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Biến Động

N

hững ngày sau đó, Tuệ Anh tập trung giúp Phạm Tùng theo dõi tình

hình phát triển của Hoàn Dương trong các dự án đầu tư qua hệ thống bảo mật,
tất nhiên với phương thức liên lạc từ xa. Sau đó, cô viết báo cáo phân tích
những thiệt hại, rủi ro hay đề ra những hướng đi có lợi rồi gửi cho ông. Tất
nhiên, Phạm Tùng vô cùng tin tưởng con gái, trao đổi với cô mọi thông tin tuyệt
mật, cả những băn khoăn khi gặp vấn đề khúc mắc.
Hôm nay, như thường lệ, Tuệ Anh ngồi trước máy tính theo dõi tình hình thị
trường chứng khoán thì phát hiện giá cổ phiếu của một xí nghiệp vô danh đột
ngột tăng vọt so với mấy ngày trước. Cô nhíu mày, gõ vài chữ tìm hiểu. Đó là
một xí nghiệp dệt may mới thành lập một năm nên không có nhiều thông tin giá
trị.
Cô liên lạc với Phạm Tùng nói về điều này, ông cho rằng xí nghiệp kia đã sử
dụng các tài khoản ảo, tự mua tự bán cho chính mình để đẩy lượng giao dịch
tăng lên, thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư. Bản thân ngành tài chính chứng
khoán là một ngành tham lam, tập trung nhiều nhân vật tham lam, muốn ‘tăng
trưởng’, kiếm lời bằng nhiều cách.
Tất nhiên, những nhà đầu tư chuyên nghiệp đều hiểu một điều: Độ rủi ro khi
đầu tư vào các công ty nhỏ lớn hơn nhiều lần so với các công ty lớn. Họ sẽ
không mạo hiểm đầu tư vào một xí nghiệp vô danh như vậy.
Nhưng có một điều hai người không thể ngờ được, đó là vài hôm sau, giá cổ
phiếu của xí nghiệp X đã tăng gấp 5 lần ‘giá trị nội tại’ và chưa có dấu hiệu
ngừng lại. Khỏi phải nói, thị trường chứng khoán dao động mạnh mẽ, những đợt
sóng ‘mania’ dần hình thành.
(Chú thích: Mania - thuật ngữ chứng khoán, để chỉ hiệu ứng điên cuồng đám
đông. Hay còn được gọi là ‘Hội chứng hoa Tulip’)
- Có ai đó đã lợi dụng sự thịnh hành của ‘technical trading’, tạo ra bức tranh
thị trường hợp mắt, một cách thức thông thường để lôi kéo các nhà đầu cơ ‘cắn
câu’ nhảy vào. - Vũ Uy trầm ngâm phân tích. Tuệ Anh đã gọi anh đến để trao
đổi về vấn đề này, sau đó họ cùng nhau đi tới sàn chứng khoán để tiện theo dõi
sát hơn.( Technical trading: sự đầu cơ chứng khoán chỉ dựa trên biến động của
giá cả và khối lượng giao dịch.)
- Em chỉ e rằng cứ tiếp tục thế này sẽ gây ra biến động lớn mất. - Tuệ Anh
cau mày.
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- Anh sẽ cho người điều tra.
Đúng lúc ấy, Tuệ Anh thoáng thấy một dáng người quen thuộc. Người đó
cũng vừa quay lại, bắt gặp ngay ánh mắt của cô. Hải Đăng mỉm cười, tiến lại
gần chỗ hai người.
- Tuệ, dạo này cậu vẫn khỏe chứ.
- Đăng... - Tuệ Anh khá xúc động. Một thời gian không gặp, trông Hải Đăng
gầy đi hẳn, thậm chí còn nhìn thấy rõ xương gò má.
- Hai người cũng đến đây vì xí nghiệp X sao? - Anh vẫn cười với cô, như thể
bầu không khí ảm đạm trong lần cuối họ gặp chưa từng xảy ra.
- Đúng vậy. - Vũ Uy bất ngờ trả lời. - Bên cậu có thông tin gì không?
- Tôi đã cho người giám sát xí nghiệp X. Chủ của nó là một người đàn ông
mới tập tành chơi chứng khoán, có lẽ có người đứng đằng sau tiếp tay và chỉ
dẫn cho ông ta.
- Liệu chuyện này có liên quan đến Trần Thái Sơn? - Vũ Uy nhíu mày suy
tư.
- Có thể, nếu như đây là do bàn tay của hắn, chỉ e không dừng ở đây. - Hải
Đăng gật đầu đồng tình.
- Đúng vậy, tôi nghi ngờ hắn muốn lợi dụng thị trường chứng khoán, gây
biến động khiến những nhà đầu tư lớn gặp khó khăn.
Tuệ Anh đứng một bên nghe hai người đàn ông nói mà không khỏi bất ngờ.
Hai người này từ bao giờ đã...
- Tôi muốn xem những thông tin bên cậu thu thập, được chứ?
- Được thôi, hãy về phòng làm việc của tôi.
- Chờ ở đây, anh ra lấy xe. - Vũ Uy nhìn sang Tuệ Anh nói, bỏ qua ánh mắt
ngỡ ngàng của cô.
Vũ Uy đi rồi, cô lập tức hỏi Hải Đăng thắc mắc trong lòng.
- Cậu và anh ấy từ bao giờ mà...
- Mâu thuẫn nào cũng đều có cách giải quyết mà. - Anh cười hiền. - Trước
đây mình vì quá hận anh ta nên chỉ tìm cách báo thù mà không để ý lý do anh ta
làm vậy với gia đình mình.
- Mình cũng không hiểu, nhưng lại không dám hỏi thẳng anh ấy. - Tuệ Anh
thở dài.
- Một người thân tín của ba mình thú nhận rằng, ngày còn trẻ, ba mình đã
gây ra một tai nạn chết người, vì quá sợ hãi mà bỏ trốn ngay lúc ấy. Không
những thế, thời điểm đó công ty đang trong giai đoạn phát triển quan trọng nên
ông không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của công ty, sử
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dụng tiền bạc và mọi mối quan hệ để vụ tai nạn ấy chìm nghỉm. Mình điều tra
về nạn nhân ấy, đó là một phụ nữ người Pháp...
- Người Pháp ư? - Tuệ Anh kinh ngạc đến nỗi câu chữ cứ lúng búng trong
miệng, cô dường như đã đoán ra mọi chuyện.
- Đúng vậy. - Giọng Hải Đăng nhuốm vẻ ảo não. - Đó chính là mẹ của anh
ta. Mình đã gặp anh ta để nói về chuyện này.
- Anh ấy nói gì với cậu?
- Anh ta nói bây giờ anh ta không quan tâm chuyện gì khác ngoài cậu. Nếu
mình muốn tiếp tục làm bạn với cậu, anh ta không có ý kiến. Nhưng... - Hải
Đăng chợt ngừng nói, nhìn Tuệ Anh một cách bí hiểm.
- Nhưng sao? - Tuệ Anh hồi hộp, gạn hỏi.
- Nhưng nếu dám có ý đồ khác với cậu, anh ta sẽ cho mình biết tay. - Nói rồi
Hải Đăng cười ngất.
- Thật là... cậu đừng cười nữa.
Tuệ Anh đỏ bừng cả mặt, đẩy nhẹ Hải Đăng một cái trách móc. Anh ngừng
cười, tiếp tục nói, sắc giọng mang một niềm tiếc nuối, hoài cổ.
- Mình từng nói, nếu đến phút cuối không thể khiến tình cảm của cậu thay
đổi thì sẽ bỏ cuộc. Bây giờ, mình thực sự chúc phúc cho cậu.
- Cảm ơn cậu, Đăng.
- Được rồi. Bạn bè bao năm còn khách sáo thế làm gì. Đi thôi, người yêu cậu
chờ lâu sẽ nổi cáu với mình mất.
Họ bước ra ngoài sàn chứng khoán, thấy xe của Vũ Uy đã đậu sẵn trước sảnh
chờ. Tuệ Anh bất giác mỉm cười, cảm thấy hạnh phúc nhen lên từng chút trong
lòng.
Trên đường đi, Vũ Uy nhận được điện thoại của Xích Long. Anh hỏi ý của
Hải Đăng, sau đó cả ba người cùng đến điểm hẹn. Lần này, địa điểm là cơ sở bí
mật khác của tổ chức Xích Huyết, một hội quán cao cấp.
Vào trong căn phòng lộng lẫy, thoang thoảng hương liệu dễ chịu, Tuệ Anh
thấy Xích Long đã ngồi sẵn trong đó. Thừa lúc Vũ Uy không để ý, anh phóng
ngay tới ôm vai kéo cô đến bộ sofa, ấn cô ngồi xuống rồi đặt ly rượu vang kề
bên môi cô.
- Bé Đỏ yêu dấu! Anh nhớ em quá! Nào ngồi xuống đây, uống thử cái này
đi, rượu này anh mới nhập về đó.
Lần nào cũng vậy, Tuệ Anh chưa kịp có phản ứng, Vũ Uy đã lập tức kéo cô
về ngồi cạnh mình, trừng mắt với kẻ mặt đang thuộn dài ra.
- Đừng có gần gũi quá như thế.
www.vuilen.com

