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T

hời gian này, dường như sóng gió đột ngột ập đến, không cho Tuệ Anh có

thời gian nao núng, cứ đối mặt tìm cách giải quyết, thế thôi. Câu nói “họa vô
đơn chí, phúc bất trùng lai” thật chẳng sai chút nào.
Cụ thể là, cô vừa phát hiện ra kẻ muốn ám hại mình là người hằng ngày luôn
kề cận mình - Linh Đan. Chưa kịp hết choáng váng, sắp tới cô lại phải đối diện
với thế lực khác. Đó chính là người nhà của Vũ Uy. Họ muốn cô có mặt trong
buổi họp gia đình thường niên sắp tới.
Vậy là thù trong giặc ngoài có đủ cả.
Trong khi Tuệ Anh khá lo lắng và hồi hộp, ngược lại Vũ Uy hoàn toàn dửng
dưng, chỉ nhắc cô dăm ba câu, bảo rằng cô đừng suy nghĩ quá nhiều, tốt nhất có
thời gian nên rèn luyện tinh thần “nghe tai nọ, xọ tai kia”. Nhưng cô vẫn muốn
có sự chuẩn bị, nhắc anh nói sơ qua về dòng họ danh gia vọng tộc ấy. Anh ngẫm
một lát rồi tóm tắt sơ lược, Tuệ Anh chăm chú lắng nghe.
Nôm na là dòng tộc đó có cả một cây gia phả, bao gồm nhiều chi họ lớn nhỏ.
Trong đó có năm chi họ quan trọng và thế lực nhất, nắm trong tay nguồn tài sản
khổng lồ. Tuy việc kinh doanh giữa các thành viên này độc lập, nhưng hàng
năm một phần lợi nhuận vẫn đổ về cho “nhà chính”. Đơn giản vì số tiền gốc để
lập nghiệp đều do “nhà chính” cung cấp, là một trong những cổ đông chủ chốt.
Đương nhiên, đây là bí mật, người ngoài không ai hay biết về mối quan hệ
chằng chéo này.
- “Nhà chính”? - Tuệ Anh hỏi.
- Chính là những người mang huyết thống chính tông mà em từng gặp ở biệt
thự Mùa Hè.
Tuệ Anh đăm chiêu suy nghĩ, gia tộc này quả thật lớn mạnh, giàu nứt đổ
vách như thế, thảo nào mà họ có thể một tay che trời khiến mẹ con anh và dì
Tịnh Yên phải điêu đứng. Nếu họ muốn gây khó dễ cho cô đó chỉ là chuyện dễ
như trở bàn tay.
Dường như hiểu được cô đang nghĩ gì, anh vuốt mũi cô một cái, mỉm cười
nói:
- Đừng lo! Dù trời sập thì cũng có anh ở đây.
Phải rồi, chỉ cần có anh bên cạnh, dù trời sập cô cũng không sợ.
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Đến ngày hẹn, Tuệ Anh chọn một bộ váy màu trắng nhã nhặn và kín đáo,
cùng Vũ Uy tới biệt thự Mùa Hè. Khi bước vào phòng khách, đã có nhiều người
chờ sẵn ở đó, từ đàn ông, phụ nữ đến trẻ em.
Những người đàn ông cao lớn, đĩnh đạc trong bộ lễ phục chỉnh tề, bên cạnh
là những người phụ nữ hết mực đoan chính chỉn chu, còn các cô bé và cậu bé
vẫn ở độ tuổi thiếu niên, mặt mũi vô cùng khôi ngô sáng sủa, ra dáng con nhà
quyền quý. Tuy nhiên, gương mặt họ trở nên lạnh tanh khi thấy cô và anh bước
vào.
Sự lạnh lẽo và im lặng bất thường tỏa ra thật khiến người ta căng thẳng. Và,
họ dường như coi sự tồn tại của hai người mới tới hoàn toàn là không khí. Thi
thoảng, cô cảm nhận được những tia nhìn lãnh cảm và cái nhếch mép khinh
thường. Rõ ràng, anh và cô không hề được chào đón tại nơi đây.
Trước thái độ ác cảm đó, Vũ Uy vẫn thản nhiên dắt tay cô đi tới bộ sofa,
ngồi xuống và tán gẫu như ở nơi không người. Tuệ Anh còn khá bỡ ngỡ nên chỉ
biết nhỏ tiếng ậm ừ trong khi những ánh mắt xung quanh ngày càng khó chịu.
Đúng là đồ con hoang! Không biết lễ nghi phép tắc là gì cả.
Một giọng phụ nữ vang lên thu hút toàn bộ sự chú ý. Tuệ Anh hướng về phía
phát ra tiếng nói, thấy một người đàn bà đã đứng tuổi với xương gò má cao, còn
đôi môi tô son đỏ choét. Ánh mắt và thái độ của bà ta khi nhìn Vũ Uy lộ rõ sự
khinh ghét, hằn học.
- Mẹ, thứ đó đâu đáng để mẹ tốn lời khinh miệt. Nào, uống nước hạ hỏa đi.
Thêm một giọng đàn ông khác chen vào. Người này tuổi cũng xấp xỉ Vũ Uy
nhưng xét về tướng mạo thì thua xa, thậm chí khá tầm thường trong số những
người ở đây. Chỉ có bộ đồ đắt tiền trên người khiến hắn trông đỡ lạc lõng một
chút. Hắn đưa cho bà ta một ly nước, khinh khỉnh liếc Vũ Uy. Bà ta nhận lấy và
nhấp một ngụm nhưng vẫn không thôi thốt ra lời mỉa mai.
- Thật không hiểu Kiến Văn nghĩ gì mà để cái giống con hoang ấy lọt vào
nhà. Đường đường con cái nhà gia thế mà bị con đàn bà mắt xanh mũi lõ quê
mùa mê hoặc, sinh ra thứ nghiệt chủng lại còn giao cả cơ ngơi cho nó.
Có vẻ như bà ta chưa biết thực hư vấn đề nên cứ vô tư thể hiện. Tuệ Anh
trong lòng vô cùng giận dữ trước những lời phỉ báng ấy nhưng chưa biết cách
cư xử sao cho phải. Cô nhìn sang Vũ Uy, thấy anh vẫn dửng dưng không có ý
chấp bà ta, đành cố gắng nín nhịn. Tuy nhiên, “cây muốn lặng mà gió chẳng
ngừng”.
Chưa thỏa mãn, lần này bà ta chuyển hướng sang đả kích Tuệ Anh, khóe môi
màu đỏ chót nhức mắt nhếch lên buông lời ác ý.
- Ồ, kia có phải là đứa con gái hư hỏng mà Quế Chi nhắc đến? Thật không
ngờ, cô đã dụ dỗ bao nhiêu đàn ông với cái vẻ ngoài non tơ thế này.
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- Một thằng con hoang và một đứa con gái hạ đẳng, quả nhiên “ngưu tầm
ngưu, mã tầm mã”. Rất xứng đôi! - Gã thanh niên cũng góp vui theo mẹ hắn,
đồng thời săm soi Tuệ Anh từ trên xuống dưới một cách lộ liễu.
Hai mẹ con nhà kia thay nhau kẻ tung người hứng, tiếng cười trong phòng rộ
lên chế giễu, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Tuệ Anh. Nhưng từ lâu cô vốn chẳng
để tâm tới lời dị nghị của thiên hạ, nhất là đối với loại người ác khẩu thế này.
Có chăng chỉ là sự bất mãn lẫn thất vọng. Thật khó có thể tin, những người xuất
hiện trong bối cảnh xa hoa, quần áo là lượt phẳng phiu, sạch bong không chịu
nổi một hạt bụi, một vết nhàu nhĩ lại có thể cư xử thiếu tôn trọng và bất lịch sự
đến vậy.
Bấy giờ, Vũ Uy mới bắt đầu có động tĩnh, chỉ đơn giản là ung dung rót trà
vào tách rồi đưa cho Tuệ Anh. Sau đó anh lấy tay vuốt nhẹ hai đầu lông mày
đang nhíu chặt của cô một cách thân mật, dịu dàng nói.
- Đừng bực mình nữa, anh mới nhận được thông tin ở Nha Trang người ta
đang rao bán một khu resort khá hấp dẫn. Mai anh sẽ mua nó tặng em, những
lúc tâm trạng không tốt, thỉnh thoảng anh đưa em đến đó nghỉ dưỡng, đồng ý
không?
Cô ngây người nhìn anh, phát hiện ra trong lời nói có ẩn ý sâu xa, tuy chưa
rõ nhưng cũng phối hợp, mỉm cười gật đầu.
Chỉ biết rằng, tiếng cười xôn xao giờ đây đột nhiên ngưng bặt. Cô liếc mắt
về phía mẹ con miệng lưỡi nanh nọc kia, phát hiện ra mặt họ đã biến sắc.
Đúng lúc ấy, một người đàn ông trạc ngoại tứ tuần bước tới ngồi xuống vị trí
đối diện với Vũ Uy, gương mặt đôi ba phần giống tên thanh niên kia. Ông ta
mỉm cười nhã nhặn, giọng điệu mềm mỏng cầu hòa.
- Vợ và con trai ta không hiểu chuyện, ta thay mặt họ xin lỗi hai đứa. Uy, nể
mặt người chú này, đừng để bụng nhé.
- Vũ Văn Sang, tôi không hiểu chú nói gì hết. Nãy giờ ngoài vài tiếng vo ve,
còn có tiếng nào khác sao? Vậy thì chú nên gọi người đến dọn dẹp nơi này sạch
sẽ một chút, xin lỗi tôi há có ích gì, bụng tôi không tốt đến mức ấy đâu. - Vũ Uy
thoải mái dựa lưng vào thành ghế, vắt chéo chân, cất giọng hờ hững mang theo
tiếng cười khẩy.
- Mày đừng có quá đáng!
- Chính! Im ngay! - Vũ Văn Sang ngay lập tức lớn tiếng nạt đứa con trai ngỗ
nghịch.
- Nhưng ba thấy đấy nó đang khinh thường chúng ta! - Vũ Văn Chính gân cổ
cãi.
