từ đôi môi người đàn ông xa lạ.
Một thứ cảm xúc không tên tràn tới lấp đầy tất cả trống rỗng, đơn côi bấy lâu
nay. Như thể tâm hồn đã tìm được một mảnh ghép hoàn chỉnh. Trái cấm ngủ vùi
đột ngột bị đánh thức, có một sợi dây vô hình cuốn lấy trái tim cô, cả đời không
thể thoát.
Một lúc sau, tiếng ồn ào xa dần, đám người dữ tợn kia đã bỏ qua nơi cả hai
đứng. Người thanh niên lạ mặt thở hắt ra một tiếng, giống như vừa trút bỏ được
gánh nặng. Anh rời khỏi môi cô, cẩn trọng quan sát xung quanh một lần nữa rồi
toan chạy đi. Thế nhưng, đôi bàn tay ấm áp đằng sau bất ngờ níu tay anh lại.
Anh nhíu mày nhìn cô khó hiểu.
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Tuệ Anh thật sự lúng túng. Cái cảm xúc lưng chừng chơi vơi này khiến cô
hoang mang, muốn xác nhận mà không biết phải làm thế nào. Nếu như người
con trai này là người mà cô đang chờ đợi?
Nhưng dễ dàng thế sao? Cô vẫn không tin số phận lại ưu ái cô như vậy.
Hạnh phúc từ lâu lắm rồi đã trở thành thứ thật xa vời đối với cô, tình yêu lại
càng trở nên phù phiếm.
Chậm rãi buông tay, cô mím môi, xấu hổ nói.
- Xin lỗi, không có gì.
Người đó hơi chững lại vài giây, rồi cũng mở lời.
- Cảm ơn. Giọng nói ấy không còn cộc cằn nữa mà dịu hẳn xuống, nghe thật
êm tai. Trong bóng tối tù mù, đôi đồng tử màu hổ phách chứa ánh sáng sắc lạnh
nổi bật trong đêm đen cứ thế xoáy sâu vào hồn cô. Sau đó anh khẩn trương rời
khỏi, dường như là đang có chuyện rất gấp gáp.
Tuệ Anh đứng ngây một chỗ nhìn theo bóng lưng ấy cho đến khi mất hút,
sau đó mới sực tỉnh. Làn gió đêm nhè nhẹ vờn quanh gương mặt nóng bừng khi
nhớ lại khoảnh khắc chạm môi ngắn ngủi. Nụ hôn đầu tiên của cô diễn ra thật
kỳ khôi, nhưng tại sao để lại trong cô ấn tượng sâu sắc đến vậy. Lúc này đây,
lồng ngực vẫn chưa thể bình ổn.
Có lẽ, con người ta có thể nhận ra nhau dù chỉ bằng một dấu hiệu nhỏ nhất.
Khoảnh khắc ấy, Tuệ Anh hiểu rằng số phận đã ưu ái cho cô gặp được định
mệnh của đời mình. Thế nhưng hóa ra đây là cách nó trêu đùa và hành hạ cô lần
nữa. Để cô nhận ra anh, còn anh lại thuộc về người con gái khác.
Một năm sau.
Tuệ Anh khi đó đã là sinh viên năm thứ ba, nhà trường thông báo rằng cô
được một tập đoàn tài phiệt đa quốc gia lớn mạnh nhất thời điểm bấy giờ mời
thiết kế cho dự án của họ, Hoàn Vũ - một tập đoàn gia tộc đã có truyền thống
cha truyền con nối kinh doanh bất động sản lâu đời. Nơi này nổi tiếng tuyển
dụng rất khắt khe. Vì thế Tuệ Anh không giấu nổi sự ngạc nhiên. Tại sao tập
đoàn lớn như vậy lại muốn hợp tác với một sinh viên chưa hề có kinh nghiệm
lẫn tên tuổi như cô?
Vị hiệu trưởng hiền từ, nho nhã đọc được sự phân vân hiện rõ trên nét mặt
Tuệ Anh. Tuy ông cũng bị bất ngờ bởi lời đề nghị đường đột từ phía bên kia
nhưng sau đó lại cảm thấy hãnh diện. Ông không hề nghi ngờ tài năng của cô
học trò này chút nào. Rất lâu rồi mới xuất hiện một nhân tài như thế, thành tích
vô cùng ưu tú và xuất sắc. Ông vỗ vai cô động viên.
- Họ nói đã nhìn thấy đồ án và các tác phẩm của em trên website của trường.
Họ rất hài lòng và mời đích danh em. Đây là cơ hội hiếm có không nên bỏ lỡ.
Tôi tin tưởng vào tài năng của em.
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Lời khuyên của thầy hiệu trưởng khiến Tuệ Anh bớt đi cảm giác lo lắng, cô
mỉm cười đồng ý.
Sáng sớm hôm sau, Tuệ Anh tới trụ sở làm việc của Hoàn Vũ để ký hợp
đồng. Đứng trước tòa nhà bằng kính sừng sững kiên cố, cao chọc trời khiến cô
không khỏi thán phục. Qua thiết kế vô cùng cao cấp và uy nghi,có thể thấy sức
mạnh to lớn của tập đoàn này đã đạt đến tầm cỡ quốc tế. Tuệ Anh bước vào bên
trong đại sảnh rộng lớn sang trọng, tới quầy tiếp tân nói danh tính và mục đích
đến đây. Cô tiếp tân xinh đẹp ưa nhìn, thái độ chuyên nghiệp mỉm cười yêu cầu
cô chờ và nhấc điện thoại bấm một dãy số.