376

Tác giả: Nguyệt Cát

YOU ARE MY SOULMATE

- Này, tôi gọi anh là thần giữ của bây giờ đấy. - Xích Long chề môi bất mãn,
sau đó ánh mắt lia về phía Hải Đăng, sáng bừng, bước tới quàng vai bá cổ như
người quen lâu ngày không gặp. - Ô! Chẳng phải Hải Sâm đây sao? Cậu trốn
chui trốn nhủi ở đâu mãi mới thấy mặt thế?
Hải Sâm? Mặt Hải Đăng đen lại khi nghe thấy tiếng phì cười của những
người xung quanh. Anh cố kiềm chế, gằn giọng.
- Tên tôi là Hải Đăng. Không phải Hải Sâm.
- Ấy chết, tôi nhớ nhầm sao. - Xích Long vỗ vỗ trán. - Xin lỗi nhé! Cứ nhắc
đến biển là không hiểu sao tôi nghĩ ngay tới mấy con cung quăng.
(Hải Sâm: Dưa chuột biển, tên dân gian là đỉa biển. Ông này bá đạo quá!)
Hải Đăng không thèm tranh khôn tranh hơn với người này, bực bội hất tay
Xích Long ra khỏi vai mình, bước đến ngồi cạnh Tuệ Anh. Đúng lúc ấy, cánh
cửa mở ra lần nữa.
- Đến đông đủ rồi. Chúng ta bắt đầu vào việc. - Xích Long ngồi phịch xuống
ghế, châm một điếu thuốc.
- Em gái tôi đâu? - Khải Nguyên lia mắt khắp căn phòng tìm kiếm.
- Anh tìm thấy em gái của anh ấy rồi sao? - Tuệ Anh sốt ruột, hướng về phía
Xích Long hỏi.
Xích Long gật đầu rồi ra hiệu cho thuộc hạ, lát sau, một cô gái được đưa vào
phòng. Cô gái chỉ chừng hơn hai mươi, mặc bộ kimono màu trắng in hình hoa
mai cách điệu, mái tóc dài đen nhánh buộc hờ vắt ra sau lưng, nước da trắng
như tuyết, gương mặt thon gọn thanh tú, mày liễu mắt phượng. Cô không cao
lắm, thân hình mảnh mai dưới lớp vải dày vẫn có thể thấy được phần đầy đặn,
vô cùng xinh đẹp. Ở cô gái ấy toát lên sự nhẹ nhàng, thanh lịch, tựa một cây mai
cao quý phủ mình trong tuyết. Lúc nhìn thấy Khải Nguyên, đôi mắt cô mở to,
khuôn miệng nhỏ khẽ mấp máy.
- Anh trai...
Cô gái cất bước về phía anh trai mình, tuy nhiên dáng đi của cô khiến tất cả
phải chú ý. Khải Nhi đi như lướt, tao nhã tựa cánh hoa điệu đà thả trôi theo
dòng suối. Dù bước nhanh nhưng khoảng cách giữa các bước chân vừa đủ và
đều, phần lưng thẳng tắp, vì thế vẫn giữ nguyên sự duyên dáng và uyển chuyển,
đầy nữ tính. Cứ như thể mọi chuyển động của cô đã được qua đào tạo bài bản.
Khải Nguyên cũng bước tới, gương mặt vô cảm trước đây đã hiện lên một
chút biểu thái. Anh nắm tay Khải Nhi, ngắm nhìn một lượt người em gái xa
cách gần chục năm trời.
- Nhi, em thay đổi nhiều quá.
- Em lớn rồi mà. - Khải Nhi cười, ngay cả nụ cười cũng mang một khuôn
phép nhất định, nhưng không hề giả tạo mà khiến cho người đối diện hài lòng.
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- Cảm ơn anh. - Khải Nguyên hướng về phía Xích Long, giọng nói hiện rõ
sự cảm kích.
- Không cần cảm ơn, tôi chỉ làm theo thỏa thuận. - Xích Long xua tay. - Hãy
đưa em gái cậu đến một nơi an toàn. Bọn chúng đang tìm cô ấy dữ lắm đấy.
Khải Nguyên khẽ nhíu mày, thái độ chần chừ do dự.
- Hiện tại tôi không thể đưa Nhi đi khỏi đây. Có thể... cho em tôi ở lại cùng
anh thêm một thời gian không?
- Không được. - Xích Long từ chối thẳng.
- Tại sao vậy? - Tuệ Anh nhìn Xích Long khó hiểu. - Có anh bảo vệ, cô ấy sẽ
được an toàn hơn bất cứ đâu.
- Ầy, em không hiểu đâu. Tổ chức của anh không nhận những việc thế này,
còn anh thì em biết rồi đấy, nay đây mai đó, công việc đổ hết lên đầu bọn họ.
Giờ bắt bọn họ ngồi một chỗ trông chừng một con bé, không khéo anh bị cho về
hưu sớm. - Xích Long lắc đầu, tặc lưỡi.
- Ngại phiền phức, tham lời sợ lỗ thì nói trắng ra đi. - Vũ Uy nhếch miệng
đâm trúng tim đen.
- Ừ đấy, mặc tôi! - Người nào đó da mặt rất dày.
- Vậy để cô ấy ở chỗ em đi. - Tuệ Anh đề nghị.
- Không được! - Ba người đàn ông ngồi cạnh cô lập tức phản đối.
Đúng là như vậy không an toàn chút nào. Cô cũng đang nằm trong tầm ngắm
của bọn người kia, để Khải Nhi ở gần cô chỉ càng tăng thêm phần nguy hiểm.
Thế nhưng, cô biết tình cảnh của Khải Nguyên cũng chẳng hơn gì, anh còn đang
làm ‘tay trong’ cho họ nữa.
- Vậy giao cô ta cho Hải Đăng đi. - Vũ Uy thấy vẻ mặt ủ dột của Tuệ Anh,
không nhịn được mà đưa ra giải pháp.
- Tôi á? - Hải Đăng chỉ tay vào mình, bất ngờ như chưa thể tin. Anh nào
quen biết gì với anh em nhà kia, sao lại lôi anh vào?
- Ý kiến hay! - Xích Long thêm lời. - Hiện tại cậu nằm ngoài tầm kiểm soát
của kẻ địch. Hơn nữa...
Xích Long trườn người sát vào Hải Đăng, ghé tai thì thầm, vẻ mặt vô cùng
ám muội.
- Tin tôi đi, cậu không hối hận đâu. Cô ấy là một tayu đấy! - Nói hết câu, anh
còn huých nhẹ khuỷu tay rồi nháy mắt một cái.
- Tayu?
Hải Đăng cảnh giác nhìn người đàn ông ranh mãnh kia, không hiểu ý anh ta
muốn ám chỉ điều gì. Có điều, anh vẫn vô cùng khó xử. Tuy nhiên bắt gặp ánh
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mắt mong chờ, cầu khẩn của Tuệ Anh, anh không nỡ từ chối nên đành gật đầu.
Ai bảo anh vẫn chưa quên được cô, nhìn thấy vẻ mặt rạng rỡ trước sự đồng ý
của mình, lòng anh mát dịu hẳn.
- Được rồi, vậy cậu đưa cô ấy về trước đi. Tôi có việc cần bàn riêng với ba
người này. - Xích Long nói.
- Được. - Hải Đăng đứng dậy. - Vũ Uy, tôi sẽ gửi những thông tin kia cho
anh sau.
Anh đi ra khỏi phòng, Khải Nhi sau khi bịn rịn chia tay với Khải Nguyện,
cúi gập người hành lễ theo truyền thống của người Nhật Bản tỏ lòng biết ơn, rồi
cất bước theo Hải Đăng. Vóc dáng cô nhỏ bé thanh mảnh nhưng tư thế đường
hoàng, luôn ngẩng cao đầu.
Khi chỉ còn lại bốn người, Xích Long mới nói tiếp.
- Tôi có một phi vụ ở nước ngoài nên thời gian tới không có mặt tại Việt
Nam, có thể sẽ khá lâu. Tin tức cuối cùng tôi thu được là Trần Thái Sơn đã âm
thầm gây dựng lại tổ chức Trụ Thiên, cùng với bè lũ tay sai ngày xưa, trong đó
có Trần Khắc Đạt ngầm thực hiện một cuộc phá hoại. Mục tiêu chính là những
doanh nghiệp tầm cỡ trong nước. Trong đó có cả Hoàn Vũ của anh đấy. Liệu
mà giải quyết hắn cho lẹ, nếu hắn thành công chắc chắn sẽ quay sang thôn tính
tổ chức của tôi, phiền phức lắm! - Xích Long ngáp ruồi một cái.
- Dã tâm của hắn thật kinh khủng. - Vũ Uy nhíu mày. - Vậy là hắn không chỉ
muốn Hoàn Dương, mà còn muốn điều khiển cả nền kinh tế nữa.
- Nền kinh tế bị ảnh hưởng sẽ dẫn đến khủng hoảng trong nước. - Tuệ Anh