BỐP!
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Trước sự chứng kiến của bao nhiêu người, ông ta không do dự bước tới cho
hắn một cái bạt tai nảy đom đóm mắt. bà vợ đứng ngay đấy cũng sửng sốt
nhưng không dám hó hé nửa lời. Sau đó ông ta gằn giọng.
- Đi ra ngoài ngay!
Vũ Văn Chính không thể hiểu hành động của cha hắn. Tại sao lại phải xuống
nước với kẻ mà cả dòng họ đều kỳ thị? Hắn càng không thể hiểu lý do mọi
người luôn phải dè chừng Vũ Uy, chỉ vì tên đó đang lãnh đạo Hoàn Vũ và mang
trong mình huyết thống của “nhà chính” ư? Không đời nào hắn chịu sự o ép như
vậy. Tuy nhiên, không thể chống đối Vũ Văn Sang nên đành nuốt giận rời khỏi.
Trước khi đi, hắn còn trừng mắt với Vũ Uy, nhưng anh thậm chí nửa con mắt
cũng chẳng thèm ngó ngàng khiến hắn trở nên kệch cỡm.
- Ta đã dạy dỗ con trai trước mặt cháu rồi, cháu sẽ không giành khu nghỉ
dưỡng ở Nha Trang với ta chứ? - Nét mặt Vũ Văn Sang nhanh chóng trở lại vẻ
ôn nhu.
- Rất tiếc! Tôi sẽ tặng nó cho cô gái ngồi cạnh tôi đây. Thất hứa, cô ấy sẽ
không vui đâu.
Vũ Văn Sang dường như hiểu rõ ý đồ của Vũ Uy, tuy vẻ mặt thoáng không
vui nhưng vẫn hướng về Tuệ Anh cười nói.
- Cháu gái, cháu có thể bỏ qua cho chúng ta chứ?
Người đàn ông này sức nhẫn nhịn quả thật đáng nể. Tuệ Anh không phải
mới bước chân vào xã hội nên có thể cảm nhận được Vũ Văn Sang không đơn
giản như vẻ bề ngoài. Thái độ thành khẩn này chưa chắc đã thật lòng, chỉ là lùi
một bước tiến một bước, mục đích giữ lại khoản lợi nhuận khổng lồ từ khu
resort kia.
Tuy nhiên, cô cũng không muốn làm khó ông ta, thêm kẻ thù chi bằng bớt đi
một. Cô định bụng đồng ý cho qua chuyện, chẳng ngờ Vũ Uy ngang nhiên chen
vào.
- Bỏ qua? Làm gì có chuyện dễ dàng thế.
- Uy, không lẽ cháu chấp nhặt lời của đàn bà?
Người đàn ông này rất biết cách xoay chuyển tình thế, ông ta dựa vào lời đối
phương mà bẻ ngoặt lại đầy thâm ý, cho rằng Vũ Uy là kẻ bụng dạ hẹp hòi, để ý
đến chuyện vặt vãnh. Tuy nhiên, Vũ Uy đâu phải tay vừa, lập tức nhếch môi
đáp.
- Nhưng, nó làm cho cô ấy khó chịu. Mà cô ấy khó chịu, tôi đây cũng rất
không vui.
Anh phát âm từng chữ rất rõ ràng, thậm chí còn nhấn mạnh cụm từ “rất
không vui” khiến vẻ mặt hòa hoãn nãy giờ của Vũ Văn Sang giảm đi phân nửa.
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- Vậy, nếu vợ ta đứng ra xin lỗi, cậu sẽ bỏ qua chứ? - Ông ta nhìn người đàn
bà nãy giờ đứng chết trân một chỗ, trầm giọng gọi. - Lã Quế Mai, bà còn đứng
đó làm gì?
Lã Quế Mai nghe thấy chồng gọi tên mình thì giật bắn, vẻ tự tin kiêu căng
hoàn toàn biến mất dạng. Bà ta chậm chạp bước đến cạnh chồng, khó khăn lắm
mới phát ra âm thanh nặng nhọc.
- Tôi... xin lỗi. Lúc nãy tôi đã quá lời.
Bầu không khí bị nhấn chìm trong sự căng thẳng, tất cả bọn họ đều nín thở
chờ đợi phản ứng của Vũ Uy. Anh thu về dáng vẻ khinh khỉnh, giọng đanh như
thép.
- Nghe cho rõ đây. Tôi biết mấy người rất chướng mắt tôi, không sao, tôi
cũng vậy. Nhưng nếu không chịu nổi thì cứ việc biến ra chỗ khác, đừng để cái
miệng hại cái thân. Giờ tâm trạng tôi không thoải mái, mời ra ngoài hết cho tôi.
Vậy là họ lần lượt kéo nhau ra khỏi phòng với bộ mặt phẫn nộ nhưng phải cố
kìm chế, không gian trở nên dễ chịu thoáng đãng hơn hẳn. Khi chỉ còn hai
người, trước cái nhìn đầy khâm phục của cô, anh nở nụ cười nửa miệng quen
thuộc.
- Sao? Thấy “chồng” em oai không?
Cô giơ tay bật ngón cái đánh tách, vẻ mặt hiện rõ dòng chữ “anh là số một”.
Có thể khiến những kẻ “coi trời bằng vung” kia không cam tâm mà khuất phục,
hẳn là phải bản lĩnh cỡ nào.
- Có điều, hình như không phải ai cũng biết chuyện anh đang nắm trong tay
“điểm yếu” của họ.
- Tất nhiên, nếu để lộ ra thì mấy kẻ đứng đầu còn đâu là thể diện nữa.
Sau đó, cô được biết Lã Quế Mai chính là chị ruột của Lã Quế Chi. Còn
người đàn ông tên Vũ Văn Sang là em họ của Vũ Kiến Văn, đồng thời là một
trong số những kẻ ngày xưa từng bài xích mẹ anh và dì Tịnh Yên nên mâu
thuẫn giữa anh và ông ta không phải chỉ trong một sớm một chiều.
- Nói vậy, ba anh cũng có quyền có thế. Tại sao anh lại nói ông ấy bị dòng
họ chi phối?
- Anh cũng rất thắc mắc, nhưng chưa bao giờ tìm thấy câu trả lời.
Anh trầm mặc, đáy mắt trôi nổi nhạt nhòa. Cô dựa vào vai anh, xiết chặt bàn
tay anh đang đan trong tay mình. Cứ nghĩ đến thuở nhỏ, khi anh chỉ là một cậu
bé ngây ngô đang sống trong tình yêu thương, sau đó phải đối diện với những
cái nhìn khinh rẻ, những lời miệt thị và sự ghẻ lạnh từ chính những người mang
cùng huyết thống... Anh đã trải qua cảm giác như thế nào?
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Cô độc ư? Lạc lối ư? Không, có lẽ còn nhiều hơn thế...
Phải chăng, nụ cười của anh đã bị cướp đi nhanh chóng đến vậy, thứ duy
nhất còn sót lại là tính cách gan lì, ngạo ngược đến lạnh lùng nhằm đối phó bản
chất xấu xa của con người. anh đã phải tàn nhẫn thế nào, đã phải ép bản thân
gắng gượng cỡ nào khi sống trong môi trường này? Có khác gì cái thế giới từng
giam hãm cô đâu.
Tuy vậy, ở nơi tăm tối đó, cô vẫn nhìn thấy ánh sáng. Cô vẫn cảm nhận được
tình người qua những đôi tay sẵn sàng dang rộng cứu vớt cô khỏi ám ảnh dai
dẳng. Sự ấm áp đó sẽ chẳng bao giờ phai nhạt.
Trên hết, cô có mẹ. Bà hẳn vẫn đang dõi theo cô, phù hộ cho cô. Bởi vậy, dù
rơi vào hoàn cảnh bi đát đến mấy, cô vẫn tìm được lối thoát. Thậm chí, còn có
thể gặp lại anh - người khiến cô hạnh phúc ngay cả trong mỗi giấc mơ.
Tình thân, tình yêu, tình bạn... cô chẳng thiếu thứ gì. Còn anh thì sao?
Anh sống trong đấu tranh quyền lực, khổ sở chịu đựng giày vò lớn bao nhiêu
mới đi đến quyết định trở mặt với chính dòng họ của mình, ngay cả người cha
ruột cũng không ngoại lệ.
Suốt thời gian đó, nếu là cô thì chắc rằng ăn chẳng thấy ngon, đêm ngủ
không bao giờ tròn giấc. Chỉ có cảnh giác và cảnh giác...
Cô thương anh... thật sự rất thương anh...
- Uy, anh phải luôn nhớ rằng anh không cô độc, bởi anh còn có em.
Anh cười trìu mến, đồng thời nâng đôi tay đang quấn quýt với nhau lên trước
mặt cả hai người, khắng khít chặt chẽ.
- Dù sau này em đổi ý thì bàn tay này nhất quyết không buông em ra đâu.
- Nói như vậy, anh sẽ không nghĩ tới cảm giác của em sao? - Cô tự nhiên
hiếu kỳ về điều này.
Có vẻ như câu hỏi của cô khiến anh suy nghĩ, nét mặt trở nên trầm lặng. Cô
hơi lo lắng, định nói rằng mình chỉ đùa thôi, nhưng anh đã lên tiếng trước.
- Không, anh không muốn miễn cưỡng. Nếu anh là kẻ bất chấp cảm giác của
người khác, năm xưa anh đã không để dì Dạ Hương ra đi như vậy. Là em, anh
lại càng không muốn. Thế nên, anh sẽ để yêu thương đong đầy theo từng ngày,
khiến em vĩnh viễn không muốn rời xa anh.
Ngay lúc này, ngay tại đây, cô muốn hét thật lớn. Phải làm thế nào để ngăn
thứ cảm xúc đang dâng trào? Hạnh phúc như con sóng tràn, như dòng năng
lượng cuồn cuộn chảy khắp cơ thể và tế bào, tim muốn nổ tung, nước mắt muốn
vỡ òa.