- Thưa, cô Hạ Tuệ Anh đã đến rồi ạ. - Ngừng một lúc để nhận chỉ thị từ đầu
dây bên kia, cô gật đầu lễ phép đáp. - Vâng, tôi biết rồi.
Nhẹ nhàng đặt ống nghe xuống, cô tiếp tân quay sang mỉm cười với Tuệ
Anh, nhã nhặn hướng dẫn.
- Mời cô lên thang máy tầng thứ bốn mươi, sẽ có người đón cô ở đó.
Tuệ Anh lịch sự cảm ơn và tìm đến thang máy, bước vào bấm số bốn mươi.
Chiếc thang máy bằng kính trong suốt có thể nhìn rõ cảnh vật bên ngoài. Càng
lên cao, khung cảnh càng trải dài theo tầm mắt, trở nên bao la và rộng lớn. Thật
là một vị trí có tầm nhìn vô cùng đẹp.
Thang máy dừng lại, cô bước ra ngoài, thấy một người thanh niên đang đứng
chờ sẵn ở đó. Anh ta mặc một bộ vest màu ghi, phong thái lịch sự, gương mặt
ưa nhìn toát lên vẻ trưởng thành của người làm kinh doanh. Nhìn thấy cô, anh ta
bước đến và tự giới thiệu.
- Chào cô, tôi là Đình Trung, thư kí của tổng giám đốc. Ngài ấy đang chờ cô
ở phòng làm việc. Xin mời đi lối này.
Anh ta dẫn đường còn Tuệ Anh theo sau, vừa đi cô vừa cảm thấy bồn chồn
lẫn khó hiểu. Việc kí kết hợp đồng thường do bên quản lý nhân sự phụ trách, tại
sao vị tổng giám đốc quyền cao chức trọng này lại phải đích thân ra mặt?
Không phải là đánh giá cô quá cao đó chứ? Tuệ Anh suy nghĩ, trong lòng có
chút hồi hộp.
Đình Trung dẫn cô đến trước một cánh cửa lớn màu đen sáng bóng, khung
cửa bằng đồng chạm trổ hoa văn tinh tế và sang trọng. Anh ta gõ vài tiếng rồi
đẩy cửa bước vào. Căn phòng bên trong hiện ra thật rộng lớn và uy nghi, nhưng
có phần lạnh lẽo khiến người ta không tránh khỏi cảm giác e ngại. Thứ đầu tiên
đập vào mắt cô là chiếc bàn làm việc bề thế đằng xa phía cuối phòng. Tuệ Anh
nhận ra nó được tinh chế từ gỗ kỷ nam sắc trắng ngà, xám nhạt vô cùng quý
hiếm - là loại trầm hương có phẩm cấp cao nhất. Không chỉ vậy, mọi đồ đạc từ
nhỏ đến lớn nhìn lướt qua đều có thể thấy rằng chúng được làm từ các vật liệu
cao cấp. Không khó để đoán ra đây là nơi dành cho người quyền lực nhất. Đối
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diện nơi cô đứnglà bức tường kính cường lực lớn, đứng từ bên trong có thể nhìn
bao quát cảnh vật dưới mặt đất.
Một người đàn ông thân hình cao lừng lững như pho tượng đang đứng trước
bức tường kính vững chãi, hai tay đút túi quần dáng vẻ trầm ngâm. Tấm lưng và
bờ vai dài rộng cân đối toát ra uy thế và khí chất cao vời vợi. Nhưng chiếc bóng
đổ dài in dưới nền gạch sáng loáng lại gợi cho Tuệ Anh một vẻ cô quạnh, lặng
lẽ. Nó làm cô bỗng chốc cảm thấy xốn xang trong lòng.
Đình Trung khẽ cúi mình trước người đàn ông, cung kính lên tiếng:
- Thưa ngài, cô Tuệ Anh đã đến.
Vị tổng giám đốc từ từ xoay người lại. Luồng ánh sáng bên ngoài bao quanh
thân hình của anh ta như vầng hào quang chói lọi in sâu vào cơ quan giác mạc
của Tuệ Anh. Cô hoàn toàn không còn cảm nhận được một chút cô đơn, chiếc
bóng khi nãy nữa. Gương mặt góc cạnh thanh tuấn với từng đường nét thu hút
dần dần hiện rõ, đặc biệt là đôi mắt của anh ta.
Đôi mắt màu hổ phách thật sự ấn tượng.
Đúng thế, đôi mắt này nhìn thấy một lần sẽ không thể nào quên. Tuệ Anh
nhận ra ngay người con trai trong công viên một năm trước, người đã lấy đi nụ
hôn đầu của cô. Tim cô thót lại, nhất thời bị sự bàng hoàng vây lấy, ánh mắt
kinh ngạc nhìn người kia. Vẫn là dáng vẻ đầy nam tính cuốn hút ấy, chỉ có điều
gương mặt khẩn trương và bất an ngày nào giờ đây vô cùng kiêu hãnh, ung
dung tại thế. Bộ vest phẳng phiu và hào nhoáng đắt tiền thay thế cho bộ đồ đơn
giản, khiến anh ta trông như một ông hoàng nắm tất cả quyền lực trong tay.
Nhưng anh ta còn rất trẻ, quá trẻ cho địa vị anh ta đang ngồi.
Vị tổng giám đốc đứng đó, đôi mắt lạnh lẽo tràn đầy vẻ kiêu hãnh nhìn cô
như đang đánh giá, khóe môi cong lên nụ cười ngạo nghễ.
- Hân hạnh.
- Cô Tuệ Anh, đây là tổng giám đốc của Hoàn Vũ. Ngài Vũ Uy - Đình Trung
đứng bên cạnh không quên giới thiệu.