cắn môi lo lắng, thậm chí đợt suy thoái này có thể còn nặng nề hơn năm xưa. Chúng ta phải ngăn hắn lại.
- Trước tiên phải lần ra tung tích của hắn đã. Đánh chết rắn phải đánh dập
đầu. - Xích Long nheo mắt nhìn Khải Nguyên đứng im lặng nãy giờ. - Cậu biết
hắn ở đâu chứ?
- Rất tiếc. Trước nay ông ta chỉ ra lệnh cho tôi qua điện thoại. - Khải Nguyên
đáp.
- Được rồi. Cậu đi trước đi, có tin tức gì thì liên lạc với tôi, việc bảo vệ Tuệ
Anh vẫn phải nhờ cậu.
Khải Nguyên gật đầu rồi rời khỏi đó. Lúc này, Vũ Uy mới ‘đá’ sang vài câu.
- Sao? Tưởng thỏa thuận chấm dứt rồi còn gì. Những việc cậu ta làm nhiều
hơn những gì cậu ta nhận được, lại còn có thể nguy hiểm đến tính mạng nữa.
Thấy người ta là người có tình có nghĩa nên lợi dụng triệt để hả?
- Anh đừng nói khó nghe thế chứ. - Xích Long chặc lưỡi. - Tôi muốn thử cậu
ta thêm chút nữa, nếu được thì chiêu dụ về hàng ngũ của mình luôn. Hơn nữa,
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anh nghĩ tìm ra thông tin và cướp em gái cậu ta về đây dễ lắm đấy hả? Tôi đây
cũng cần phải có một chút may mắn đấy.
- Khó khăn thế sao? - Vũ Uy nhướn mày.
- Lại chẳng. - Xích Long bắt đúng mạch chuyện, hào hứng kể. - Hắn ta
không những thay đổi họ tên, còn thay đổi cả quốc tịch. Để tôi nói anh nghe, cô
ta là một tayu đấy nhé.
- Thật không? - Vũ Uy lộ rõ vẻ ngạc nhiên, hình như mắt sáng lên một chút.
- Tayu là gì vậy? - Tuệ Anh tò mò hỏi.
- Tayu là cách gọi của người Nhật để chỉ những geisha có tiếng tăm nhất.
Hiện tại, toàn Nhật Bản chỉ có sáu tayu. - Vũ Uy trả lời.
- Geisha? Cô ấy là geisha? - Trong đầu của cô liền xuất hiện tựa đề quyển
sách ‘Hồi ức của một geisha’. Theo quan niệm thông thường của người nước
ngoài, geisha là những cô gái bán dâm cao cấp.
- Em đừng nghĩ sai lệch về geisha. - Xích Long giải thích. - Nghề geisha là
một nét văn hóa truyền thống của Nhật, những cô gái hành nghề geisha là những
người nghệ sĩ thực thụ, chỉ bán nghệ, không bán thân. Sàm sỡ họ bị phạt nặng
hẳn hoi đấy.
Tuệ Anh gật gù. Thảo nào nhìn Khải Nhi chẳng có vẻ gì là vướng trần tục,
ngược lại, dáng dấp còn mang nét yêu kiều, quý phái.
- Tuy nhiên, rơi vào tay Trần Thái Sơn, vàng ngọc cũng chẳng khác gì công
cụ kiếm tiền. Hắn đầu tư mấy chục nghìn đô để đào tạo Khải Nhi trở thành
geisha, đương nhiên sẽ không cho cô ấy tự do. Dù luật cấm geisha quan hệ với
khách hàng, nhưng người như hắn thì có coi luật pháp ra gì đâu. - Xích Long
thở dài cảm khái.
- Cậu nói hay! Nói hay lắm! - Vũ Uy vỗ tay tán dương, nhưng vẻ mặt rõ là
đả kích: Sờ gáy mình đi, kẻ không coi luật pháp ra gì kia! Đúng là vô sỉ!
Xích Long hiểu rõ ý tứ đó, nhưng vốn da mặt đã dày sẵn, có đắp thêm lớp
nữa cũng chẳng sao, cung hai tay thành quyền.
- Các hạ quá khen, quá khen!
Vũ Uy thầm phỉ nhổ.
- Tại sao hai anh biết rõ về geisha thế? - Tuệ Anh bất chợt lên tiếng hỏi, ánh
mắt đã hình thành sự ngưỡng mộ.
Trước đây hai người từng đến Kyoto để tiến hình một cuộc giao dịch với
yakuza, mà ở Kyoto có ba đặc sản nổi tiếng nhất: phố cổ, hoa anh đào và geisha.
Đối với đàn ông, tất lẽ dĩ ngẫu chẳng có chút hứng thú với phố và hoa, thế là cứ
phố geisha mà thẳng tiến thôi. Đương nhiên, họ không dại gì thú nhận những
ngày tháng phóng túng ấy, trước mặt Tuệ Anh, hai người đàn ông của chúng ta
húng hắng giọng, vẻ mặt nghiêm chỉnh.
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- Đi một ngày đàng học một sàng khôn. Tuệ, em nên đi du lịch nhiều hơn
mới phải.
Thị trường chứng khoán bị rung động mạnh mẽ bởi những làn sóng ‘mania’
gia tăng không ngừng. Xí nghiệp X thu hút vô số những kẻ hám lợi, thậm chí
một số nhà đầu tư lớn đã bắt đầu có động thái.
Thế nhưng cũng chỉ sau một đêm, giá cổ phiếu của xí nghiệp X kia bỗng sụt
giảm tới mức nghiêm trọng, chỉ bằng 1/5 lần so với giá trị nội tại. Và cũng chỉ
trong một đêm, những người từng mua khối lượng lớn cổ phiếu của xí nghiệp X
không kịp bán tháo, người thua lỗ, người trắng tay, người phá sản.
Rõ ràng có kẻ đã mua vào một lượng lớn chứng khoán trước khi đẩy giá lên,
sau khi đẩy giá lên rất cao rồi thì bán cho các nhà đầu tư bị mắc bẫy.
Chỉ không ngờ, trong số đó có một vài cổ đông của Hoàn Dương. Họ thấy
lợi mờ mắt, bỏ ra một khoản tiền rất lớn mua lại cổ phần của xí nghiệp X.
- Ba cũng không ngờ mấy cổ đông bỏ ngoài tai lời của ba, thấy tiền là lao
vào. - Phạm Tùng thở dài chán nản qua điện thoại.
- Giờ họ thế nào rồi hả ba? - Tuệ Anh cũng không kém phần lo lắng.
- Họ gần như trắng tay, có người còn vay nóng ngân hàng với lãi suất cao.
Bây giờ quay ra cầu cứu ba, con xem, Hoàn Dương làm sao mà gánh nổi.
- Trước mắt, ba hãy tìm cách giúp họ được đến đâu hay đến đây. - Tuệ Anh
mệt mỏi day day trán. - Tình trạng bây giờ mà nội bộ lục đục e rằng không ổn.
- Ba yên tâm, bên này chúng con sẽ tìm cách lâu dài, con chắc rằng có thế
lực khác tham gia vào vụ này, biết đâu chúng ‘bust’ đợt này để chuẩn bị cho đợt
‘boom’ kế tiếp. [ Boom/Bust: thuật ngữ chứng khoán, boom chỉ sự hưng thịnh
còn bust là sự sụp đổ của thị trường. Tác giả của nó là G. Soro ]
- Được, ba biết rồi... Ủa, ai gọi tôi là ba đấy? - Bỗng giọng Phạm Tùng cao
vóng lên trước tiếng nói trầm của người đàn ông, nghe qua đủ thấy ông thừa
biết là ai nhưng vẫn cố tình hỏi.
- Con rể của ba chứ ai. - Vũ Uy bật một âm cười nhẹ. Lúc nãy Tuệ Anh đã
bật loa ngoài để tiện cho ba người cùng trao đổi.
- Con gái của ta đúng là thiên tài, làm cho cậu lễ phép mà gọi ta một tiếng
‘ba’ ngọt như vậy. Haha! - Phạm Tùng cười rất sảng khoái. - Có điều, vẫn còn
phải xem xét.
Sau câu nói đó, ông ngắt kết nối. Vũ Uy làu bàu, thật là, có con rể hậu thuẫn
hùng mạnh thế này còn phải xem xét gì chứ. Tuệ Anh ngồi bên cạnh chỉ biết
tủm tỉm cười, ai bảo khi xưa anh khiến con gái rượu của ông phải rơi nước mắt.
Tuy vậy, cô vẫn không quên chủ đề chính.
- Uy, anh đã tìm ra ai đứng sau xí nghiệp X chưa?
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- Lần này có chút rắc rối, anh chưa lần ra được manh mối nào cả. Nhưng em
đừng lo, anh đã nhờ mấy người trong tổ chức Xích Huyết rồi, sẽ nhanh chóng