Victor Hugo từng nói rằng: Triệu chứng mạnh mẽ nhất của tình yêu là sự dịu
dàng đôi lúc tới mức chịu không nổi.
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Người đàn ông này luôn biết cách dùng sự dịu dàng của anh làm cho cô say
đắm, không thể ngừng yêu anh.
- Đàn ông mất phương hướng sau bốn ly rượu, đàn bà mất phương hướng
sau bốn nụ hôn. Anh xem, em còn có thể rời xa anh được ư? - Cô vừa cười vừa
nói, pha thêm chút bông đùa nhằm che đậy vẻ mặt ửng hồng, nhưng nụ cười dài
đến tận mang tai.
- Vậy thì anh sẽ không bao giờ uống với ai quá bốn ly rượu, ngoài em, và
tích cực hôn em nhiều hơn nữa...
Gương mặt điển trai ngày càng sáp lại gần, đôi mắt màu hổ phách đầy sức dụ
hoặc khiến cô tan chảy. Tiếp theo là một nụ hôn kiểu Pháp nồng cháy, cô nghe
con tim mình nhảy nhót không ngừng. Phút chốc, cô đã đánh rơi lý trí mất rồi.
Đang chìm đắm trong bờ môi ngọt ngào thì có tiếng gõ cửa vang lên, nhưng
phải đến khi người bên ngoài hết kiên nhẫn, lên tiếng thông báo tới giờ dùng
bữa, anh và cô mới miễn cưỡng rời khỏi môi nhau. Anh mỉm cười, ngắm nghía
khuôn mặt xinh đẹp như thường lệ rồi lấy ngón tay bôi đi vết lem trên khóe môi
Tuệ Anh. Cô cũng đưa tay lau sạch dấu vết của nụ hôn nồng nàn vương trên
môi anh, đôi mắt tràn ngập hạnh phúc.
Anh cầm tay cô mở cửa ra ngoài, theo người giúp việc tiến đến phòng ăn.
Trên đường đi, cô sực nhớ đến một chi tiết.
- Uy, nãy anh nhắc đến dì Dạ Hương, có phải là...
- Đúng rồi, trước đây dì Tịnh Yên tên là Dạ Hương.
Tuệ Anh nhìn ra ngoài khuôn viên ngập tràn nắng, bất giác đưa mắt tìm
kiếm. Những khóm dạ hương đang say ngủ, chờ tới ban đêm mới phát hương
thơm động lòng người. Chúng được chăm sóc và cắt tỉa gọn gàng như lần đầu
cô trông thấy.
Dạ hương - loài hoa mộc mạc giản dị, chỉ khoe hương thơm ngát khi ngày đã
tàn.
Loài hoa trùng tên với dì Tịnh Yên. Tại sao lại nằm giữa khung cảnh lộng
lẫy nơi đây? Ai đã đem lòng say hương hoa ấy? Đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên,
hay là...
Trong căn phòng ăn rộng rãi, sự sang trọng và quý phái toát lên từ mọi điểm
nhìn, sàn lát đá bóng và chi tiết dát ánh vàng kim hoàng tộc mang những thông
điệp tự thân của nó, bữa tiệc trước mắt Tuệ Anh hiện giờ theo phong cách cổ
điển Pháp.
Chiếc bàn ăn dài dát kim loại sáng với chân đế to vững chắc đủ cho gần hai
chục người ngồi, cùng với dãy ghế trắng điệu đà toát lên sự kiêu hãnh của bữa
tiệc thịnh soạn nhất. Trên bàn trang trí những dải hoa lan trắng và nến, khăn ăn
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màu đỏ sẫm được xếp thành hình bắt mắt đặt trong những ly thủy tinh đế cao,
bên cạnh bộ bát đĩa sứ tráng men sáng bóng là bộ dao nĩa bằng bạc.
Ánh đèn vàng dịu như một lớp voan mỏng, phủ lên mọi đồ vật một vẻ lãng
mạn, địa dàng, ấm cúng.
Thường sau khoảng mười phút, món ăn mới được mang ra, đó cũng là
khoảng thời gian thong thả trò chuyện. Tham gia một bữa tiệc kiểu Pháp có
nghĩa là tham dự vào một câu chuyện dài chừng hai tiếng đồng hồ với nhiều
chương nhỏ. Những ly vang bắt đầu rót ra như món khai vị không thể thiếu,
khiến câu chuyện thêm phần đậm đà.
Trong lúc ngất ngây trước sự xa hoa khi mới đặt chân qua ngưỡng cửa, Tuệ
Anh chợt bắt gặp một gương mặt quen thuộc giữa những con người xa lạ. Cô
không thể nhầm lẫn được, đó chính là ba cô - Phạm Tùng. Ông cũng đã nhìn
thấy cô, bên môi nở nụ cười hiền hòa. Nhưng cô chỉ có thể cúi thấp đầu lễ phép
chào hỏi sau một thoáng giật mình.
Khi ngồi vào bàn chờ đợi, cô đem thắc mắc ra hỏi Vũ Uy, anh bèn giải thích
ngay cho cô hiểu, âm lượng chỉ đủ để cô nghe thấy.
- Không những thế, ba em còn là một trong năm người quyền lực ngất ở đây.
Ngồi kế bên cạnh ông ấy chính là ba nhân vật lớn còn lại: Nguyễn Liêm Minh,
Ngô Đông Trạch, Dương Gia Hoàng. Họ định cư và phát triển sự nghiệp ở nước
ngoài, những dịp quan trọng mới trở về.
Tuệ Anh kín đáo nhìn về phía năm người đàn ông ngồi ở vị trí quan trọng
nhất, mang phong thái đường bệ uy nghi, khí chất tỏa rạng nhưng mỗi người
một vẻ ấy, trong đầu càng hiện lên nhiều câu hỏi.
- Tại sao những người đó lại mang họ khác?
- Bởi vì phụ nữ trong “nhà chính” đương nhiên phải kết hôn với người ngoài.
Những người đàn ông ấy được sàng lọc rất kỹ càng, thường là người có tài
nhưng gia cảnh bình dân, không có đất dụng võ. “Nhà chính” lập ra khế ước để
ràng buộc họ, có thể coi là nguồn “tài trợ” ban đầu. Mục đích gia tăng nhân tài
phục vụ cho gia tộc, đồng thời đẩy lùi nguy cơ chiếm đoạt tài sản. Đôi khi, “nhà
chính” còn sử dụng một số thủ đoạn đối với những người “con rể” không yên
phận, bí mật nhúng tay làm họ điêu đứng rồi lại ra tay giúp đỡ, khiến họ không
những nợ vật chất, mà còn nợ ân nghĩa.
Đây là một trong những thông tin mật mà anh điều tra ra được.
Nhìn vào món khai vị là súp nấm truffle nổi tiếng mang đậm phong cách
Pháp vừa được đặt tới trước mặt, mùi thơm ngậy đánh vào khứu giác khiến bao
tử của Tuệ Anh hơi có phản ứng, nhưng cô vẫn không hề mất tập trung vào câu
chuyện.
- Em hiểu rồi. Thảo nào mà họ có thể kết nạp bao nhiêu người tài nhưng vẫn
có thể thao túng họ.
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- Đúng vậy, dù bốn người đàn ông kia rất có thực lực, nhưng họ vẫn trung
thành dưới cái bóng của “nhà chính”.
- Ấy! - Cô chợt nhớ ra vấn đề quan trọng. - Nói như vậy, không phải em và
anh có quan hệ họ hàng dây mơ rễ má với nhau ư?
- Em yên tâm. - Anh khẽ bật cười. - Dây mơ của em còn lâu mới đụng trúng
rễ má của anh. Nếu có quan hệ họ hàng giữa chúng ta thì đã là tám đời trước rồi,
xa lắc xa lơ. Nhiều người có quan hệ như chúng ta cũng đã kết hôn với nhau,
thậm chí dòng họ còn rất tác thành những trường hợp như vậy. Có khi nếu họ
biết em là con gái của Phạm Tùng, biết đâu lại ép anh cưới em ngay ngày mai
ấy chứ.
Câu đùa của anh khiến cô bất giác mỉm cười, nhưng lòng lại dậy sóng. Cô
biết anh nói vậy để tránh cho cô lo lắng. Thực chất, làm sao có chuyện dễ dàng
như vậy được.
Chưa kể đến việc cô cũng là một đứa con ngoài giá thú. Nếu họ biết thân
phận của cô, liệu vị thế của ba có bị ảnh hưởng? Cứ cho là họ không dám coi
thường ông, thì nhất định sẽ ngăn cản anh và cô đến cùng. Anh đang là cái gai
trong mắt họ, nếu anh kết hôn với cô, đồng nghĩa với việc nắm trong tay một
phần của Hoàn Dương, thế lực càng hùng mạnh. Liệu họ sẽ để yên ư?
Vì vậy, chẳng thà cô hứng chịu sự dè bỉu cũng không muốn anh bị ám hại
thêm lần nữa. Cô quét mắt một lượt qua từng người ngồi đây, kẻ lang sói nào đã
từng muốn lấy mạng anh khi xưa?
Chậm rãi húp một thìa súp nhỏ, chất lỏng đặc sệt mang vị đậm đà, béo ngậy
vừa đủ tan vào vị giác, đầu lưỡi còn lưu hương vị đặc trưng của nấm truffle
khiến Tuệ Anh bình ổn lại tâm trạng. Sau đó, cô dừng một chút, làm ra vẻ vẫn
tập trung vào món ăn, nhỏ giọng nói.
- Các cuộc hôn nhân ở đây bị sắp đặt hoàn toàn sao? Nhưng em cảm thấy họ
chung sống với nhau khá hòa thuận.
Vũ Uy cũng làm động tác tương tự, vừa thong thả nếm súp vừa nói chuyện.
- Có thể họ cam chịu đã quen, hoặc trường hợp sau khi chung sống mới nảy
sinh tình cảm không phải là hiếm. Hơn nữa, gia tộc cấm kỵ việc ly hôn nên
chọn người hôn phối rất cẩn thận và khắt khe, thậm chí còn xem tử vi căn duyên
để kết hợp. Nghe có vẻ hoang đường nhưng thực sự thì từ trước tới nay chưa có
vụ ly hôn nào xảy ra cả. Hoặc giả...