Thì ra tên anh ta là Vũ Uy, một cái tên khá lạ, nhưng cũng nói lên phần nào
khí khái con người. Tuệ Anh tuy vẫn chưa hết bất ngờ nhưng cố giữ bình tĩnh,
nhã nhặn đáp lại.
- Là tôi hân hạnh mới phải.
Theo thói quen, Vũ Uy âm thầm quan sát người đối diện. Đó là một cô gái
bình dị, quần áo đơn giản và gọn gàng đúng chất của sinh viên. Mái tóc dài đen
mượt phủ xuống bờ vai gầy. Nước da sáng và gương mặt mộc mạc mang vẻ tự
nhiên, đường nét hài hòa, thoạt trông không có gì nổi bật. Có lẽ, điểm ấn tượng
nhất chính là đôi mắt mang vẻ đẹp tinh anh và linh động, dường như có tia sáng
long lanh lắng đọng nơi đáy mắt.
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Tất cả đều toát lên một tư chất riêng biệt. Điều đó biểu lộ qua cả dáng đứng
ngay thẳng và sắc giọng trầm ổn, bình tĩnh. Trong lòng Vũ Uy bỗng cảm thấy
có chút thú vị. Anh đi tới bộ sofa lịch lãm dùng để tiếp khách tọa giữa căn
phòng, ngồi xuống và chỉ vào vị trí đối diện.
- Mời ngồi.
Khi hai người đã yên vị, Đình Trung bước lại hỏi.
- Cô uống gì?
- Cho tôi một cà phê đen, thật đắng. Cảm ơn - cô từ tốn trả lời.
Cà phê đen, lại còn thật đắng. Người ta thường cho rằng những cô gái ưa
thích vị cà phê đắng là những người có tâm tư phức tạp, nếu không thì cũng
chẳng hề đơn giản.
- Cô quả là có sở thích khác người - Vũ Uy hiếu kỳ nhìn cô gái đối diện.
- Đó chỉ là thói quen của tôi - Bỏ qua ánh mắt dò xét kia, Tuệ Anh trả lời với
giọng nói đều đều, không nhanh không chậm.
- Vậy chúng ta bàn luôn vào công việc. Tôi đã xem qua hồ sơ của cô. Thành
tích rất đáng nể. Nhưng… - Vũ Uy dừng lại một chút rồi nhấn mạnh từng chữ Tại sao cô nghĩ mình đủ khả năng hợp tác với chúng tôi?
Tuệ Anh hoài nghi nhìn Vũ Uy. Đôi mắt sắc lạnh của anh ta nheo lại như ẩn
chứa sự chế giễu, rõ ràng là đang thăm dò thực lực cũng như kỹ năng ứng xử
của cô.
- Vì tôi tin vào khả năng nhìn người của quý công ty - Tuệ Anh cười nhẹ,
gương mặt bình tĩnh nhìn vào đôi mắt ánh lên tia hổ phách đang thách thức kia.
Quả là câu trả lời rất thông minh. Vừa khẳng định năng lực của bản thân mà
không quá phô trương, vừa đề cao đối phương nhưng rất chừng mực. Đúng là
vẹn cả đôi đường.
Nụ cười thấp thoáng bên môi Vũ Uy, câu trả lời và thái độ rất hợp ý anh.
Trước đây chưa có người con gái nào trực tiếp đối mặt với anh mà bình tĩnh đến
thế, lại có thể ứng đối lưu loát. Quả là một cô gái có bản lĩnh.
Đúng lúc đó, Đình Trung bước vào, trên tay cầm một khay đựng hai ly cà
phê nghi ngút khói. Căn phòng tràn ngập hương vị cà phê hảo hạng thơm lừng.
Đình Trung đặt ly cà phê trước mặt Vũ Uy và Tuệ Anh nói:
“Xin mời”! rồi đi vòng lại kính cẩn đứng phía sau Vũ Uy.
- Trung, mang cho tôi tài liệu của dự án ID72 và một bản hợp đồng ra đây. Vũ Uy lên tiếng.
Đình Trung lập tức xoay người đến lấy tập tài liệu nằm sẵn ở trên bàn làm
việc, mang đến đặt trước mặt Vũ Uy. Anh đưa một tập cho Tuệ Anh, bắt đầu
bàn vào công việc.
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- Chúng tôi đang tiến hành xây dựng một khách sạn năm sao tại thành phố
này. Đây là tất cả tài liệu về mảnh đất đang quy hoạch để xây khách sạn. Cô hãy
xem qua đi.
Tuệ Anh đưa tay lật giở từng trang tài liệu, số liệu ghi trong đây rất cụ thể.
Đó là một khu đất hơn một nghìn hecta gần công viên quốc gia. Phong cảnh rất
hữu tình, bốn bề là cây xanh, cư địa thổ nhưỡng hài hòa. Là một mảnh đất hưng
vượng rất phù hợp cho việc kinh doanh.
- Khách sạn này sẽ mang tầm vóc quốc tế nên chúng tôi đầu tư rất lớn vào
nó. Vì thế tiêu chí của chúng tôi là tạo dựng một hình ảnh chuyên nghiệp, không
những phải đẹp, tiện nghi, sang trọng mà còn phải mang tính chất nghệ thuật
đương đại và tinh tế. Cô có thể đáp ứng chứ?
Tuệ Anh gập xấp tài liệu lại, mỉm cười đáp:
- Tôi sẽ cố gắng hết sức để không phụ sự tin tưởng của ngài.