biết được thôi.
Phải rồi, dù Vũ Uy đã hoàn toàn rút chân khỏi giới giang hồ cũng như từ bỏ
tổ chức, nhưng anh là người cùng với Xích Long thành lập nên Xích Huyết
Đoàn. Vì vậy, đương nhiên tiếng nói của anh rất có trọng lượng với những
người anh em hoạt động trong đó.
Quả nhiên, vài ngày sau, Vũ Uy đã có được thông tin cần thiết. Nhưng là
một tin động trời. Người đứng đằng sau điều khiển biến động của thị trường cổ
phiếu vừa qua không phải là Trần Thái Sơn, mà là Vũ Văn Sang. Không chỉ có
thế, cùng thời điểm đó, ông ta đã nắm trong tay 20% cổ phần của Hoàn Dương,
nghĩa là, hiện tại Vũ Văn Sang là cổ đông lớn thứ hai sau Phạm Tùng.
Chuyện này chưa từng xảy ra trong gia tộc, họ đã ngầm quy ước với nhau
nước sông không phạm nước giếng. Dù chẳng may cùng nhắm vào một dự án
nào đó cũng sẽ cạnh tranh công bằng. Đằng này, thủ đoạn của Vũ Văn Sang rõ
ràng đi ngược lại luật bất thành văn của gia tộc, hơn nữa còn đi ngược lại đạo
đức, kiếm lời bất chính, gây hại cho xã hội.
Phạm Tùng bay ngay ra Hà Nội gặp Vũ Văn Sang để nói chuyện nhưng ông
ta đóng cửa từ chối không tiếp. Ông bèn yêu cầu một cuộc họp khẩn cấp giữa
các thành viên trong gia tộc, nhưng ngoài Vũ Kiến Văn ra, dường như ba người
còn lại gặp trục trặc gì đó không thể về ngay.
Buổi tối, trong căn phòng khách tại biệt thự Mùa Hè, không khí vô cùng
căng thẳng, nhất là Phạm Tùng, chốc chốc ông lại đưa tay xoa xoa huyệt thái
dương làm dịu cơn đau đầu. Tuệ Anh ngồi bên cạnh, lòng trùng xuống khi nhận
ra mái tóc của ông xuất hiện ngày một nhiều hơn sợi bạc.
- Ba đừng lo lắng quá mà ảnh hưởng tới sức khỏe. - Cô không đành lòng, lên
tiếng động viên.
- Con bé nói đúng đấy. Tớ ở đây ngày nào sẽ không để Hoàn Dương lọt vào
tay Vũ Văn Sang đâu. - Vũ Kiến Văn điềm tĩnh nói.
- Làm sao tớ không lo cho được. Nếu như con trai cậu không sớm tìm ra
chính hắn đứng sau xí nghiệp X, lừa các cổ đông của Hoàn Dương mắc bẫy rồi
ép họ bán cổ phần thì có lẽ bây giờ hắn đang ngồi chễm trệ ở vị trí của tớ rồi.
Mà không, hắn đi tới nước này sẽ không dừng lại nếu chưa lấy được cái ghế của
tớ đâu. - Phạm Tùng nổi cáu, bàn tay bóp chặt đầu gối, nhìn chằm chằm vào tập
tài liệu chứa thông tin đầy vẻ căm phẫn.
- Có lẽ, hắn muốn chiếm Hoàn Dương xong rồi sẽ lần lượt thôn tính cả cái
gia tộc này. - Vũ Uy cười một cách nhẹ hẫng.
- Ta sẽ không để chuyện đó xảy ra. - Vũ Kiến Văn quả quyết.
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Vũ Uy cười nhạt, bật dậy khỏi chỗ ngồi di chuyển thật nhanh đến cánh cửa
đang đóng im lìm trước ánh mắt dõi theo đầy tò mò của mọi người. Sau đó, anh
bất ngờ mở toang cánh cửa, sẵng giọng.
- Vậy thì hãy đề phòng ‘giặc nhà’ trước cái đã.
Thân hình người phụ nữ lảo đảo ngã nhào vào bên trong, bà ta ngơ ngác nhìn
láo liên, sau đó ngượng ngập dừng ánh mắt trên gương mặt của Vũ Kiến Văn,
mang theo vẻ sợ sệt.
- Lã Quế Chi, cô đang làm gì? - Vũ Kiến Văn cau mày, trầm giọng hỏi.
- Em... chỉ là... - Lã Quế Chi ấp úng, sự căng thẳng khiến câu từ của bà ta
phát ra lộn xộn.
- Từ khi nào phu nhân chủ tịch lại có sở thích nghe lén thế? - Vũ Uy đút tay
vào túi quần, vẻ cao ngạo hiện lên rõ ràng từ nét mặt đến ánh nhìn. - Lần này bà
định bán thông tin cho ai?
- Cậu... cậu đừng ngậm máu phun người. - Mặt Lã Quế Chi đã biến sắc.
- Quả quýt dày có móng tay nhọn. Bà nghĩ rằng việc làm của bà trời không
biết đất không hay sao?
- Cậu có chứng cứ gì không mà dám vu khống đặt điều cho tôi? - Lã Quế
Chi chỉ thẳng tay vào mặt Vũ Uy, cả cơ thể run lên không biết vì tức tối hay vì
sợ hãi.
Bình sinh Vũ Uy rất khó chịu với hành vi chỉ tay vào mặt người khác, gương
mặt anh đanh lại, tiến gần về phía Lã Quế Chi khiến chân bà ta bất giác giật lùi,
bị cái không khí áp bức tỏa ra từ anh làm cho á khẩu.
- Lợi dụng chức vị phu nhân chủ tịch, bòn rút công quỹ thỏa mãn thói ăn
chơi sa đọa là một. Bán thông tin mật của Hoàn Vũ cho các đối tác nhằm trục
lợi là hai. Lộng quyền lộng hành sa thải nhân viên không có lý do chính đáng là
ba. Là một người đã có chồng mà vẫn lén lút mồi chài đàn ông có thế lực là bốn.
Giấu giếm nuôi nhân tình bên ngoài là năm. Phu nhân, con người bà hoang đàn
như vậy, có cần tôi liệt kê thêm không?
- Cậu... làm sao cậu...? - Các cơ mặt của Lã Quế Chi co giật méo mó, sợ đến
nỗi nhũn cả chân.
- Làm sao tôi biết hả? - Vũ Uy cười nhạt thếch trước thái độ cháy nhà mới ra
mặt chuột của bà ta. - Những thông tin này đối với tôi phẩy tay một cái là có
được. Chỉ là muốn xem bản lĩnh của bà đến mức nào thôi.
Những hành động mờ ám của Lã Quế Chi làm sao qua mắt được Vũ Uy, tuy
nhiên từ trước đến nay anh không quan tâm đến cái gọi là lợi ích gia tộc, nên
việc họ ‘nuôi ong tay áo’ cũng không liên quan đến anh, không phải nghĩa vụ
của anh. Có điều, đã đến lúc chấm dứt vai trò của Lã Quế Chi trong cái gia tộc
này. Bà ta cũng biết rằng tình huống nào đang chờ bản thân phía trước, không
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những bị đuổi khỏi nhà chồng mà muốn sống nốt phần đời còn lại càng khó
khăn. Lã Quế Chi hoảng sợ chạy tới trước mặt Vũ Kiến Văn, bất ngờ quỳ sụp
xuống, nước mắt giàn giụa, van xin.
- Kiến Văn, là em sai, em trót dại. Xin anh nể tình nghĩa vợ chồng bao năm
mà cho em một cơ hội.
- Chuẩn bị dọn khỏi đây đi.
Vũ Kiến Văn buông một câu nói lạnh lùng rồi quay lưng tiến về phía cửa sổ,
khoanh hai tay sau lưng đứng trầm ngâm. Lã Quế Chi vẫn chưa chịu bỏ cuộc, lê
đầu gối tới nắm lấy ống quần của ông gào lên.
- Thực sự không phải do em... là anh rể xúi giục em...
- Vũ Văn Sang?
Vũ Kiến Văn cúi xuống nhìn Lã Quế Chi, đôi mắt ánh lên sự ngờ vực. Bà ta
gật đầu lia lịa, ông đưa mắt quan sát biểu hiện của những người còn lại, thấy họ
cũng đang chăm chú theo dõi, ông hạ giọng.
- Nói đi, tại sao Vũ Văn Sang xúi giục cô?
- Anh rể vẫn luôn đố kỵ... - Lã Quế Chi nuốt nước bọt, ngoan ngoãn trả lời. ... luôn cho rằng người được thừa hưởng tài sản, đứng đầu dòng họ là anh ấy.
- Được rồi. - Vũ Kiến Văn thở dài, khoát tay ra hiệu. - Đi ra đi.