Nói đến đây, anh khẽ nhếch khóe môi, mỉa mai.
- Hoặc giả, họ âm thầm can thiệp, mạnh tay và triệt để.
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Cô biết, anh đang ám chỉ vụ việc của mẹ anh và dì Tịnh Yên. Và nạn nhân
tiếp theo có thể là cô. Món súp tự dưng nhạt đi thấy rõ, cô nhấp một ngụm rượu
rồi lái sang chủ đề khác.
- Anh và Quyên cũng do họ sắp đặt ư?
Cô nhớ ngày đó, anh tiếp cận Quyên theo một cách rất kỳ lạ khiến cô đau
đầu không yên. Đương nhiên, có cảm giác chua xót buồn tủi không cách nào
giải tỏa.
- Không, anh và Quyên là trường hợp khá hiếm hoi, đến với nhau trước khi
họ biết, nhưng vì gia thế của cô ấy rất tốt nên họ không cản trở. Chỉ có điều, anh
lo rằng họ sẽ lợi dụng sự ngây thơ của Quyên để đối phó anh, nên cố gắng tránh
không cho họ tiếp cận quá thân mật. Không phải sống cùng những con người
xảo quyệt này là một điều may mắn đối với Quyên, anh chỉ hơi lo lắng cô ấy có
tự chăm sóc cho bản thân tốt không.
Nhắc đến Quyên, giọng anh mang theo chút hoài niệm, hoặc có lẽ do cô quá
nhạy cảm. Nhưng cô biết, anh đã từng thực sự có tình cảm với cô ấy, không đơn
giản chỉ là thích. Dù sao cô ấy đã ở bên anh lâu như vậy, một số thói quen dần
hình thành cũng không có gì lạ.
Ranh giới giữa yêu và thích rất gần, khoảng cách chỉ là một bước chân.
Nếu như Đăng không trở về và mọi chuyện không bị phanh phui, biết đâu vị
trí của co mãi mãi là đằng sau. Và có thể, đến một lúc nào đó anh sẽ tiến thêm
một bước quyết định với Quyên.
Thật là, cô bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi. Nhưng nhớ tới ngày xưa anh từng
quan tâm, chăm sóc và bảo vệ Quyên ra sao, thậm chí còn khiến cô tổn thương,
cô lại...
Không phải giận, mà là tủi thân, có chút ấm ức...
Món chính đã được mang lên, miếng thịt bò phi lê chín mềm có màu nâu rất
đẹp mắt nằm ngay ngắn trên đĩa, trên bề mặt rưới ít sốt hành làm nền, xung
quanh bài trí hành tây, ớt xanh, nấm, cà tím, bông cải xanh đã được thái lát và
cắt tỉa theo một cách cầu kỳ, nghệ thuật. Là một món ăn hấp dẫn cả về vị giác,
khứu giác lẫn thị giác. Tuệ Anh cầm dao và nĩa chuyên tâm xắt khối thịt thành
từng miếng nhỏ, nhưng không hiểu sao mãi vẫn chưa dứt ra được. Vũ Uy thấy
vậy bèn đĩa của anh cho cô, những miếng thịt đã được cắt nhỏ rất gọn và đều.
Cô cũng không khách sao, lấy dĩa cắm một miếng rồi bỏ vào miệng.
- Anh đối với Quyên rất tốt.
Câu này cô tự nói tự nghe nên âm vực rất thấp, như thể chỉ là sự mấp máy
giữa hai cánh môi. Vậy mà không hiểu sao anh vẫn nghe thấy, kín đáo nắm tay
cô đang đặt dưới gầm bàn.
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- Quyên là một cô gái tốt, có thể một lúc nào đó anh sẽ yêu cô ấy thật sự. Có
điều anh tin cuộc sống luôn có sự sắp đặt riêng của nó. Ba năm ở bên cô ấy, anh
chưa thể bước thêm một bước quyết định. Cho đến khi nhận ra em, dù hơi muộn
màng khiến em chờ đợi lâu như thế, nhưng anh đã bước về phía em, một chút
do dự chần chừ cũng không có.
A... Anh có thể đọc được ý nghĩ của cô ư?
Miếng thịt bò trong miệng bỗng chốc trở nên ngọt lịm. Sao có thể thế được?
Đáng lẽ phải là vị béo và mặn mà chứ.
Tuệ Anh len lén nhìn sang người đàn ông ngồi ở tư thế thẳng lưng bên cạnh
mình, gương mặt nhìn nghiêng đang thưởng thức món ăn vô cùng lịch lãm. Chỉ
có điều vành tai anh hơi đỏ, còn bàn tay dưới gầm bàn đã lồng vào tay cô, đan
vào nhau chặt chẽ.
Cô phải cố lắm mới nhai miếng thịt mà không hở răng, thành ra mặt hơi
cứng nhắc, men rượu càng làm cho cơ thể nóng bừng. Cô lẩm cẩm mất rồi mới
suy nghĩ vẩn vơ về những chuyện đã qua. Rõ ràng hiện tại, người trong lòng
anh chỉ có duy nhất một mình cô.
- Tuệ Anh, cô quen Vũ Uy được bao lâu rồi?
Giọng nói tông cao của phụ nữ chặn đứng cảm giác sung sướng của Tuệ Anh
khiến cô giật mình, theo phản xạ định rút khỏi tay Vũ Uy, nhưng anh vẫn không
có ý định muốn buông.
Cô khẽ liếc sang anh rồi nhìn về phía Lã Quế Chi, điều chỉnh nụ cười, lên
giây cót tinh thần.
- Cháu và anh ấy quen biết đã hơn năm năm, nhưng chính thức qua lại mới
gần đây. - Cô thành thật trả lời.
- Vậy nghĩa là cô qua lại với Uy trong thời gian cậu ta vẫn đang quen với
Thục Quyên ư?
Ý đồ hạ thấp Tuệ Anh của Lã Quế Chi đã rõ ràng, tất cả mọi người đều
ngừng động tác, ngừng nói chuyện phiếm, ánh mắt dồn hết về phía Tuệ Anh dò
xét.
- Không phải, trong thời gian anh ấy quen Quyên, cháu và anh ấy chỉ là bạn
bè thuần túy. - Cô siết nhẹ lòng bàn tay, bình tĩnh đáp.
- Bạn bè thuần túy? - Lã Quế Chi hừ lạnh một tiếng. - Bạn bè thế nào mà hai
đứa vừa chia tay xong cô đã nhảy vào ngay như thế? Thậm chí thiệp hồng đã
gửi còn bị hủy, lý do là vì cô có phải không? Nghe nói cô còn là bạn thân của
Thục Quyên, cái này được gọi là “đục nước béo cò” đấy, cô biết chứ?
- Ồ, thì ra là thế? Cướp chồng của bạn thân cơ đấy, thật là vô liêm sỉ.
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Lã Quế Mai ngồi gần đấy giả vờ thốt lên kinh ngạc, quay qua thì thầm với
quý bà bên cạnh mình. Thì ra, bà ta kể chuyện bị mất mặt ở phòng khách cho
em gái biết, khích bác thêm vài câu để Lã Quế Chi ra mặt lấy lại thể diện cho
mình. Dù sao Lã Quế Chi cũng là thành viên của “nhà chính”, trên danh nghĩa
là mẹ kế của Vũ Uy, tất phải kiêng nể vài phần. Sau đó, tiếng xì xầm rộ lên gián
đoạn bữa ăn, kèm theo là những cái nhìn ác cảm dành cho Tuệ Anh, thật đúng
với kế hoạch của bà ta.
Trước lời buộc tội của hai người đàn bà kia, Tuệ Anh không có ý định biện
hộ cho bản thân. Dù mọi chuyện xảy ra là ngoài ý muốn, nhưng việc cô chen
vào giữa anh và Quyên khiến Quyên mất đi mối nhân duyên và ra đi, đó là sự
thật không thể chối cãi. Cô biết cái giá phải trả khi có được tình yêu này, và cô
chấp nhận nó, kể cả những lời xúc phạm nhân cách.
Tuy cô có thể chịu đựng, nhưng người đàn ông bên cạnh cô không thể nhẫn
nhịn thêm nữa. Vũ Uy đập bàn một cái rầm, vật dụng trên bàn lập tức nảy lên
rồi lắc lư theo chấn động, không khí rơi vào sự im lặng tuyệt đối.
Thật không thể tin nổi! Chiếc bàn làm bằng gỗ cao cấp, ruột đặc một trăm
phần trăm nên rất nặng, trên bàn còn đựng bao nhiêu đồ vật. Thế mà Vũ Uy chỉ
đập tay một cái đã làm nó rung lắc như vậy, sức mạnh này khiến những con
người ở đây trợn mắt há mồm, tim tưởng chừng ngừng đập.
- Chính tôi đã theo đuổi cô ấy. Ý kiến?
Vũ Uy lên tiếng, giọng trầm ổn mà rõ ràng, đầy uy lực. Gương mặt anh hiện
giờ rất giống đang muốn đánh người, ánh mắt sắc như lưỡi kiếm đảo một vòng.
Tất nhiên, tất cả đều biết về quá khứ “huy hoàng” của anh nên không ai muốn
dây dưa vào làm gì. Họ lén nhìn năm vị ngồi ở vị trí chủ chốt, có vẻ cũng không
muốn can thiệp.
- Cậu... cậu... hành động như vậy là có ý gì? Cậu đừng làm ra những việc
mất mặt dòng họ nữa! - Lã Quế Chi tuy mặt đã tái xanh tái mét nhưng vẫn ưa sĩ
diện, đánh liều đứng bật dậy, quyết chống đối đến cùng.
Vũ Uy chậm rãi đứng lên khiến những người xung quanh giật mình nín thở.
Anh cao ngạo nhìn xuống Lã Quế Chi như nhìn con ong cái kiến, vẻ mặt không
giấu sự khinh bỉ.