- Tốt. Vậy thì đây là bản hợp đồng. Cô hãy đọc kỹ rồi ký vào phía dưới. - Vũ
Uy nhanh chóng đẩy tập giấy trên bàn đến trước mặt Tuệ Anh.
Cô cầm lên và bắt đầu xem xét. Những điều khoản ghi trong này rất rõràng
và mạch lạc, thể hiện rõ tính chuyên nghiệp của một doanh nghiệp tầm cỡ. Lướt
mắt đến mức thu nhập của bên B - là cô, Tuệ Anh không khỏi kinh ngạc trước
những con số. Đúng là tập đoàn lớn có khác, rất hào phóng.
- Có vấn đề gì sao? - Vũ Uy nhanh nhạy bắt được sự biến chuyển nhỏ trong
sắc mặt của Tuệ Anh, lập tức lên tiếng hỏi.
- Không có gì. - Tuệ Anh lắc đầu, lấy lại vẻ điềm tĩnh rồi đặt bút ký.
Sau khi Vũ Uy ký xong thì hợp đồng hoàn tất. Lúc này Tuệ Anh mới nói ra
những khúc mắc trong lòng.
-Tôi có thể hỏi một điều này hay không?
- Cô cứ tự nhiên. - Vũ Uy ung dung trả lời, tay nhấp một ngụm cà phê.
- Một tập đoàn lớn và quy mô như quý vị hẳn phải có cả một đội ngũ kiến
trúc sư dạn dày kinh nghiệm. Chắc hẳn nếu không có tôi thì cũng không ảnh
hưởng gì tới tiến độ và kết quả của công trình. Tại sao lại mời một sinh viên
chưa ra trường như tôi hợp tác?
Vũ Uy chững lại, vẻ ung dung đạo mạo hơi có chút biến chuyển, nhưng rồi
rất nhanh lấy lại phong thái bình thản, chậm rãi trả lời:
- Cô suy nghĩ nhiều quá rồi. Chỉ là tôi muốn tìm thêm một vài tiềm năng trẻ
tuổi mà thôi.
- Tuệ Anh gật đầu, không hỏi gì thêm nữa.
Ngay sau đó, cô bắt tay vào công việc, tham gia vào đội nhóm kiến trúc. Mọi
người ở đây đều là những kiến trúc sư nổi tiếng, cung cách làm việc chuyên
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nghiệp, cô học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm quý báu cho sự khởi nghiệp sau
này của mình.

Chương 2
Toan Tính

M

ột hôm, vì tính chất công việc, Tuệ Anh phải đến khu biệt thự gia tộc

của Vũ Uy. Có một số tài liệu chứng từ liên quan đến công trình cần có chữ ký
của tổng giám đốc. Nhưng anh đang bận tiếp một vị khách quan trọng tại biệt
thự nên không thể có mặt ở công ty. Theo chỉ thị, Đình Trung lái xe đưa cô đến
đó.
Biệt thự của gia tộc họ Vũ do một kiến trúc sư nổi tiếng thiết kế. Đây là một
trong những tác phẩm có tên trong danh sách những công trình nổi bật của Châu
Á. Cái tên “Biệt thự mùa hè” đã nói lên mức độ sa hoa và lộng lẫy của nó.
Toà nhà nằm trong một khuôn viên rộng lớn được thiết kế công phu, trồng
những loài hoa quý miền nhiệt đới như hoa lan, cẩm tú cầu, cúc xanh v. v…
Tuy nhiên, ở nơi trang trọng nhất của khuôn viên là những khóm hoa dạ hương
mọc thành từng cụm, một loài cây bụi tầm thường có thể thấy ở bất cứ đâu. Sự
xuất hiện của nó giữa những loài hoa sang quí kia làm Tuệ Anh không khỏi băn
khoăn. Loài hoa này ngoài hương thơm ngào ngạt đặc trưng chỉ tỏa vào ban
đêm thì hoàn toàn không gây hứng thú với bất kỳ người thưởng hoa nào. Có lẽ,
chủ nhân nơi này đã từng có một kỷ niệm khó quên gắn với hoa dạ hương.
Cuối cùng, điểm nhấn quan trọng nhất chính là hồ nước ngự giữa trung tâm
của khuôn viên. Mặt nước hồ trong xanh màu ngọc bích, phẳng như gương điểm
vài bông hoa sen đang kỳ nở rộ, xung quanh bờ là hàng liễu rủ phóng khoáng.
“Biệt thự mùa hè” khỏi cần bàn cãi về sự tinh tế và chuẩn mực. Mỗi viên
gạch, mỗi bờ tường, cành hoa ngọn cỏ đều hài hòa với nhau. Màu trắng tinh
khôi xen lẫn màu đá nâu trầm kiêu kỳ mà sang trọng. Những hoa văn chạm trổ
chuẩn xác đến từng chi tiết, xứng đáng là một kiệt tác. Tuệ Anh cứ ngẩn ngơ
ngắm nhìn vẻ đẹp kiều diễm của biệt thự từ lúc ở ngoài khuôn viên cho đến khi
vào bên trong. Tất cả từ nội ngoại thất đến cách bài trí đều làm cô hưng phấn.
Tận mắt chứng kiến mới thấy hết giá trị thẩm mỹ thực sự của nó.
Đình Trung đưa Tuệ Anh đến một phòng khách rộng lớn, sang trọng và nguy
nga. Chiếc lò sưởi chạm khắc hoa văn tỉ mỉ theo phong cách phương Tây đặt
giữa bức tường trung tâm màu trắng ngà đậm nét văn hóa cổ điển. Trên tường
treo những bức tranh ảnh lớn nhỏ, dường như là ảnh chụp các thế hệ trong gia
tộc, ai nấy đều toát lên vẻ quyền quý của người phú quý vinh hiển. Sau đó, Đình
Trung yêu cầu cô chờ ở đây rồi đi ra ngoài.
