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Chương 9

“B

UM BUM BUM, lên lên lên!” Tuần tiếp theo và lúc này tôi hát vang.

“Bum bum bum, lên lên lên!” Các học viên của tôi ngoan ngoãn hát vang,
trong sự hân hoan của chính tôi. Tất nhiên, đây đã là lần thứ bảy chúng tôi hát đi
hát lại bài này, và đến tận lúc này, chỉ có Jody Bingham là thuần thục các động
tác.
Hôm nay tôi dùng một ngày phép của mình để dẫn đội Brownie đi thực tế
sau giờ học, rồi tôi tạt qua trung tâm dưỡng lão dùng bữa trưa (thành phố nhỏ,
không có được bao nhiêu sự kiện, những người thích trông thấy gương mặt tươi
cười của tôi... bạn cũng hình dung ra được toàn cảnh rồi đấy). Mấy bà mấy cụ
trong lớp yoga của tôi lúc ấy đang càu nhàu vì thất vọng... Leslie đã không có
mặt ở lớp Xoạc dẻo cho Hội Cao niên. Không muốn bỏ lỡ cơ hội để làm một
báu vật, tôi cắm iPod của mình vào dàn loa và lúc này đây đang hướng dẫn cho
lớp nhảy hip hop đầu tiên của đời mình. Bạn thấy đấy, mặc cho sự thương hại
lẫn kinh tởm của Kiara, cô bạn cùng phòng thời đại học của tôi và tình cờ cũng
là chuyên gia khiêu vũ từ Trinidad, tôi cũng có biết một vài động tác đấy nhé oh, yeah. À há. Không bàn cãi gì nữa, tôi là con nhỏ da trắng lắc hông điệu nghệ
nhất ở bang Vermont này (cũng không có ý nghĩa gì nhiều, nhưng thà có còn
hơn không).
Tôi bắt tréo tay, trông rất hầm hố, đảm bảo là vậy. “Sang ngang, bước, đá
chân, lùi! Lặp lại! Đừng quên hai cánh tay nữa nhé!” tôi hô to, cố gắng hết mực
cho ra cái ấn tượng về một người thật trẻ và thật ngầu. Nhưng mà cũng không
được thành công gì cho lắm đâu, tuy nhiên căn cứ vào những khán giả mà tôi
có, thì có cho tôi là Sulja Boy cũng còn được ấy chứ. “Bum bum bum!”
“Bum bum bum!” mấy bà mấy cụ lặp lại.
“Coi chừng cái hông kìa, Mary!” tôi gào át tiếng nhạc. “Bà không muốn mất
sạch tiền đầu tư chứ! Carol, trông bà kìa, lão bà bà! Làm đúng rồi đấy cưng!”
Kiểu nhạc có phần khác lạ của chúng tôi (Leslie chọn mấy thể loại sáo và
đàn hạc du dương lảnh lót thường được phối sao cho chúng khiến ta hoặc là
buồn ngủ rũ rượi hoặc là chỉ muốn giết người) hu hút được một đám đông kha
khá. Phía sau cuối kia là khoảng chừng một tá các cụ ông hưởng ứng nhiệt liệt,
và tôi khá sốc khi nhận ra trong số đó có ông nội. Ông đứng giữa Josephine, con
bé đang nhảy nhót thật điêu luyện khiến tất cả chúng tôi phải thấy xấu hổ, và
Bronte, rõ là đang phải gánh chịu lấy một khoảnh khắc nhục nhã của tuổi mới
lớn mà thế giới này chưa từng chứng kiến bao giờ, nhờ ơn chính dì mình. Tôi
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chỉ tay vào Bronte và tăng cường lắc hông khi tôi chuyển vị trí và nhún nhảy, để
rồi nhận được một cái đảo mắt chán chường đến là ấn tượng.
Khi bài nhạc kết thúc, tôi lảo đảo bước về phía dàn loa để tắt nhạc. “Tập rất
tốt đấy các quý cô! Chẳng bao lâu nữa rồi mọi người sẽ trình diễn trong một
video nhạc rap nào đó trên kênh VH1 cho xem!”