- “Những việc mất mặt dòng họ.” Không nằm trong phạm vi quan tâm của
tôi. Thế nên, tự động ngậm mồm hay để tôi bịt miệng, chọn đi!
- Giữa ban ngày ban mặt mà cậu dám đe dọa tôi? - Lã Quế Chi run cả người
mà vẫn cố tỏ vẻ cứng rắn. - Cậu dám mang cái thói giang hồ về nhà này ư? Thật
không coi ai ra gì nữa! Kiến Văn! Anh nói gì đi chứ!
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Bà ta quay sang người đàn ông ngồi vị trí chủ nhân cầu cứu, mọi chú ý cũng
hướng về Vũ Kiến Văn. Ngạc nhiên thay, ông ta vẫn đang dùng bữa, coi chuyện
trước mắt như không khí.
- Kiến Văn! - Lã Quế Chi sốt ruột giục giã.
- Trời đánh còn tránh miếng ăn. - Vũ Kiến Văn thậm chí không nhìn lên,
thao tác ăn uống vẫn diễn ra đều đều. - Cô ít lời đi. Ngồi xuống!
Mặc dù Lã Quế Chi giận sôi gan, nhưng người quyền lực nhất nơi này đã nói
vậy, bà ta chỉ còn có thể nuốt cục tức mà ngồi xuống, hậm hực cầm ly rượu nốc
cạn.
- Uy, con cũng ngồi xuống đi. Đừng hành động lỗ mãng như vậy nữa. - Sau
đó, ông khua tay xua xua vài cái vái lấy lệ rồi nói. - Mọi người tiếp tục ăn đi.
Chủ nhân đã không có ý không muốn chuyện bé xé ra to thì khách khứa
cũng đành nhắm mắt cho qua chứ sao.
- Xin kiếu! - Vũ Uy buông một câu gọn lỏn, rồi kéo Tuệ Anh rời khỏi bàn
tiệc. Lúc bước ra khỏi căn phòng ấy, cô ngoảnh lại lần nữa, thấy Phạm Tùng kín
đáo nháy mắt và giơ ngón cái với cô, chuyển động của khuôn miệng ông dường
như muốn nói: Cậu ta được đấy!
Trong lòng mỉm cười, cô cũng dùng khẩu hình đáp: Ba, tất nhiên rồi!

Chương 42

Q

uá trưa, ánh mặt trời lấp ló sau những tầng mây xanh ngắt đổ lên vòm lá,

từng đường chiếu nghiêng dốc thẳng xuống bãi cỏ và bụi hoa, khiến khu vườn
ấm hơn trong tiết trời chớm đông.
Tuệ Anh đứng trước nơi trồng những khóm dạ hương, cảm thấy không thể
im lặng thêm nữa trước nét mặt trầm lặng của người đàn ông bên cạnh.
- Đừng mặt ủ mày chau nữa. Chỉ là một vài lời nói thôi, em không để ý đâu.
- Cô vươn tay xoa nhẹ vào đường rãnh giữa hai đầu lông mày của Vũ Uy.
- Nhưng anh để ý. - Anh thuận thế kéo cô vào lòng. - Tuệ, thiệt thòi cho em
quá!
Cô lắc đầu. Cô không cảm thấy mình thiệt thòi chút nào, vì vòng tay này vẫn
luôn dịu dàng như thế. Ở yên trong lòng anh một lúc, cô ngước lên, chớp mắt
nhìn anh hỏi.
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- Mỗi lần tâm trạng không tốt, anh thường đến đây à?
- Anh cũng không rõ...
Chỉ là chân anh tự động tìm đến nơi này.
- Em có điều này thắc mắc từ lâu rồi. Uy, mấy khóm hoa dạ hương này là
anh trồng phải không?
- Em nói hoa nào cơ?
- Đây! - Cô chỉ vào vô số những bông hoa màu trắng bé li ti. - Nó chính là
hoa dạ hương.
- Dạ hương...
Anh ngẩn người nhìn từng khóm cây điểm hoa trắng muốt trước mặt, như vô
vàn ngôi sao nhỏ được cài trên nền lá xanh, hài hòa và êm mắt.
- Uy, anh sao thế?
Ánh mắt anh trở về trên gương mặt chờ đợi của cô, giọng hơi chùng xuống
mang theo niềm băn khoăn khôn tả.
- Là... ba anh. Ông ấy trồng chúng, từ lâu rồi.
Là Vũ Kiến Văn ư?
Tuệ Anh hình dung đến người đàn ông đứng tuổi với đường nét giống Vũ Uy
tới hai phần ba, nhất là sự cứng cáp hiển hiện qua phần góc cạnh trên gương
mặt. Cô chưa tiếp xúc nhiều với ông, chỉ vỏn vẹn có hai lần. Lần đầu tiên ấn
tượng không sâu mấy, lần này có cảm giác hơn một chút, và cô không hề thấy
ông đáng ghét như anh vẫn nói.
Con người cô là vậy. Dù cho có nghe lời qua tiếng lại, ca ngợi cũng được mà
chê trách cũng thế, cô không bị ảnh hưởng nhiều. Bản thân cô nghĩ, không nên
đánh giá ai đó khi chưa từng gặp họ. Mỗi người là mỗi cá thể tách biệt, suy nghĩ
nông sâu nào ai đoán định. Ngay cả khi Vũ Uy thường không vui khi nhắc đến
người cha của mình, những hành động của ông trong quá khứ đã hình thành một
loại ác cảm ăn sâu vào suy nghĩ, khiến anh không nhận ra ở một góc nào đó, anh
vẫn quan tâm đến ông. Chỉ là anh chưa nhận ra mà thôi.
Nói gì thì nói, ông ấy là người gần gũi nhất với anh về mọi mặt. Là cha là
mẹ, trừ phi mất đi ý thức và lý trí, còn nếu đã là con người, bất cứ ai cũng
thương con mình cả. Cô tin là vậy. Biết đâu, giữa cha con anh có nút thắt chưa
được tháo gỡ. Họ lại mang sẵn trong mình sự cố chấp và sĩ diện cố hữu của đàn
ông nên chẳng ai chịu mở lời.
Hôm nay, cô càng tin vào trực giác của mình. Bởi vừa nãy, trước bao nhiêu
người, Vũ Kiến Văn đã âm thầm đứng về phía anh. Nghĩ đi nghĩ lại, nếu như
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ông ấy không “dung túng” cho con trai, làm sao những người họ hàng kia dễ
dàng chịu khuất phục anh như vậy.
- Có thể nào không... tình cảm của ông ấy đối với dì là thật. - Tuệ Anh bắt
đầu gợi mở. Nếu đúng như cô nghĩ, cô muốn giúp anh cải thiện mối quan hệ
giữa cha con họ. Mà nút thắt ở đây chính là dì Tịnh Yên.
Anh im lặng. Nhưng nhìn vào mắt anh, cô bắt được một vài sự biến đổi lặng
lẽ. Một chút bất ngờ, một chút hoài nghi và một chút do dự. Cuối cùng, anh vẫn
phủ định.
- Không thể nào có chuyện đó. Một người đàn ông sao có thể để người phụ
nữ mình yêu chịu đựng đau khổ đến mức phải ra đi trong tuyệt vọng? Ông ta
chưa một lần có ý định tìm dì ấy!
- Em lại nghĩ mỗi người có một cách yêu của riêng họ. - Cô cố gắng nói
thêm đôi lời. - Chẳng phải anh đã nói không phải sống trong môi trường này
cũng là một may mắn đối với Quyên ư? Biết đâu ông ấy cũng nghĩ như vậy.
- Em đừng so sánh anh với ông ta! Tại sao em lại lôi Quyên vào đây? Vừa
nãy anh đã nói với em hết nước hết cái rồi, em vẫn còn để bụng chuyện trước
đây anh đối với cô ấy thế nào sao?
- Anh nói em để bụng? - Cô ngỡ ngàng, lời nói của anh bắt đầu khơi lên sự
tự ái trong cô. - Anh nghĩ em lòng dạ hẹp hòi như thế?
- Vậy tại sao em cứ nhắc đến cô ấy? Giống như là đang nhắc nhở anh từng
có lỗi với em vậy.
- Em không có ý đó. Là anh quá nhạy cảm, suy bụng ta ra bụng người.
Tại sao câu chuyện lại bẻ ngoặt sang chiều hướng xấu đi thế này?
- Ý em là anh tự suy diễn? - Nét mặt Vũ Uy hiện rõ sự kìm chế. - Được, cứ
cho rằng anh “suy bụng ta ra bụng người”, là anh nhạy cảm. Vậy không phải em
cũng đang tự suy diễn sao? Em chỉ dựa vào tên một loài hoa mà cho rằng mình
hiểu ông ta ư? Em gặp ông ta được mấy lần mà đã bênh ông ấy chằm chặp như
vậy?
- Em không bênh ông ấy, em chỉ tin vào trực giác của em. Anh vẫn luôn cho
rằng ông ấy không tốt, nhưng có khi nào anh đứng trên lập trường của ông ấy
mà suy xét chưa?
- Ồ! Từ xưa đến nay anh chẳng hề quan tâm ông ta nghĩ gì, anh chỉ biết ông
ta đã hại mẹ anh, hại dì anh. Em đừng áp đặt cái gọi là trực giác của em lên anh.
- Em áp đặt anh bao giờ? - Cô cảm thấy lồng ngực đang phải chịu một luồng
khí nén, vô cùng khó chịu. - Anh cứ luôn cố chấp như vậy, giữ cái suy nghĩ cố
hữu không thay đổi. Trước đây cũng chính vì anh như thế nên mới khiến chúng
ta mất năm năm, khiến mọi người cùng đau khổ. Anh còn chưa rút ra bài học?
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Thâm tâm Tuệ Anh rất muốn chấm dứt cuộc khẩu chiến này, nhưng chẳng
biết vì lý do gì lời thốt ra ngoài miệng vẫn luôn đi trước một bước, càng nói
càng không kiểm soát được.