Còn lại một mình trong phòng, Tuệ Anh bắt đầu ngắm nghía kỹ hơn những
bức tranh được treo trên tường một cách trang trọng. Có hai bức khiến cô chú ý
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nhất, đó là bức chân dung của một phụ nữ người Tây Âu và một bức tranh đại
gia đình.
Người phụ nữ trong bức chân dung kia rất đẹp, vẻ đẹp kiêu sa lộng lẫy khó
ai sánh bằng. Trong hình cô đang cười một cách rạng ngời, ấm áp và chói loà,
tựa như băng đá cũng phải tan chảy trước nụ cười ấy. Đặc biệt là đôi mắt màu
hổ phách thật giống với Vũ Uy. Chỉ khác ở chỗ, đôi mắt người này dịu dàng
trong lành chứ không ẩn chứa tia lạnh lùng như anh ta. Lẽ nào họ có quan hệ
huyết thống? Bỏ lửng suy nghĩ, Tuệ Anh rời mắt đến bức ảnh tiếp theo.
Đó là bức ảnh khắc họa một đại gia đình với nhiều thế hệ, tuy nhiên mắt cô
cứ vô thức dán chặt vào một cậu bé ước chừng mười hai, mười ba tuổi đứng
trong đó. Tuy còn nhỏ nhưng vô cùng nổi bật giữa những người trưởng thành
cao sang. Gương mặt cậu khôi ngô, ánh nhìn trực diện toát ra khí chất ngạo
nghễ của bậc hoàng tộc. Tuệ Anh chăm chú nhìn thật kỹ, một hình ảnh mờ ảo
dần hình thành trong đầu rồi chẳng mấy chốc tỏ tường. Đáy mắt cô bắt đầu chấn
động. Một loạt ký ức theo đó đổ về như thác lũ.
Những ám ảnh xa xưa tràn đến khiến Tuệ Anh thở dốc. Cô ngồi thụp xuống
bộ sofa đắt tiền. Đôi bàn tay ôm lấy gương mặt đang dần trở nên tái nhợt, cơ thể
bất giác run rẩy, hơi thở có phần rối loạn.
- Không… tất cả đã là quá khứ rồi.
Cô vĩnh viễn không muốn nhớ lại thời điểm khủng khiếp đó. Nhưng cậu bé
kia lại là phần tốt đẹp nhất trong loạt ký ức kinh hoàng của cô. Tuy nhiên, dù
chỉ là một phân đoạn nhỏ thôi cũng gợi lại cả quá khứ hãi hùng mà cô muốn
đoạn tuyệt.
Đúng lúc đó Đình Trung bước vào, thấy biểu hiện lạ lùng của Tuệ Anh liền
hỏi:
- Cô không khỏe sao?
Tuệ Anh giật mình nhìn lên. Đình Trung đang cầm trên tay ly cà phê bốc
khói nghi ngút. Người này vẫn nhớ sở thích của cô, hương cà phê thơm lừng
khiến Tuệ Anh định thần trở lại.
- À không… Không có gì. Cảm ơn anh.
- Vậy cô chờ thêm chút nữa. Ngài ấy sắp xong việc rồi. - Đình Trung đưa
cho cô ly cà phê và nói.
- Vâng - Tuệ Anh đáp lại, đưa tay nhận lấy ly cà phê rồi cẩn trọng nhấp một
ngụm. Vị đắng ngắt lan tỏa nơi đầu lưỡi rồi sau đó là một hương thơm nồng
đượm tràn đầy lục phủ ngũ tạng. Vị đắng của cà phê giúp cô phần nào trấn áp
những tối tăm mới trỗi dậy trong lòng.
- Cậu bé trong bức hình kia… là ai vậy anh Đình Trung? - Cô chỉ vào bức
tranh gia tộc treo trên tường, giọng nói thoáng vẻ ngập ngừng. Đình Trung nhìn
theo hướng tay của cô, nghi hoặc hỏi.
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- Cô quen sao?
- À không, em chỉ cảm thấy tò mò thôi. - Tuệ Anh lắc đầu phân bua.
- Đó chính là tổng giám đốc của chúng ta khi mới mười ba tuổi.
Câu nói từ tốn của Đình Trung lại khiến Tuệ Anh suýt chút nữa làm rơi ly cà
phê trong tay.
- Không thể nào… Cậu bé đó mắt màu đen như mọi người, còn anh ta thì…
- Cô lắp bắp, nhất thời không kiểm soát được lời nói. Đình Trung hiểu thắc
mắc của cô bèn lên tiếng giải thích.
- Vì ngày xưa, đôi mắt khác người của ngài ấy gây sự chú ý nên thường phải
che giấu.
Tuệ Anh ngẩn người, thì ra là vậy. Lẽ nào, Vũ Uy chính là cậu bé ấy, cậu bé
trong ký ức của cô.
“Cô bé, em hãy ghi nhớ điều này: Cảnh khổ là một nấc thang cho bậc anh
tài, một kho tàng cho kẻ khôn khéo, một vực thẳm cho kẻ yếu đuối. Trong cuộc
sống, không sự trở ngại nào lớn bằng việc cho bản thân cái quyền được vấp ngã.
”
Tiếng nói văng vẳng từ quá khứ dội vào lòng Tuệ Anh, từng câu từng chữ là
ánh sáng dẫn đường cho cuộc đời đầy giông tố của cô. Không có nó, chắc hẳn
cô đã quỵ ngã từ lâu.