Chương 44
Thủy Triều

G

ương mặt Vũ Uy đột nhiên tối sầm, anh quay ngoắt lại nhìn bộ xương

nằm chỏng chơ trên sàn đất bẩn thỉu cóc cáy. Trong đầu anh hiện lên một giả
thuyết... Nếu đúng như anh nghĩ, Tuệ Anh nguy rồi!
Vũ Uy đứng trước cổng nhà Tuệ Anh với dáng vẻ lo lắng bồn chồn, tay nhấn
chuông cửa liên tục. Anh đã gọi hàng chục cuộc điện thoại mà không thấy cô
bắt máy, dường như cũng không có trong nhà. Thật kỳ lạ! Cô ấy có thể đi đâu?
Đúng lúc ấy, người hàng xóm đi qua, thấy anh đứng đó đã lâu, bèn lên tiếng
hỏi.
- Cậu là bạn trai của Tuệ Anh à? Con bé đi ra ngoài từ sáng rồi, không có
trong nhà đâu.
Anh nhận ra đây là người phụ nữ bán hàng ăn ở đầu ngõ, lập tức nhân cơ hội
hỏi thăm.
- Bác cho cháu hỏi, cô ấy đi một mình hay sao ạ?
- Con bé đi với một người phụ nữ có vẻ giàu có lắm, đỗ xe ở ngay trước
quán của tôi một lúc lâu, làm mất bao nhiêu khách. Thật là vô ý vô tứ. - Người
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đàn bà thật thà kể lại, trên gương mặt khắc khổ của người dân lao động vẫn còn
mang chút thở than bất đắc dĩ.
- Bác còn nhớ hình dáng hay đặc điểm gì của người đó không ạ? - Vũ Uy
nhíu mày nghi hoặc. Mối quan hệ của Tuệ Anh không nhiều, anh đã biết hầu hết
nhưng chưa thể nghĩ ra đó là ai.
- Tôi nhớ mỗi cái mùi nước hoa sực nức đến khó thở. - Bác hàng xóm chun
mũi nhăn mặt, sau đó nghĩ ra cái gì đó lại cười rộ lên. - À, bà ta mặc cả cây đỏ y
như trái ớt di động ấy. Thật là chói mắt!
Đến đây thì Vũ Uy đã đoán ra người phụ nữ đó là ai, anh cảm ơn bác hàng
xóm tốt bụng rồi lập tức lên xe phóng đi, vừa đi vừa thầm nguyền rủa. Chết tiệt
Lã Quế Chi, bà ta còn chưa chịu yên phận sao? Anh gọi về biệt thự Mùa Hè,
người làm nói rằng Lã Quế Chi đã đến nhà chị ruột chơi từ sớm chưa về, liền
đến thẳng nơi ở của Lã Quế Mai.
Hai chị em nhà họ Lã và cậu con trai ngỗ ngược Vũ Văn Chính đang cùng
nhau ngồi trong phòng khách nói chuyện rôm rả. Bỗng một tiếng rầm vang lên
mạnh mẽ, cửa chính bật tung khiến họ giật mình chú ý, Vũ Uy mang theo sự tức
tối xông thẳng vào bên trong. Thấy khách không mời mà đến, lại là cái gai trong
mắt bấy lâu, Vũ Văn Chính đứng dậy định sỗ sàng cản bước. Thế nhưng ngay
lập tức đã bị Vũ Uy xốc lấy cổ áo lẳng hắn sang một bên làm hắn ngã sõng soài
trên nền nhà, miệng ú ớ rên rỉ.
Dáng vẻ của Vũ Uy bây giờ rất đáng sợ, anh hùng hổ tiến về phía Lã Quế
Chi, không kiêng nể mà bắt lấy cánh tay bà ta bóp mạnh, đôi mắt màu hổ phách
mất bình tĩnh long lên dữ tợn.
- Nói! Bà đưa Tuệ Anh đi đâu rồi?
Nhận ra nét mặt em gái hiện lên sự đau đớn, Lã Quế Mai lao vào giải vây thì
bị Vũ Uy hất mạnh ra sau, bà ta loạng choạng đổ cả thân người xuống đất, va
vào cạnh bàn đau điếng. Trước sự hung dữ ấy, Lã Quế Chi vã mồ hôi hột, đành
phải nhượng bộ, nuốt nước bọt nói ra toàn bộ sự việc, nếu không e rằng cánh
tay bà ta sẽ bị bẻ gãy không thương tiếc mất.
- Mau dẫn tôi đến đó! Nếu cô ấy có mệnh hệ gì, bà chuẩn bị quan tài đi là
vừa.
Câu này rõ ràng không phải là đe dọa, nhìn vào ánh mắt chứa đầy sát khí của
người đối diện, bà ta hiểu Vũ Uy dám nói dám làm. Vì vậy, bà ta cứ để yên cho
Vũ Uy lôi đi một cách thô bạo mà không dám hó hé nửa lời.
Đứng trước căn biệt thự mini trong một dãy biệt thự cao cấp không người ở,
Vũ Uy nhíu mày nghi hoặc.
- Ở đây làm gì có ai?
- Tôi thật sự không biết, anh rể chỉ giao cho tôi nhiệm vụ đưa cô ấy đến đây
thôi. - Lã Quế Chi nãy giờ im re, bị hỏi mới dám lên tiếng.
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Vũ Uy dùng ánh mắt bức người xoáy sâu vào bà ta khiến Lã Quế Chi tự
dưng phát run. Cho đến khi cảm thấy không có biểu hiện dối trá anh mới buông
tha, nhưng sắc mặt vẫn đanh như cũ, gằn giọng.
- Xuống xe!
Lã Quế Chi đi trước, còn anh theo sau lần lượt tiến vào căn nhà. Đây là biệt
thự cũ đã được tân trang và sửa sang lại như mới, tuy nhiên đôi chỗ vẫn không
giấu được sự tàn phá của thời gian. Vũ Uy thăm dò xung quanh một hồi, tuy nơi
này không có người ở nhưng khá sạch sẽ, không bụi, không mạng nhện bám
dính. Chắc hẳn vẫn có người thường xuyên lui tới.
Đi ngang qua một bức tường sơn màu trắng, trên tường treo bức tranh