Mấy bà bạn già của tôi cười ha hả, rõ là đang hân hoan với thân phận mới
mẻ của mình, rồi họ quơ lấy khăn và lau mồ hôi từ những hàng chân mày nhăn
nheo.
“Công việc cháu sao rồi, hả Callie?” Jody vừa hỏi vừa duỗi căng hai cánh
tay ra sau lưng như thể chúng là hai sợi dây thun.
“Công việc... ổn ạ,” tôi đáp, suýt nữa thì nói ra sự thật.
Sau chuyến leo núi tuần rồi, tất cả chúng tôi dự bữa tối vui vẻ cùng bố của
Muriel và đám thuộc hạ của ông ta. Charles đã đảm bảo sao cho tôi ngồi cạnh
ông ta, và dường như đấy là một thành công vang dội. Chuyện tôi bỏ cuộc giữa
chừng được nhắc đến sơ sài (tôi giữ nguyên giả thuyết không-ăn-trưa), rồi
chúng tôi đã cười nói, đã trao đổi chuyện trò và có một bữa tối rất tuyệt vời.
Ngoại trừ việc Muriel liên tục ném cho tôi những cái nhìn ác ý từ bên kia bàn,
làm tôi thấy phát ghét. Đâu phải là tôi sắp sửa vật ngửa ông bố yêu quý của cô
ta ra sàn để vuốt ve âu yếm... chỉ là ông ta có cái vẻ của một ông nhiều tuổi
thích tán tỉnh và vui vẻ khi có phụ nữ ở bên thôi. Khi tôi không chịu tỏ vẻ ăn
năn sám hối, thì cô ta vận ngay một chiến lược hữu hiệu hơn nhiều... là hôn
Mark. Chiêu ấy... chiêu ấy thì có tác dụng thật.
Tôi dập đi cái ký ức đó. Mark có thể vui cùng Muriel nếu anh muốn. Còn tôi
thực sự phải quên đi mà sống tiếp thôi.
“Nghĩa là cháu hài lòng khi làm việc tại đó chứ?” Jody hỏi.
“Quả thế ạ,” tôi đáp. “Bà cứ tin chắc là thế đi ạ.”
“Thôi được. Vậy thì mừng cho cháu, cưng à. Mong gặp lại cháu sớm nhé, ta
hy vọng thế.” Bà siết lấy cánh tay tôi, làm tôi phải thoáng nhăn mặt, rồi đi sang
chỗ ông nội, vừa đi vừa cười rạng rỡ. Phải đấy. Chúc may mắn nhé Jody, tôi
thầm nghĩ. Còn mơ ông nội mới chịu để mắt tới ai đó không phải bà nội.
“Trò lúc nãy vui thật,” Elmira Butkes lên tiếng, bước đến chỗ tôi để trò
chuyện. “Tuần tới cháu phải dạy thêm cho bọn ta đấy. So với trò này thì yoga
chán chết đi được. Ta thích loại nhạc kia lắm cơ! Cháu bảo là nhóm Black-Eyed
Susans, phải không nhỉ?” Bà lục lọi trong túi xách bằng nhựa trong màu hồng to
tướng của mình để lôi ra một tập ghi chép và cây bút.
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“Peas ạ. Black-Eyed Peas,” tôi đáp, lòng hy vọng là dụng cụ trợ thính của bà
đã không giúp bà nghe ra được lời bài hát đầy rẫy từ tục tĩu này. “Nhưng thực
tình cháu không thể dạy được đâu. Đấy là điệu nhảy duy nhất mà cháu biết.
Cháu chỉ có mỗi chiêu đó thôi ạ.”
“Đâu nào!” bà Elmira quả quyết la lên. “Cháu có tài lắm mà.”