Đây là định mệnh sao?
Nhưng rồi cô cười khổ. Đã bao năm trôi qua, chắc gì người xưa còn nhớ.
Bất thình lình tiếng đẩy cửa vang lên, Tuệ Anh và Đình Trung thấy Vũ Uy
bước vào liền vội vàng đứng dậy. Vũ Uy đi thẳng về phía sofa và ra hiệu cho
hai người ngồi xuống. Khi đã an vị, anh nhìn Tuệ Anh hỏi.
- Giấy tờ đâu ?
Tuệ Anh lôi từ trong túi xách một tập tài liệu đưa cho Vũ Uy. Anh nhận lấy
và bắt đầu lướt qua từng trang rồi nhanh chóng đặt bút ký. Xong xuôi, anh sai
Đình Trung ra ngoài làm chút việc rồi hướng về phía Tuệ Anh, ánh mắt chuyển
sang dò xét.
- Nghe nói cô và chủ tịch hội đồng quản trị Đỗ Hào của công ty SCJ là chỗ
quen biết ?
Tuệ Anh có phần bất ngờ trước câu hỏi đường đột này.
- Đúng vậy. Có chuyện gì sao ạ?
- Tôi muốn cô giới thiệu tôi với ông ấy. - Khóe môi Vũ Uy khẽ nhếch lên
thành nụ cười nửa miệng khó dò.
- Tại sao lại phải thông qua tôi? - Tuệ Anh dè dặt đặt câu hỏi.
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- Đây là vấn đề công việc, cô không nên hỏi nhiều. Cô có làm hay không? Vũ Uy tỏ vẻ bất mãn.
- Chuyện này…
- Chuyện này làm khó cô sao? - Trước thái độ do dự của cô, anh khẽ nhíu
mày.
- À không, không khó. Nhưng giới thiệu anh với tư cách là đối tác làm ăn?
- Với tư cách là bạn nữa.
- Bạn? - Tuệ Anh kinh ngạc. Có thể sao?
- Tôi muốn thiết lập mối quan hệ thân tình với ông ấy nên như vậy là tốt nhất
- Vũ Uy ung dung nhấp một ngụm cà phê, điềm nhiên nói.
Tuệ Anh đăm chiêu nhìn Vũ Uy như thể cố gắng tìm điều gì đó thông qua
nét mặt anh ta, thế nhưng vô ích.
Bắt được thái độ lưỡng lự của cô, Vũ Uy lên tiếng.
- Không cần thiết phải đề phòng quá như vậy. Tôi chỉ muốn hợp tác làm ăn
với ông ấy mà thôi.
Ra là vậy. Tuy vẫn cảm thấy có điều gì đó chưa hợp lý lắm, nhưng cũng
không tiện từ chối nên cô nhận lời.
- Vậy được.
- Tôi muốn có một cuộc gặp mặt tại gia.
- Hả? - Tuệ Anh cảm thấy hết sức khó hiểu.
- Là bạn thì không phải nên gặp mặt tại gia sao? - Vũ Uy nhún vai, cười nói.
Người đàn ông này thật kỳ lạ. Anh ta là kiểu người làm việc luôn có mục
đích, không bao giờ làm những việc vô nghĩa. Nhưng nhất thời cô không nghĩ ra
mục đích của anh ta trong chuyện này là gì nên đành miễn cưỡng nhận lời.
Tuệ Anh sắp xếp một cuộc hẹn tại gia cho Vũ Uy không phải là khó, dù sao
bác Hào là chỗ thân tình bấy lâu nay. Bởi vì, con gái của ông chính là người bạn
thân thiết nhất của cô.
Vào một ngày chủ nhật đẹp trời, hai người cùng đến biệt thự của Đỗ Hào
theo cuộc hẹn trước. Dọc đường vào khu biệt thự, Vũ Uy nhìn lướt cảnhvật bên
ngoài qua ô cửa kính xe, bất chợt hỏi.
- Đây là do cô thiết kế sao ?
- Đúng vậy. Biệt thự này mới hoàn thành cách đây hai tháng.
- Ừm. Không tệ - Vũ Uy bâng quơ buông một câu.
Lời nói không chủ đích của anh khiến cô không nén được sự mừng vui khấp
khởi trong lòng. Vũ Uy là người kiệm lời, lời khen lại càng ít. Có thể xem đó là
lời khen dành cho cô không?
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Cũng không hiểu tại sao, từ khi biết được anh chính là cậu bé trong ký ức
xưa kia, tình cảm trong cô bắt đầu trỗi dậy mãnh liệt. Như lúc này đây, chỉ cần
ngồi bên cạnh anh thôi đã khiến cô hồi hộp đến thế.
Chẳng mấy chốc, chiếc xe dừng trước biệt thự của Đỗ Hào, Tuệ Anh và Vũ
Uy vừa bước xuống đã nghe thấy một giọng nói trong trẻo vang lên.
- Tuệ! Cậu đến rồi!
Từ trong căn biệt thự xuất hiện bóng dáng một cô gái với chiếc váy trắng
điểm hoa nhỏ. Cô gái đó thật xinh đẹp. Nụ cười như ánh ban mai làm sáng bừng
lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh, nước da trắng tựa ngọc,
từ cử chỉ đến dáng điệu đều toát lên tư chất của một tiểu thư con nhà nền nếp,
gia giáo. Tuệ Anh liền nở một nụ cười thân thiết đáp lại.
- Ừ, mình đến rồi đây.