Napoleon cỡ đại. Vũ Uy phát hiện ra ở vị trí ngang tầm tay có một số vết bẩn
mờ nhạt in trên đó, nếu không để ý kỹ thì khó mà phát hiện. Anh chăm chú quan
sát kỹ càng, đó là những dấu vân tay. Sau đó, anh di dời bức tranh nhưng thật kỳ
lạ, nó chắc tựa bàn thạch. Mắt sáng lên như phát hiện ra điều gì, anh dùng lực
đẩy mạnh hơn. ‘Cạch’ một tiếng, bức tường bỗng nhiên dịch chuyển, để lộ một
cánh cửa ngầm bên trong.
Vũ Uy quay sang nhìn gương mặt ngơ ngác của Lã Quế Chi, biết rằng bà ta
cũng không biết gì về điều này, bèn lấy tay đẩy cửa tiến vào. Lã Quế Chi hết
sức tò mò đi theo sau. Phía bên trong là một hành lang tối om và ẩm ướt với
những đường ống nước bằng nhựa dài tít tắp, Vũ Uy phải lấy điện thoại soi
đường. Dò dẫm một lúc, cánh cửa bằng kim loại hiện ra phía cuối đường hầm,
anh nhanh chân bước tới, dùng lực kéo cửa. Ngay lập tức, một mùi hôi nồng nặc
xen lẫn ẩm mốc tấn công khứu giác khiến anh phải nhăn mày. Lã Quế Chi đứng
đằng sau hô lên kinh hãi, lấy tay bịt chặt mũi. Bà ta rất muốn rời khỏi cái nơi
hôi thối bẩn thỉu này, nhưng bản tính hiếu kỳ đã giữ chân.
Thấy Vũ Uy bước vào soi đèn một lúc, bà ta mới dám vào theo. Đang đi,
bỗng Lã Quế Chi vấp phải vật gì đó, ngã bổ nhào về phía trước, đáp trên một
vật thể lạ. Những tiếng ‘răng rắc’ lạ kỳ vang lên, Vũ Uy nghe thấy Lã Quế Chi
rên rỉ liền hướng ánh sáng về phía đó, chợt ánh mắt anh trợn tròn lên kinh ngạc.
Lã Quế Chi còn đang xuýt xoa, bắt gặp thái độ đó của Vũ Uy thì đâm hốt
hoảng, theo phản xạ cúi xuống nhìn kỹ thứ mà mình đang đè lên.
- Á! - Lã Quế Chi hét lên thất thanh, cuống cuồng bật dậy rồi trốn ra phía sau
lưng Vũ Uy, mặt cắt không còn hột máu. Cả đời bà ta chưa gặp phải tình huống
nào kinh dị như vậy.
Vũ Uy chậm rãi đi tới bên cạnh những mảnh xương nay đã bị xô lệch khỏi vị
trí ban đầu, xem xét. Anh cầm hộp sọ lên quan sát tỉ mỉ. Dựa vào trạng thái
phân hủy, màu sắc, kích thước của hộp sọ và khung xương, anh đoán đây là một
người đàn ông ở độ tuổi trung niên, đã chết từ nhiều năm về trước. Dấu hiệu
chết chóc này không khỏi làm anh chấn động, dự cảm bất an càng tăng.
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Trong bóng tối, ánh kim loại phản chiếu ánh đèn pin phát ra le lói thu hút sự
chú ý của Vũ Uy, có vật gì đó nằm lẫn trong đống hài cốt và bụi bặm. Anh lấy
tay gạt đi lớp bụi dày đặc, thấy một chiếc nhẫn bằng vàng đính đá sphere màu
xanh lục, mặt đá được cắt lớp hết sức cầu kỳ tinh tế. Anh cầm chiếc nhẫn giơ
lên trước mặt ngắm nghía, hình như anh đã thấy qua nó ở đâu rồi thì phải.
- A! Không... không thể nào...
Tiếng Lã Quế Chi phát ra đứt quãng, cả người bà ta run lẩy bẩy, mặt mày
thất sắc cứ như gặp phải ma vậy. Vũ Uy nhíu mày hỏi.
- Bà biết chiếc nhẫn này sao?
- Đó... đó là của... anh rể...
Gương mặt Vũ Uy đột nhiên tối sầm, anh quay ngoắt lại nhìn bộ xương nằm
chỏng cho trên sàn đất bẩn thỉu cóc cáy. Trong đầu anh hiện lên một giả
thuyết... Nếu đúng như anh nghĩ, Tuệ Anh nguy rồi!
Trong chớp mắt, anh sải bước dài đến chỗ Lã Quế Chi đang đứng, tóm lấy
cổ tay bà ta bóp mạnh, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ.
- Nói! Hắn đưa cô ấy đi đâu?
- Tôi... tôi thật sự không biết. Anh ta chỉ bảo tôi đưa cô ấy đến đây... ặc...
ặc...
Bà ta chưa nói hết câu đã bị một bàn tay cứng như thép bóp nghẹt lấy cổ
họng. Trong căn hầm tối tăm ẩm thấp đầy mùi tử khí, chỉ thấy toàn thân Vũ Uy
toát ra hơi lạnh vô cảm, còn bàn tay cứ thế siết ngày càng chặt. Lã Quế Chi cảm
thấy toàn thân đóng băng, máu dồn lên não, mặt đỏ au vì không thở được. Trong
một khắc, bà ta tưởng rằng mình đang đối mặt với tử thần.
- Tôi... ặc... anh ta... có nói gì đó... ặc...
Bàn tay của Vũ Uy nới lỏng dần rồi buông hẳn, thân thể Lã Quế Chi mềm
nhũn như sợi bún, ngã nhào xuống đất ho sù sụ, vừa thở hổn hển vừa nói.
- Tôi nghe lỏm được anh ta nói sẽ rời đến cảng Hải Phòng, thời điểm triều
dâng gì đó. Nhưng không rõ địa điểm.
Mặt vẫn giữ nguyên thần sắc, chỉ có con ngươi hơi động, Vũ Uy móc điện
thoại trong túi ra điện một cuộc gọi khẩn cấp.
- Anh cần sự giúp đỡ của các cậu.