- Vậy mà em nói em không để bụng? - Anh hừ lạnh. - Đúng, anh hiểu lầm
em, nhưng em cũng đâu phủ nhận. Tuy nhiên đó không phải là lý do, cái anh
không thích ở em là vì ngoài mặt em luôn tỏ ra mạnh mẽ dửng dưng, nhưng
trong lòng cái gì cũng giấu nhẹm đi. Chính vì em như vậy mới khiến anh hiểu
lầm em, khiến mọi người xung quanh em mệt mỏi, cũng khiến chính bản thân
em rơi vào trạng thái u uất do chính mình tạo nên. Dù anh luôn nhìn mặt mà
đoán lòng người, nhưng để đoán được em đang nghĩ gì còn khiến anh đau đầu
gấp vạn lần bọn người kia.
Làn gió mang theo hơi nắng ban trưa thổi qua, rõ ràng không lạnh lắm, lại
khiến Tuệ Anh đông cứng. Những điều anh nói hoàn toàn đúng, sự thật được
phô bày quá trần trụi như vậy, từ anh, khiến cô càng thêm cay đắng.
- Yêu em khiến anh mệt mỏi vậy sao?
Vũ Uy giật mình. Đối diện trước hàng mi ủ rũ cụp xuống, đôi mắt cô bình
thường đã ôm bao nỗi buồn, nay lại càng buồn hơn, anh giận bản thân đã mất
bình tĩnh, nói ra những lời làm tổn thương cô. Anh vội vàng ôm cô vào lòng,
nói rằng anh rất hối hận.
- Anh... anh xin lỗi. Anh không nên nói như vậy.
Thấy cô vẫn giữ thái độ hờ hững, trong lòng anh có phần hoảng sợ, vội vã
ghé sát môi cô. Anh hy vọng nụ hôn có thể gỡ gạc phần nào, sau đó sẽ lại thấy
vẻ mặt ửng hồng của cô như mọi khi. Thế nhưng cô không hề có phản ứng mà
anh trông đợi, tế nhị đẩy anh ra rồi lạnh nhạt nói.
- Em về. - Và cô xoay bước thật nhanh trước sự hụt hẫng lẫn ngỡ ngàng của
anh.
Tất nhiên, người đàn ông bị bỏ lại phía sau đứng hình ngay tức khắc, mất
một lúc mới lấy lại hồn vía, vội vàng đuổi theo cô.
- Để anh đưa em về.
- Không cần, em tự về.
- Nhưng...
Cô đột ngột quay ngoắt lại, lạnh lùng nhìn anh, lạnh lùng tuyên bố.
- Em không nói lần hai. Anh không được theo em nữa, em muốn yên tĩnh.
Thế là người đàn ông đang bị lời nói của người yêu đâm trúng tim tiếp tục
ngẩn ngơ, nhìn nàng kiên định quay lưng mà không biết phải làm thế nào. Nhớ
lại thời gian theo đuổi, mỗi lần cô “hạ chiếu thư”, anh cũng đứng chôn chân một
chỗ như bây giờ.
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Nói một cách thẳng thắn, Vũ Uy không có kinh nghiệm dỗ dành người yêu.
Điều duy nhất anh biết đó là lời khuyên của kẻ tự xưng dày dạn kinh nghiệm :
Trong tự nhiên, bất cứ giống cái nào cũng đều phải khuất phục giống đực. Phụ
nữ là động vật có vú cao cấp, đương nhiên sẽ thiên biến vạn hóa hơn. Tuy
nhiên, thiên tố làm mẹ của họ cũng rất mạnh mẽ, nghĩa là giàu tình cảm, ủy mị,
yếu đuối và dễ mềm lòng. Lúc nàng giận dỗi, anh chỉ cần ôm nàng vào lòng, rót
vào tai nàng một vài lời ngọt ngào đường mật, rồi hôn nàng thắm thiết. Đảm
bảo nàng sẵn sàng chết vì anh.
Nhớ lại bộ dạng hoa tay múa chân, miệng lưỡi đong đưa và tính ba hoa chích
chòe của hắn, anh muốn ói. Nhưng vẫn phải công nhận cách này khá hiệu quả.
Mỗi lần Quyên giận dỗi, anh chỉ cần thực hiện công thức “ôm - rót mật - hôn”,
quả nhiên Quyên liền vui vẻ trở lại, thậm chí dừng ở bước thứ nhất là đủ.
Trước đây anh cũng dùng “công thức” này với Tuệ Anh, tuy chỉ thành công
nhất thời nhưng cũng gọi là có hiệu quả. Vậy mà lần này, “công thức” đã sử
dụng hết còn người thì vẫn vô tình bước đi. Tại làm sao? Bây giờ mà cầu cứu
tên đó thì thật mất mặt, có khi còn dâng cho người ta cơ hội “thừa nước đục thả
câu”...
Anh ôm đầu bất lực, tự nguyền rủa chính mình.
Nói thì nói vậy, anh đương nhiên không để Tuệ Anh ra về một mình mà
chọn cách ấu trĩ muôn thuở, lẽo đẽo bám gót nàng tận lúc về dinh. Thật đúng là
cái miệng hại cái thân.
“Chiến tranh lạnh” của hai người bắt đầu như thế.
Lần này, đương nhiên Tuệ Anh cảm thấy vô cùng ấm ức. Rõ ràng cô có ý
tốt, anh lại suy diễn méo mó, nói quàng nói xiên một lúc, chuyện nọ xọ chuyện
kia thành ra cãi nhau. Bản thân cô biết, con người ta giận quá mất khôn, cô cũng
không kiềm chế được. Nhưng anh đâu cần phải nói huỵch toẹt ra như vậy, cô tự
biết mình ra sao, tốt xấu thế nào. Buồn nhất là...
“...để đoán được em đang nghĩ gì còn khiến anh đau đầu gấp vạn lần bọn
người kia.”
Câu nói ấy cứ vẳng đi vẳng lại trong đầu cô, nhắm mắt cũng thấy hình ảnh
chau mày của anh. Tuệ Anh nằm trên giường cắn gối nghĩ ngợi, cô khiến anh
đau đầu và mệt mỏi đến vậy ư? Cô cứ nghĩ giữa anh và cô có mối liên hệ mật
thiết, người ta thường gọi là thần giao cách cảm gì đấy, nên anh luôn đoán được
những điều cô suy nghĩ, giải tỏa nỗi lòng cho cô ngay tức thì. Thật sự rất may
mắn...
Hóa ra, anh đã phải cố gắng rất nhiều để hiểu cô.
Phát hiện điều này, cô tự nhiên hoảng sợ. Cô hiểu bản thân mình hướng nội,
cái gì cũng giấu kín trong lòng không muốn ai biết, càng không muốn ai chạm
vào. Không phải cô chủ định như thế, mà do tính cách này hình thành từ khi còn
nhỏ, chứng minh rằng cô luôn mang trong mình nỗi sợ hãi vô hình và yếu đuối.
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Anh là người duy nhất cô muốn chia sẻ mọi thứ, nhưng thói quen vẫn cứ là thói
quen, cô không bao giờ chủ động nói ra, luôn là anh phát hiện ra. Cô sợ, một
ngày nào đó, sự cố gắng của anh sẽ biến thành mệt mỏi, thậm chí phiền hà, rồi
sự nhiệt tình dần phai nhạt, tình yêu dần phai nhạt...
Tuệ Anh lật sấp người, úp mặt xuống gối, tự cắt đứt dòng suy nghĩ khiến tim
cô nhói đau. Bỗng chuông điện thoại reo vang...
“... Vòng tay ấm áp muốn ôm mãi chẳng rời
Những lời êm ái bên tai
Lòng càng nhớ nhung, những chiều say đắm hương yêu
Nụ hôn đêm qua em trao anh bất ngờ
Những giây phút thẫn thờ
Tình đẹp như mơ xin thời gian đừng trôi nhanh
I miss you
Có những phút lung lay một niềm tin
Hãy nhớ đến góc phố từng hẹn hò
Rét buốt cơn mưa nụ cười vẫn tươi.”
Chẳng cần nhìn vào màn hình, cô cũng biết là anh gọi. Đây là đoạn nhạc
chuông cô cài đặt riêng cho anh, cũng chính là nhạc chờ. Chắc chắn bây giờ anh
đang nghe nó.
Trước đây đối với mối tình này, tâm trạng cô thường không tốt nên toàn
nghe nhạc sầu thảm, xem phim toàn chọn phim không có kết thúc tốt đẹp. Đơn
giản vì mỗi lần như vậy, buồn có lý do, đương nhiên sờ tay lên mặt chợt thấy
ươn ướt là chính đáng. Còn bây giờ, thói quen ấy cô ném bỏ không thương tiếc,
những khúc tình ca mang nhịp điệu nhẹ nhàng lắng đọng, lời lẽ âm ỉ hạnh phúc
lại khiến cô say mê. Nghe nhạc theo tâm trạng chính là như thế, để con tim điều
khiển tất cả.
Chính vì vậy, lúc này cô chưa muốn gặp anh, cô chưa biết phải đối mặt với
anh thế nào. Lần đầu lớn tiếng với nhau khiến cô bối rối. Cứ thế, cô nhẩm đi
nhẩm lại theo bản nhạc không biết bao nhiêu lần, lặp đi lặp lại cho đến khi tiếng
chuông ngừng hẳn, miệng vẫn khe khẽ hát. Một lúc sau, khi cô cho rằng anh đã
bỏ cuộc, âm báo tin nhắn lại vang lên. Cô chậm rãi mở lên xem.
“Anh xin lỗi!”
Người đàn ông này, bình thường nói năng ngọt ngào lắm mà, giờ lại tiết
kiệm như vậy. Ba chữ này khiến lòng cô dịu lại đấy, nhưng chưa đủ để cô nói
chuyện với anh đâu. Cô gập máy, tự cốc đầu mình, từ bao giờ thích nghe lời
đường mật vậy? Thật tầm thường! Tầm thường quá đi mất!
Ừ, nhưng cô là con gái mà... cô có quyền. Tuệ Anh tự thuyết phục bản thân.
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Âm báo tin nhắn lại vang lên lần hai khiến cô giật mình.