Lần nào Tuệ Anh đến Thục Quyên cũng đón cô với nụ cười rạng ngời như
thế, có thể thấy tình cảm giữa họ rất gắn bó, khắng khít. Hôm nay, nụ cười của
Thục Quyên vẫn vậy, nhưng lại gợi cho Tuệ Anh liên tưởng tới sự dịu dàng ấm
áp của người phụ nữ trong bức chân dung kia. Quả thật là rất giống. Nhưng tạm
gác lại ý nghĩ đó, cô bắt đầu giới thiệu người đàn ông đang đứng bên cạnh
mình.
- Quyên, đây là Vũ Uy, người bạn mà mình đã nhắc tới. - Sau đó, cô nhìn
anh rồi nói tiếp
- Còn đây là Thục Quyên, cô ấy là con gái của bác Hào. Còn gì nữa? Cậu
giới thiệu ngắn gọn như thế thôi à? - Thục Quyên có vẻ bất mãn.
- Ừ mình xin lỗi. Bổ sung thêm là bạn rất thân, bạn tốt nhất - Tuệ Anh hiểu ý
bèn lập tức sửa chữa “thiếu sót” của mình.
Vẻ mừng rỡ hiện lên gương mặt diễm lệ sáng ngời của Thục Quyên. Sau đó,
cô đưa mắt sang người đàn ông đang đứng cạnh Tuệ Anh nãy giờ, phát hiện anh
ta đang chăm chú nhìn mình, bất giác đỏ mặt. Có lẽ là vì anh ta quá ư khôi ngô
tuấn tú, cả thân người toát lên vẻ nam tính vô cùng thu hút. Đặc biệt là đôi mắt
màu hổ phách ẩn chứa tia sáng bí ẩn như muốn hút hồn người đối diện.
Nhận thấy vẻ mặt hơi hồng hồng lên của cô gái, Vũ Uy mỉm cười. Anh đưa
bàn tay to lớn cùng những ngón tay dài ra phía trước một cách lịch thiệp.
- Rất vui khi được biết em, Thục Quyên.
Thục Quyên bẽn lẽn đặt bàn tay nhỏ nhắn vào trong lòng bàn tay anh, mỉm
cười đáp.
- Em cũng vậy.
Sự chủ động và thái độ rất thiện ý, rất dịu dàng này thật đáng ngờ. Tuệ Anh
nhớ lại lần đầu gặp mặt Vũ Uy, không hề có chuyện bắt tay và giọng điệu nhẹ
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nhàng như thế, anh còn chưa một lần gọi tên cô. Bỗng dưng trong lòng mơ hồ
nổi lên một cảm giác kỳ lạ, nhưng cô gắng nén nó xuống.
Sau bữa ăn vui vẻ và long trọng, Vũ Uy tiếp chuyện với Đỗ Hào và phu nhân
trong phòng khách. Còn Thục Quyên và Tuệ Anh ra ngoài vườn vừa đi dạo vừa
tâm sự, mỗi lần như vậy hai người đều chuyện trò rất lâu.
Trong cả buổi gặp gỡ, Vũ Uy tỏ ra là một người rất giỏi trong giao tiếp,
phong thái cùng cử chỉ đều toát lên khí chất hơn người. Đỗ Hào khi biết anh
chính là tổng giám đốc tuổi trẻ tài cao của tập đoàn Hoàn Vũ thì không khỏi bất
ngờ, lại nghe anh ngỏ ý muốn hợp tác thì trong lòng có phần phấn khích. Nhưng
Đỗ Hào cũng là người từng trải trên thương trường, việc giấu những suy nghĩ
trong lòng đối với ông không khó. Có điều vẫn không qua được con mắt tinh
tường của Vũ Uy, khóe môi anh cong lên thành nụ cười đắc ý.
Trong lúc bàn chuyện làm ăn, cặp mắt màu hổ phách khẽ lướt ra ngoài vườn,
bắt gặp nụ cười tỏa nắng của cô gái kia, lòng anh bỗng ấm lại, mường tượng ra
khuôn mặt thân thương của một phụ nữ thuộc về ký ức.
Rời khỏi biệt thự nhà họ Đỗ, Tuệ Anh và Vũ Uy ngồi trên xe vẫn giữ nguyên
không khí im lặng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ. Cả ngày hôm nay, Tuệ
Anh đã lờ mờ cảm nhận được sự khác thường trong mọi hành vi lẫn thái độ của
Vũ Uy. Rốt cuộc, cô nhịn không được đành phải lấy hết can đảm cất lời.
- Thực sự thì anh có mục đích gì khi đến đây?
Anh vẫn chăm chú lái xe, tỏ ra không để tâm tới câu hỏi của cô.
- Nếu anh không cho tôi một câu trả lời xác đáng, tôi sẽ không làm việc này
nữa - Đôi tay đan vào nhau chặt chẽ, cô hạ quyết tâm.
Vũ Uy khẽ liếc qua gương mặt chất đầy mâu thuẫn của cô, cười khẩy.
- Cô nghĩ tôi có thể có mục đích gì?
Tuệ Anh cúi gằm mặt, tay bấu vào nhau càng chặt. Cuối cùng, Vũ Uy cũng
trả lời với thái độ hết sức thản nhiên.
- Nếu xuất hiện với tư cách đối tác của công ty nhà cô ấy thì chắc chắn cô ấy
sẽ không bao giờ để mắt đến tôi. Còn nếu với tư cách bạn của cô, người mà cô
ấy yêu quí và coi trọng… - Vũ Uy dừng lại một chút, nở nụ cười nửa miệng ma
mãnh rồi nói tiếp - … thì tốt hơn nhiều.