“Dì không tài năng chút nào đâu,” Bronte nói khi con bé tiến đến. “Dì đừng
bao giờ nhảy nhót giữa chốn đông người nữa nhé, dì Callie. Con vô cùng
nghiêm túc đấy. Với lại, dì, kiểu như là, đã quá tuổi nghe nhạc Black-Eyed Peas
rồi đấy.”
Tôi vờ như bất bình lắm. “Dì không quá tuổi! Dì còn trẻ và rất mực ngon
lành. Với lại, mới đầu ai là người đã giới thiệu cho con biết ban nhạc ấy đấy hử?
Dì thích Fergie từ thời cô ta mới hẹn hò lần đầu với Leo trong bộ phim truyền
hình All My Children rồi kia, cảm ơn nhiều nhé!”
Bronte đưa mắt nhìn lên thở dài. “Sao cũng được, dì Callie.”
“Mà con đang làm gì ở đây vậy cưng?” tôi hỏi.
“Mẹ vẫn chưa chịu cho phép con xuống xe buýt một mình, nên con phải đi
đến nhà cụ Noah vì cụ đang, kiểu kiểu như là... đang làm việc.” Cô cháu gái tôi
nhún vai. “Và cụ Noah phải đưa Josie đến chỗ dì, nên con phải đi theo vì chẳng
ai trong nhà này, kiểu kiểu như là, nhận biết được thực tế rằng con đã quá tuổi
cần bị lôi theo như là nô lệ vậy.”
Tôi ngắm nghía cháu gái mình, lòng thấy ấn tượng với vẻ giận dỗi lẫn vốn từ
của nó. “Có chuyện gì thế cháu yêu?” tôi hỏi mà không thể cưỡng lại việc nựng
bầu má xinh xắn của con bé.
“Cuối tuần này ở trường có buổi khiêu vũ giữa bố và con gái, và kiểu như là,
dĩ nhiên con không thể đi được rồi.” Con bé trừng mắt nhìn tôi theo cái kiểu chỉ
có một nhóc tuổi teen mới có thể nặn ra... khinh khỉnh, phẫn nộ, mong manh dễ
vỡ, tất cả hòa quyện trong một cái nhìn tóe lửa.
“Ông ngoại sẽ đi với con thôi, Bronte à! Chắc hẳn ông sẽ thích lắm!”
“Con không muốn đi cùng ông ngoại. Dù, kiểu như là, con không có bố, thì
cũng quên đi nhé.” Hai mắt con bé ngấn nước. Dù chưa khi nào Bronte gặp mặt
bố nó, người bố sinh học của con bé đã hy sinh tại Iraq, và tất nhiên là, Hester
đã không đáp ứng được một hình mẫu người cha để thế vào. “Con có phải, kiểu,
như là, có phải đi cái chuyến đi thực tế ngu xuẩn ấy không ạ?”
“Không cần đâu cưng. Con có thể ở lại với cụ già cau có của con, nếu con
muốn.” Tôi săm soi gương mặt bí xị của con bé. “Có muốn nói chuyện về vụ bố
con gì đấy không?”
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“Không ạ,” con bé đáp, rồi, chợt nhận ra mình đang đối xử với người dì yêu
dấu của mình bằng sự khinh miệt mà lẽ ra chỉ nên dành riêng cho mẹ nó, con bé
gượng mỉm cười với tôi. “Nhưng cháu cũng cảm ơn dì, dì Callie à.”
“Không có gì đâu cưng. Dì khi nào cũng sẵn đây mà.”
“Con biết rồi,” Bronte đáp. “Dì cứ, kiểu như là, tuần nào cũng bảo con thế.”
Con bé đưa mắt nhìn lên chán chường lần nữa rồi chuồn. Lòng ngưỡng mộ của
tôi dành cho chị gái của mình càng tăng. Có con là một nhẽ... trông chừng con
khi chúng đến tuổi dậy thì lại là chuyện khác.