 

T

rong chiếc xe màu đen lao vun vút trên đường cao tốc, Vũ Uy chăm chú

dõi theo từng cử động nhỏ của người ngồi bên cạnh, những tiếng gõ bàn phím
laptop ‘tạch tạch’ vang lên không ngừng càng khiến anh sốt ruột.
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- Phương, thế nào rồi?
Người thanh niên tên Phương ngồi bên cạnh, mắt chăm chú theo dõi biểu đồ
chằng chịt trên màn hình, tay vẫn gõ không ngừng nghỉ, thao tác tuyệt đối là của
một hacker chuyên nghiệp.
- Em đang xâm nhập vào máy tính của đài khí tượng thủy văn, ở Hải Phòng,
đảo Hòn Dáu dự tính sẽ xuất hiện hiện tượng triều dâng vào rạng sáng ngày
mai.
- Nhật triều ở Hòn Dáu là điển hình trên thế giới, sẽ có một lần nước lên và
một lần nước xuống với chu kỳ là 24 giờ 52 phút. Tìm xem ngày hôm nay ở đó
triều dâng vào lúc mấy giờ.
- Rõ!
Phương lại cắm cúi gõ bàn phím, chưa đầy 5 phút sau, anh ngẩng mặt lên
nhìn Vũ Uy với đôi mắt sáng rỡ.
- Anh Uy, 5 giờ chiều hôm nay có nhật triều, vậy là 5 giờ 52 phút sáng mai
sẽ có triều dâng lần nữa.
- Mau bảo anh em đến đó.
Vũ Uy đưa ra một mệnh lệnh rồi im lặng. Bề ngoài trông anh có vẻ bình tĩnh,
nhưng trong lòng nóng như lửa đốt, trái tim quặn thắt vì những dự cảm không
lành cứ trỗi dậy. Trước đây anh không tin vào thần linh, nhưng giờ phút này,
anh nguyện ăn chay niệm Phật, miễn là người con gái anh yêu bình an vô sự.
Hòn Dáu là hòn đảo nằm trong vịnh Bắc Bộ thuộc khu du lịch giải trí Đồ
Sơn, thành phố Hải Phòng. Ban đầu đảo nằm liền kề với bán đảo Đồ Sơn,
nhưng trong những cuộc vận động của thềm lục địa, một phần dãy núi đã tách ra
khỏi bán đảo trôi hẳn về phía biển, trở thành đảo Hòn Dáu.
Vũ Uy cùng các anh em trong tổ chức Xích Huyết đặt chân tới Bến Nghiêng
thuộc quần đảo Đồ Sơn lúc trời chưa sáng rõ, gió biển mang theo cát thổi ào ạt,
táp vào cơ thể ran rát. Hôm nay biển động nhẹ, từ đằng xa đã trông thấy ngọn
hải đăng hơn trăm tuổi mệnh danh mắt ngọc của Tổ quốc đứng kiêu hãnh giữa
trời và biển. Họ thuê một chiếc thuyền để ra khơi, dự tính khoảng 20 phút sẽ tới
đảo. Trong thời gian ngắn ngủi đó, Phương vẫn liên tục liên lạc bằng máy tính.
- Đã tìm ra sào huyệt của bọn chúng chưa? - Vũ Uy đưa mắt nhìn Phương
hỏi.
- Dạ, đã xác định. Khi đến nơi sẽ có người đưa chúng ta tới đó. - Phương
nhanh nhẹn đáp, tác phong của tổ chức Xích Huyết trước giờ luôn là vậy, nhanh
và chuẩn xác.
Vũ Uy gật đầu, đưa mắt hướng về phía hòn đảo nằm cách biệt giữa biển
khơi, lồng ngực phập phồng, thấp thỏm lo âu. Lúc cập bờ, quả có người đã đứng
chờ sẵn. Đó là một người đàn ông đội chiếc mũ bèo cũ che khuất phân nửa
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khuôn mặt, chỉ lộ ra cái cằm đầy râu ria xồm xoàm, làn da nâu cháy nắng, mặc
một bộ đồ của dân chài lưới, thoạt nhìn không rõ tuổi. Ông ta không nói gì, lẳng
lặng dẫn đường.
Lên đảo, đường đi âm u, vài ngôi nhà nghỉ đóng cửa im ỉm. Qua trạm hải
đăng là hành trình ngược về đất liền, họ đổ bộ lên khu du lịch mới được xây
dựng nhưng vắng khách. Người đàn ông dẫn họ đến một nhà nghỉ hai tầng cách
biệt nằm khuất nơi nhiều cây cối, sau khi nhận xấp tiền từ Phương, ông ta rời
khỏi đó.
- Đây là sào huyệt của bọn chúng? - Vũ Uy dán mắt vào cánh cổng gỗ đục
khe, loáng thoáng thấy có vài tên đứng gác.
- Vâng, chúng ta xông vào luôn chứ ạ? - Phương hỏi lại.
- Giải quyết mấy tên gác cửa trước, nhẹ nhàng thôi, đừng đánh động bọn bên
trong. - Vũ Uy ngay lập tức vạch ra một kế hoạch.
Phương ra hiệu cho một vài người tiến về phía căn nhà, họ thoăn thoắt trèo
qua bức tường rào bằng đá một cách dễ dàng. Chẳng bao lâu sau, cánh cổng gỗ
được mở ra, một người trong số họ phát tín hiệu đã giải quyết ổn thỏa.
Vũ Uy cùng đám của Phương bước qua la liệt xác của những tên gác cửa,
nhẹ nhàng bao vây trước cửa chính, không một tiếng động. Sau đó, mỗi người
lần lượt rút từ sau lưng một khẩu súng có gắn bộ phận giảm thanh, dùng ánh
mắt trao đổi, gật đầu với nhau rồi đồng loạt đạp cửa xông vào.
Bị bất ngờ, những kẻ bên trong không kịp phản ứng đã bị lãnh trọn viên đạn
vào chỗ hiểm, gục ngay tại chỗ, máu chảy lênh láng. Tiếng súng giảm thanh tuy