- Cô ấy? Ý anh là Quyên?
Tuệ Anh trợn tròn mắt. Dù cô đã đoán ra anh ít nhiều dành thiện cảm cho
Thục Quyên, nhưng câu trả lời kia rõ ràng cho thấy đã có một kế hoạch được
sắp xếp từ trước. Và điều hiển nhiên, cô là một cầu nối thích hợp nhất. Vũ Uy
lợi dụng cô để tiếp cận Quyên, giờ thì cô đã hiểu vai trò của mình trong câu
chuyện này. Có một sự nhức nhối âm ỉ dâng lên.
- Thật ra, anh đâu cần phải tốn công như thế - Cô thở dài.
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- Ý cô là sao?
Còn sao nữa. Bất cứ cô gái nào cũng đều ấn tượng với người đàn ông ưu tú
như anh, thậm chí là ấn tượng rất mạnh mẽ.
- Không có gì. Nhưng Thục Quyên, cô ấy có người yêu rồi. Và mối quan hệ
của họ hiện giờ rất tốt.
- Cô đang nói đến Hoàng Hải Đăng?
- Anh cũng biết Đăng sao?
- Không hẳn.
Vũ Uy lại nhếch môi cười. Cô có một dự cảm chẳng lành về người đàn ông
này, anh ta chắc chắn đang có toan tính gì đó.
- Anh định chia rẽ hai người họ?
- Cô rất thông minh. Chắc cô hiểu tôi vốn là người làm ăn trên thương
trường. Quy tắc rất đơn giản, muốn có thứ mình muốn thì phải đạp đổ mọi
chướng ngại vật.
Lời anh ta nói thản nhiên như chuyện thường tình, nhưng ý tứ trong đó vô
cùng thâm hiểm. Cô bán tín bán nghi, chuyện tình cảm mà cần phải áp dụng quy
tắc khắc nghiệt của thương trường ư? Người đàn ông này gây cho người ta cảm
giác đáng sợ, anh ta thuộc kiểu người đã nói là làm, đã muốn thì phải đạt cho kỳ
được.
Thời điểm hiện tại, Tuệ Anh nhất thời không nắm bắt được mục đích sâu xa
khôn lường trong lời nói đó, mãi sau này cô mới hiểu, nhưng đã muộn.
- Anh không thể làm như vậy. Dù sao anh cũng phải nghĩ đến cảm nhận của
Quyên chứ - Cô không giấu nổi sự bất bình trong giọng nói, nhìn anh trừng
trừng.
- Trong từ điển của tôi không có từ “không thể”, hiểu chưa? - Vũ Uy đáp lại
cô bằng một giọng cười mỉa mai.
Trước thái độ ngạo mạn đó, cô hít sâu một hơi rồi kiên định nói.
- Nói ra những điều này với tôi, anh nghĩ tôi sẽ giương mắt nhìn anh tổn hại
bạn tôi?
Đúng lúc đó xe dừng lại tại đầu ngõ cách nhà Tuệ Anh vài mét, cô lập tức
đẩy cửa xe bước ra ngoài. Vũ Uy ngồi lại trong xe, ánh mắt màu hổ phách tức
khắc chuyển vẻ âm u. Anh đẩy cửa và bước xuống xe ngay sau cô gái.
Tuệ Anh đang bước đi thì bị một bàn tay cứng cáp từ phía sau kéo giật lại,
rồi tiện đà đẩy cô vào sát bức tường gần đó. Hai bàn tay Vũ Uy như gọng kìm
ghì chặt đôi bờ vai gầy mỏng manh của cô đau điếng. Cô cắn chặt răng chịu
đựng, nhìn thẳng vào cặp mắt hoang dã đang tỏa ra hàn khí lạnh thấu xương.
Người đàn ông này đang mất đi sự kiên nhẫn.
- Cô định làm kỳ đà cản mũi tôi? - Anh gằn từng tiếng, trừng mắt nhìn cô.
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- Buông ra. Tôi phải nói cho Quyên biết con người thật của anh để cô ấy
cảnh giác - Tuệ Anh trừng lại.
Vũ Uy nhìn vào đôi mắt trong veo long lên sự tức giận của người con gái.
Cô gái này không bị khí thế bức người của anh áp đảo, anh nhếch khóe môi
cười lạnh.
- Cảnh cáo cô. Đừng dại dột mà làm chướng ngại vật trên con đường của tôi.
Nếu không, tôi sẽ không nể tình đâu. Còn nữa, ngoan ngoãn giúp tôi thì cô sẽ có
một tương lai sáng lạn, như bây giờ. Còn nếu cứ ngoan cố chống lại, tôi sẽ hủy
hoại cô… Và cả những người cô yêu quí.
Vũ Uy thì thầm vào tai Tuệ Anh. Lời nói nhẹ tựa gió thoảng, nhưng lại khiến
người ta lạnh cả sống lưng. Còn đang bần thần, bên tai cô lại vang lên tiếng nói,
âm điệu có phần hòa hoãn hơn.
- Yên tâm. Tôi sẽ không làm Quyên tổn thương, sẽ đối xử tốt với cô ấy. Vì
vậy, cô tốt nhất đừng xen vào. Chuyện tình cảm không nói trước được điều gì
đâu.
Sau đó, anh buông tay khỏi người cô rồi ung dung bước lên xe và phóng đi.
Để lại bóng dáng liễu rủ của người con gái cùng với trái tim đang thắt lại trong
lồng ngực. Đó là một trò đùa của số phận và cô không may trở thành con cá
đáng thương bị sa lưới.
Phải, cô đã trót yêu người đàn ông này mất rồi.
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