“Em gọi vào số anh đi. Em không muốn nói chuyện, anh hiểu. Chỉ cần em
nghe thôi.”
Ba câu ngắn ngủi lại khiến cô tò mò. Anh biết cô không muốn nói chuyện
với anh, còn bảo cô gọi anh làm gì? Nhưng anh là người nói và làm luôn có chủ
đích, cô lưỡng lự một hồi lâu rồi cũng quyết định nhấn vào nút gọi lại. Lỡ như
anh nghe máy, cô sẽ dập máy luôn.
Ấy thế mà, những tiếng ‘tút tút’ vô cảm thường ngày không còn nữa, thay
vào đó là một giai điệu quen thuộc.
‘My girl, em có phải cơn mơ
Vì sao những lần gặp gỡ
Anh ngỡ như đang trọn vẹn sống những ngày thơ
Thầm mong những ước nguyện mai sau
Ngày ta thuộc về nhau
Tinh tú dẫn lối sáng soi bao đêm dài
Sẽ những ngày không ngừng nhớ
Buồn quyến luyến hay xa nhau xao xuyến
Nhủ với lòng sau đợi mong
Là khi sóng gió tan theo bao nguy khó
Bờ vai vẫn thế, vẹn nguyên không hề suy chuyển...’
Vừa đủ bốn mươi giây thì đường dây tự ngắt, cô ngẩn ngơ. Đây chính là
đoạn đầu trong bài hát cô đặt làm nhạc chuông. Vì nhạc chuông có giới hạn nên
cô đắn đo mãi, cuối cùng chọn đoạn cuối mặc dù trong lòng tiếc hùi hụi. Nhưng
thế này thì bản nhạc đã hoàn chỉnh rồi, tựa như tình yêu cũng trở nên trọn vẹn
hơn bao giờ hết. Ý nghĩa làm sao!
Quan trọng hơn, đây là thuê bao anh sử dụng trong công việc, đặt nhạc chờ
như vậy thì... Mặt cô đỏ như gấc, cơ thể nóng như tôm bị hấp trong nồi. Người
đàn ông này, sao có thể nghĩ ra cách khiến cơn giận của cô tiêu tán không còn
sót lại chút gì như thế chứ! Cô soạn một tin nhắn, chần chừ nhấn phím gửi, rồi
thấp thỏm chờ đợi.
“Em gọi lại lần nữa được không?”
Chưa đầy năm giây sau anh đã trả lời.
“Em muốn gọi bao nhiêu lần cũng được.”
Cô vui mừng, ôm gối nằm xoài ra giường, tủm tỉm cười một mình rồi để chế
độ tự động gọi lại. Gọi đến lần thứ ba, cô chuyển điện thoại sang tay bên kia cho
đỡ mỏi. Khoảng khắc điện thoại rời khỏi tai, cô chợt nghe thấy âm thanh từ
ngoài cửa sổ vọng vào. Không thể nào, đã hơn hai giờ đêm rồi...
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Tuệ Anh lập tức ngồi bật dậy, phóng ra ô cửa sổ ngó xuống đường.
Con ngõ nhỏ vắng lặng như tờ, chỉ có độc một chiếc đèn ống loe màu vàng
cũ kỹ do tổ dân phố treo qua loa trên cột điện gần đấy, ánh sáng hắt ra lờ mờ.
Nhưng như vậy cũng đủ để nhìn rõ người đàn ông đang dựa vào bức tường đối
diện trước cổng nhà cô, ánh đèn phủ lên nửa thân hình của anh bên sáng bên tối,
thật sự rất “cool”. Trong mắt Tuệ Anh, còn có vẻ rất... tội nghiệp. Trên tay anh
cầm chiếc điện thoại đang nhấp nháy liên tục, âm lượng nhạc chuông bật hết cỡ.
Tuy xúc động đến tận đáy lòng nhưng trong đầu cô thầm ai oán. Thật là, mai
thể nào hàng xóm láng giềng cũng phản ánh cho xem.
Cô vội vàng bật đèn, ba bước bỏ làm hai chạy xuống cầu thang, mở cổng.
Bắt gặp ngay nụ cười rạng trên môi anh, thể hiện rõ sự chờ đợi đã lâu. Đầu óc
trống rỗng, thân thể cô không nghe lời, tự động lao đến ôm chầm lấy anh, hình
như lực hơi mạnh khiến anh hơi ngả về sau. Anh dịu dàng vòng tay ôm cô, thở
dài.
- Anh tưởng em ngủ quên rồi.
Cô chẳng biết nói gì, chỉ vùi mặt vào lồng ngực anh, nghe tiếng tim anh đập
những nhịp mạnh mẽ, vững chắc.
- Còn giận anh sao? - Anh vuốt tóc cô. - Anh xin lỗi. Từ nay trở đi anh sẽ
không mất bình tĩnh như vậy nữa. Em nói phải, anh quả thực cố chấp. Chuyện
kia... anh sẽ tìm hiểu kỹ và...
Tuệ Anh chặn đứng lời anh bằng một nụ hôn, lúc này cô chỉ cần nó để giải
tỏa. Vũ Uy đương nhiên nhiệt tình đón nhận, rất hiếm khi cô chủ động như vậy.
Sau một hồi môi lưỡi dây dưa, cô cắn môi nhìn anh khẽ hỏi.
- Em... khiến anh đau đầu lắm phải không?
- Không! Đương nhiên không! - Anh vội vàng giải thích. - Chỉ là anh lỡ lời...
Thấy gương mặt cô chùng xuống vẻ không chấp nhận lời giải thích này, anh
lại ôm cô vào lòng chặt hơn.
- Từ trước đến nay, anh cho rằng có thể nhanh chóng hiểu được người khác,
vậy mà trước em anh lại cảm thấy tự ti, không thể nắm bắt. Anh thể hiện với em
tất cả về bản thân anh, ngay cả những điều chưa một ai từng biết, chỉ vì anh
muốn em tin tưởng anh nhiều hơn. Anh muốn hiểu em, nhưng em luôn giấu
mình trong những suy nghĩ. Dần dà, không biết từ bao giờ, anh để ý đến từng cử
chỉ, nét mặt dù là nhỏ nhất của em. Vì vậy, trong anh hình thành một sự nhạy
cảm quá đà. Chẳng ngờ chính điều này lại gây mâu thuẫn giữa hai ta. Là anh
không tốt, tha thứ cho anh, anh cũng rất giận chính mình.
- Là em không tốt mới phải. - Cô lắc đầu, mắt đã ngấn nước. - Em luôn nghĩ
chuyện anh hiểu em, em hiểu anh là lẽ đương nhiên mà quên mất một điều:
Muốn thấu hiểu nhau cần phải có sự cố gắng của đôi bên. Em luôn nghĩ, chỉ cần
em hiểu anh là được rồi. Em xin lỗi, em đã không nghĩ đến cảm giác của anh.
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Phải, cô từng cho rằng chỉ cần cô hiểu anh, ở bên cạnh anh, yêu anh, thế là
đủ. Cô chưa từng nghĩ đến anh cũng muốn điều tương tự dành cho cô, muốn
hiểu cô, yêu cô, khiến cô hạnh phúc.
Cái gì mà thần giao cách cảm, cái gì mà tâm ý tương thông, tất cả sẽ chẳng là
gì nếu bạn không chịu mở lòng với đối phương.
- Đừng khóc. - Anh tựa vào trán cô, cọ cọ chóp mũi của hai người vào nhau.
- Anh hiểu rồi.
Cô gật đầu, tận hưởng hơi thở của anh, sự ấm áp mà anh mang đến. Sau đó,
hai người đứng thêm một lúc nữa, rồi cô luyến tiếc giục anh về nghỉ sớm. Cô
cũng muốn để anh ở lại, nhưng việc anh đứng chờ thâu đêm hôm nay có lẽ đã
làm “kinh động” hàng xóm, sáng mai thấy anh từ nhà cô đi ra, e rằng sẽ có
những lời đồn đãi không hay. Mặc dù cô không quan tâm họ nghĩ gì, nhưng có
câu “bán anh em xa, mua láng giềng gần”, sống cùng nhau lâu dài cũng cần phải
giữ ý giữ tứ.
Chờ cho đến khi bóng anh khuất hẳn, cô mới trở vào nhà, nụ cười vẫn đọng
trên môi. Sau khi cẩn thận khóa trái cửa, cài chốt thật cẩn thận, Tuệ Anh chuẩn
bị tắt đèn. Đúng lúc ấy, cô suýt đứng tim khi phát hiện dấu giầy lạ in trên sàn
nhà. Dựa vào kích cỡ, cô đoán đó là một người đàn ông. Dựa vào khoảng cách
giữa hai dấu chân, có thể người này khá cao lớn, thậm chí trên mét tám.
Tuệ Anh bắt đầu hoảng sợ, lập tức nghĩ ngay tới gọi cho Vũ Uy, nhưng điện
thoại của cô vẫn để ở tầng trên, thật nan giải. Trong tình huống nguy cấp, cái
khó bó cái khôn, cô lập tức tắt đèn, vội vàng cúi thấp người lao tới gian bếp vớ
đại một con dao phay. Cầm chắc vũ khí trong tay, cô nín thở, rón rén bước từng
bước, tinh thần cảnh giác lên cao độ, không ngừng nghe ngóng xem có động
tĩnh nào khả nghi.
Cô lần bước đến cầu thang, dò dẫm trong bóng tối, ánh đèn từ tầng trên hắt
xuống tạo một khoảng sáng mờ ảo. Đúng lúc ấy, cô chợt khựng lại, bởi vì sau
gáy truyền đến một luồng khí lạnh. Hơn nữa, cái bóng đổ lên tường và sàn kia,
rõ ràng không phải của cô. Chính xác là ở ngay sau lưng cô.
Cô lần bước đến cầu thang, dò dẫm trong bóng tối, ánh đèn từ tầng trên hắt
xuống tạo một khoảng sáng mờ ảo. Đúng lúc ấy, cô chợt khựng lại, bởi vì sau
gáy truyền đến một luồng khí lạnh. Hơn nữa, cái bóng đổ lên tường và sàn kia,
rõ ràng không phải của cô. Chính xác là ở ngay sau lưng cô.