nhỏ nhưng vẫn đánh động những tên đồng bọn, chẳng mấy chốc không gian
đang yên ắng trở nên nháo nhào. Bọn chúng ồ ạt lao xuống cầu thang, Vũ Uy và
người của anh tìm chỗ ẩn nấp, tay vẫn không ngừng nổ súng. Cuộc đấu súng
diễn ra chẳng mấy chốc đi đến kết quả, hiện rõ đẳng cấp một trời một vực giữa
hai bên, lần lượt từng tên lưu manh bất tài vô tướng bị bắn hạ. Vũ Uy không
chần chừ lập tức lao lên tầng trên, tuy nhiên ở đó không có lấy một bóng người,
chỉ còn cánh cửa sổ mở toang hoác. Không vì thế mà đổi sắc, trên gương mặt
điển trai lạnh lùng khẽ gợn một nụ cười châm biếm.
Bên ngoài, một tốp người trèo tường vượt ra ngoài, trong đó có một gã đàn
ông trung niên, vẻ mặt lãnh đạm nhưng động tác khẩn trương, bao quanh hắn ta
là bốn đến năm tên lực lưỡng, trên cánh tay xăm hình con cóc lớn quái dị.
Tưởng rằng đã thoát, chẳng ngờ chúng nghe thấy một loạt tiếng lách cách, rồi từ
đằng sau các thân cây, vô số người mặc vest đen đi ra, chĩa thẳng họng súng vào
chúng.
Trong căn nhà, dưới sàn loang lổ những máu kéo dài lên đến tận tầng trên
cùng, có một tốp người vây quanh hai gã đang bị trói chặt cứng trên ghế, khuôn
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mặt bầm dập không ít. Vũ Uy đứng trước mặt gã mặc bộ vest đạo mạo, chĩa
họng súng đen ngòm vào hắn, lạnh lùng hỏi.
- Tuệ Anh ở đâu?
- Cậu hỏi ta thì ta hỏi ai? - Gã nhếch mép cười cợt.
- Vũ Văn Sang, à không, phải là Trần Thái Sơn mới đúng. Làm ra nhiều việc
tội lỗi như vậy, không sợ chết không nhắm mắt sao? - Vũ Uy tay siết chặt khẩu
súng, cố gắng giữ bình tĩnh.
- Xem ra cậu đã biết hết cả rồi. Được, coi như ta có lỗi với Vũ Văn Sang,
mượn thân phận của hắn để sống, nhưng ta đối xử với gia đình hắn cũng rất chu
toàn rồi.
Năm xưa, nhờ có Vũ Văn Sang mà Trần Thái Sơn mới giả chết trót lọt,
nhưng hoàn toàn mất trắng. Hắn bắt đầu tìm cách kiếm tiền bằng nhiều nguồn,
âm thầm gây dựng lại cơ nghiệp, tuy nhiên thời điểm kinh tế suy thoái, kế hoạch
của hắn bị đình trệ. Hắn bắt đầu nghĩ đến việc thông qua Vũ Văn Sang, thâu
tóm thế lực gia tộc của ông ta, nhưng Vũ Văn Sang không phải là kẻ ngu muội,
chuyện ‘cõng rắn cắn gà nhà’ cực lực phản đối. Không thể thuyết phục Vũ Văn
Sang, Trần Thái Sơn đã ra tay trừ khử ông ta rồi chấp nhận phẫu thuật thẩm mỹ,
sống cuộc đời của người khác.
- Tôi không quan tâm! Mau nói Tuệ Anh ở đâu? - Vũ Uy gần như đã không
còn nhẫn nại.
- Nó là con gái của Hạ Huyền, người đàn bà đã phản bội ta, dù có chết ta
cũng phải lôi nó xuống địa ngục cùng ta. - Nói xong hắn cười sang sảng như
trêu ngươi người đối diện.
- Cô ấy là người phụ nữ của tao, xuống đó một mình đi.
ĐOÀNG!!!
Sau câu nói lạnh lẽo ấy, Vũ Uy không ngần ngại bóp cò, đôi mắt hổ phách
phản chiếu một sự chết chóc, cảm giác ghê rợn như lần đầu tiên bàn tay nhúng
chàm vậy. Nhưng anh biết, để Trần Thái Sơn tồn tại trên cõi đời thêm một giây
nào, cuộc sống của Tuệ Anh sẽ không được yên ổn. Hướng họng súng sang bên
cạnh, giữ nguyên vẻ mặt đáng sợ, Vũ Uy đã thành công hù dọa tên còn lại. Vết
sẹo hình chữ thập giữa mặt hắn rúm ró nhăn nheo, thần sắc hoảng loạn khi chủ
của mình bị giết chỉ trong nháy mắt. Không ai khác chính là Trần Khắc Đạt, đàn
em vào sinh ra tử của Trần Thái Sơn.
Nhìn lỗ thủng trên trán của cái xác bên cạnh đang rò rỉ máu, khóe miệng vẫn
còn đang há rộng sau khi cười, Trần Khắc Đạt vẫn chưa thể tin, đại ca của hắn
chết không nhắm mắt, điệu bộ lại khó coi như vậy. Nhìn đến thân hình lừng
lững trước mặt, cái đôi mắt khác biệt xoáy sâu vào hắn nặng nề, tựa muốn cứa
đứt linh hồn hắn vậy. Hắn nuốt nước bọt, cố kìm sự run rẩy, cứng đầu hét.
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- Có giỏi thì giết tao đi!
- Còn gia đình của mày thì sao? Mày cũng không quan tâm sống chết của
họ?
Câu nói của Vũ Uy vừa thốt ra đã khiến sắc mặt gã trắng bệch, hắn biết anh
không đe dọa suông. Gã cúi đầu, nhìn đăm đăm xuống mặt sàn trơn nhẵn rồi
chấp nhận khai toàn bộ.
- Cô ta ở ngoài biển, chỉ cần triều dâng sẽ chết đuối ngay lập tức.
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