Tuệ Anh hoảng loạn. Cô xoay người, nhắm mắt nhắm mũi quơ loạng quạng
con dao trong tay, tạo thành vài đường không chủ đích. Đương nhiên, bóng đen
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dễ dàng né tránh, rồi hắn nhanh chóng chộp lấy cổ tay cầm dao của cô vô hiệu
hóa, tay kia bịt miệng. Cơ thể cô trong chớp mắt đã bị khóa chặt cứng, không
thể động đậy, cũng không thể la hét.
Tuệ Anh tự cảm thấy mình thật ngu ngốc, đáng lẽ cô phải đăng ký khóa học
phòng thân từ lâu rồi mới phải.
- Tôi không hại cô. Tôi sẽ buông cô ra, nhưng phải giữ im lặng, được chứ?
Giọng nói rất nhẹ phát ra bên tai vừa lạ vừa quen, Tuệ Anh gật đầu đồng ý.
Lập tức người kia dần buông lỏng, rồi thu tay về. Cô chưa hết hoảng hồn, chậm
rãi quay lại nhìn. Tuy ánh sáng yếu ớt nhưng cô vẫn có thể nhận ra người đàn
ông cao lớn với vẻ mặt vô cảm, đôi mắt lạnh thấu xương.
- Anh là… Khải Nguyên? Tại sao anh lại lén lút xâm nhập vào nhà tôi?
- Đừng sợ. Tôi đã hứa sẽ bảo vệ cô, tôi sẽ không nuốt lời. Tôi đến đây để
thương lượng với cô một vài chuyện.
- Chuyện gì?
- Về Đan.
Nhắc đến tên cô bé, Tuệ Anh cảm thấy chạnh lòng. Đã lâu rồi cô không có
tin tức gì của Linh Đan, cũng không hề gặp lại.
- Cô bé có chuyện gì sao?
- Tạm thời có thể nói là vậy. Nhưng… - Khải Nguyên hơi lưỡng lự. - …Tôi
hy vọng cô có thể hứa với tôi. Dù sau này Đan có làm gì, đừng hại cô ấy, cho cô
ấy một con đường sống.
- Đương nhiên rồi. - Tuệ Anh quả quyết. - Hơn ai hết, tôi là người không
muốn làm hại cô bé.
- Nhưng, tôi không biết cô ấy có thể gây ra chuyện gì với cô. Chỉ e hai người
đàn ông bên cạnh cô sẽ không tha cho cô ấy.
Ý anh ta nói là Vũ Uy và Xích Long ư? Cô cũng từng nghĩ đến việc này,
nhưng nếu cô tự giữ mình không xảy ra chuyện, mọi việc sẽ ổn thôi.
- Tôi hứa với anh.
Tuệ Anh bắt được một tia thanh thản trên vẻ mặt lạnh như băng của Khải
Nguyên, cô bất giác lên tiếng.
- Anh rất quan tâm đến cô bé.
Ánh mắt Khải Nguyên khẽ lay động, nhưng anh không nói gì, lẳng lặng quay
lưng đi về phía cửa.
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- Khoan đã. - Tuệ Anh gọi giật lại. - Anh đến đây chỉ vì việc này thôi ư?
- Còn một việc nữa. - Khải Nguyên dừng bước nói vọng lại. - Trần Thái Sơn
đã trở về. Ông ta muốn nuốt chửng Hoàn Dương. Hãy cẩn thận!
Khải Nguyên rời đi trong nháy mắt. Còn Tuệ Anh nghe thấy cái tên Trần
Thái Sơn đã bay mất hồn phách, hắn ta vẫn luôn là nỗi ám ảnh lớn nhất đối với
cô. Cố gắng trấn áp cơn run rẩy đang dần hình thành, cô chạy vội lên tầng, bật
máy tính rồi truy cập vào hệ thống nội bộ của Hoàn Dương. Sau một hồi quan
sát, cô vẫn chưa phát hiện dấu hiệu khả nghi, các dự án vẫn được triển khai đều
đặn, giá cổ phiếu không có biến động đáng kể. Tuy thời gian trước xảy ra một
vài vấn đề nhưng ba cô đã nhanh tay chặn đứng mầm mống nên không gây ra
hậu quả nghiêm trọng, chỉ bị thất thu ở một vài dự án nhỏ.
Tuệ Anh thở phào nhẹ nhõm, đưa tay bóp huyệt thái dương.
Trần Thái Sơn quả là mưu ma chước quỷ, âm hồn bất tán. Năm đó cô nắm
trong tay chứng cứ tố cáo hành vi phạm pháp của hắn: cấu kết với xã hội đen
làm ăn phi pháp, mua chuộc cán bộ cao cấp, thất thoát của quốc gia lên tới
nghìn tỉ. Nó trở thành vụ án kinh tế lớn nhất thời điểm bấy giờ, kéo theo cả một
đường dây buôn bán trái phép bị truy phá, phơi bày bộ mặt tham ô của một loạt
nhà chức trách, gây lũng đoạn thị trường.
Những tưởng hắn sẽ phải đứng trước vành móng ngựa, ngồi tù mọt gông hay
bị xử tử, vậy mà trước ngày hầu tòa, hắn tự dưng lăn đùng ra chết. Cô và ba đã
từng nghi ngờ, cẩn thận điều tra cái chết của hắn, vậy mà hắn cao tay tới mức có
thể qua mặt pháp y. Hắn nấp trong bóng tối những mười năm trời chờ thời cơ
báo thù, có lẽ đã lên kế hoạch chu toàn. Xem ra Hoàn Dương sắp phải gánh chịu
một trận sóng gió, hắn không chết thì cô và ba chẳng còn đường sống.
Điều duy nhất giữ cho cô không bị hoảng loạn nhiều đó là bên cạnh cô giờ
đây có Uy. Cô tin rằng mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.


 

K

hải Nguyên về tới nhà, anh không bật đèn lên mà đi thẳng tới phòng ngủ.

Lúc lướt qua phòng khách, chợt một giọng nói vang lên.
- Anh đã đi đâu?
Bấy giờ anh mới để ý thấy Linh Đan đang ngồi trên ghế sofa, có vẻ như cô
đã phải chờ đợi khá lâu.
- Tôi ra ngoài hóng gió.
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Linh Đan đứng dậy, bước tới trước mặt Khải Nguyên, đôi mắt xoáy sâu vào
anh, thấp giọng chất vấn.
- Anh nghĩ cái lý do ấu trĩ này có thể lừa tôi sao?
Khải Nguyên quyết định giữ im lặng. Anh là thế, những điều không thể nói
anh sẽ không nói, chứ không bao giờ nói dối. Linh Đan biết anh cứng đầu, cũng
không có ý định gạn hỏi tiếp. Mọi lần cô thường tức giận, đập phá chút rồi thôi,
vì cô biết Khải Nguyên sẽ không phản bội cô, gây tổn hại đến cô. Có điều, lần
này Linh Đan không nổi cáu mà ôm cứng ngắc lấy anh, nói với giọng yếu ớt.
- Hứa với tôi, đừng bỏ rơi tôi.
Biểu hiện này khiến Khải Nguyên bất ngờ, nhìn xuống đôi vai gầy bé nhỏ,
lên tiếng.
- Cô chủ sao vậy?
- Tại sao anh cứ luôn miệng gọi tôi là cô chủ? Anh biết rằng tôi chưa bao giờ
coi mình là cô chủ của anh mà, phải không? - Linh Đan chủ động kiễng chân,
níu cổ anh khơi gợi một nụ hôn.
Phải, anh biết điều đó, nhưng anh vẫn đối xử với cô như chủ nhân của mình,
chỉ có phục tùng và phục tùng, khiến cô vui lòng. Quan hệ giữa họ thật khó để
gọi tên, nhưng có một điều Linh Đan luôn bắt anh phải ghi nhớ: Anh thuộc
quyền sở hữu của cô.
- Khuya rồi, cô chủ về nghỉ ngơi đi.
Anh rời khỏi cô rồi tiến về cửa phòng mình, nhưng Linh Đan đã chặn ngay
trước mặt.
- Dạo này anh rất lạnh nhạt với tôi. Nói đi, có phải anh muốn rời bỏ tôi?
- Cô chủ suy nghĩ quá nhiều rồi.
- Anh đừng giấu tôi! Tôi biết hết rồi. Ông ta lợi dụng Khải Nhi để sai khiến
anh, tôi thề là tôi không biết gì về việc này.
- Tôi biết.
- Nguyên, nếu ông ta không còn có thể lấy Nhi để uy hiếp anh, anh vẫn sẽ ở
bên cạnh tôi chứ?
- Cô chủ, ý cô là…
- Nhi mất tích rồi, hiện giờ ông ta đang sai người lùng tìm cô ấy.
Vậy là Xích Long đã giữ lời, tốc độ xử lý thật đáng kinh ngạc. Chỉ một thời
gian ngắn, anh ta không những tìm ra tung tích của Khải Nhi mà còn cứu được
người. Quả là danh bất hư truyền.
- Ông ta giảm lỏng Nhi ở Kyoto, đào tạo cô ấy trở thành một geisha.
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- Geisha? - Gương mặt Khải Nguyên biến sắc.
- Anh hãy bình tĩnh, không như anh nghĩ đâu, chỉ là tiếp khách thôi.
- Tiếp khách? - Anh nghiến răng, gằn giọng. - Lão ta bắt em gái tôi tiếp
khách…
Linh Đan muốn nói thêm điều gì đó, nhưng thấy bộ dạng nổi giận của Khải
Nguyên thật sự đáng sợ, cô lại thôi. Sau đó, chẳng nói chẳng rằng, anh lao ra
khỏi nhà, bỏ mặc Linh Đan đứng trong bóng tối, đôi mắt đen nhánh trở nên lạnh
lẽo, thâm trầm đến khó lường.
- Khải Nguyên, phản bội tôi sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu.
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