Rời khỏi văn phòng thật dễ chịu làm sao. Không khí trong hãng Green
Mountain đã thay đổi từ khi mấy người bên BTR trở về San Diego. Kể từ khi
ấy, Mark hầu như không nói năng gì với tôi; chúng tôi bận rộn thật, nhưng dù
có thế thì... Có điều gì đó về việc là một đứa con có bố mẹ ly dị... tôi luôn cảm
thấy như là phải chịu trách nhiệm về tâm trạng của mọi người. Tôi tin rằng, nếu
mình dễ thương vui vẻ đúng mức, thì mọi người sẽ vui vẻ. Nếu mọi người
không vui, thì rõ ràng là tôi chưa đủ cố gắng. Cảm giác của tôi với Mark trong
những ngày này là như thế đấy... như là tôi dường như đã làm anh thất vọng.
Còn Muriel thì... thôi quên đi cho rồi. Việc cô ta đang làm gì vẫn còn là một
điều bí ẩn, mặc dù cô ta ngày nào cũng ngồi tại bàn mình, ăn mặc sang trọng với
hai màu trắng đen - tôi chưa bao giờ thấy cô ta mặc màu nào khác - gõ lách ca
lách cách trên bàn phím.
“Dì ơi, dì sẵn sàng chưa?” Josephine vừa hỏi vừa chộp lấy bàn tay tôi và gần
như làm tôi trật khớp vai. “Ta đi được chưa? Đi mà? Dì xong chưa? Ta đi nhé?”
“Được mà cưng. Tụi mình chỉ cần tạt qua nhà dì để dì thay đồ, rồi ta sẽ lên
đường ngay. Con có hướng dẫn đường đi rồi chứ, phải không?”
“Trong ba lô con đấy ạ,” Josephine đáp. “Đi nào! Con không muốn bị trễ
đâu!”
“Tụi mình sẽ không trễ đâu mà cục cưng,” tôi nói. “Lại đây. Con có quá
nặng để dì bế lên được không nhỉ?” Tôi ôm con bé vào lòng. “Ối, thấy con thế
nào rồi đấy nhá! Oái! Sém chút dì đánh rơi con mất!” Tôi vờ thả tay ra trong
một giây, là trò mà con bé luôn thích, đổi lại tôi nhận được tràng khúc khích réo
rắt của nó.
Tôi đặt Josephine xuống, nắm tay con bé dẫn đến chỗ ông nội. Và xem này.
Ông tôi đang trò chuyện. Với Jody, người đàn bà không liên hệ huyết thống gì
với ông sất! Quả là một sự thay đổi. Jody đã phát huy được khả năng kỳ diệu
của mình, vì ông nội, dù đang trông không hẳn là vui vẻ gì, nhưng ông cũng đã
không bỏ chạy mất dép.
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“Ông ơi?” tôi gọi. “Cháu sẽ đưa Josephine đến buổi họp của đội Brownie
ông nhé. Còn Bronte sẽ ở lại với ông đấy.”
“Được rồi,” ông nội càu nhàu. Ông liếc sang Bronte, con bé đang đọc trường
ca Iliad. “Cô có thể giúp đánh nhẵn.”
“Ôi, hân hoan, ôi vui sướng không ngờ,” Bronte đáp lại mà không thèm
ngẩng lên nhìn.
“Con nhỏ khôn lỏi này,” ông nội nói, không thể nén được nụ cười mỉm tự
hào.
“Ta phải yêu quý một đứa trẻ ham đọc sách chứ,” Jody đồng tình.
Tôi rướn người tới trước ôm ông nội. “Bà Jody Bingham là khỏi chê rồi đấy
ạ,” tôi thì thầm. Ông nội phát vào vai tôi. “Oái. Ông làm cháu đau rồi đây này.
Cháu sẽ đâm đơn kiện cho mà xem,” tôi nói. “Tạm biệt nhé Jody! Tạm biệt ông!
Yêu ông lắm!”
“Tạm biệt cụ! Cháu yêu cụ!” Josephine nói theo. Đấy đấy. Thế đã làm ông
rạng rỡ hẳn lên cho dù là ông không thích nghe câu này cho lắm.
NỬA GIỜ SAU, tôi đã sạch sẽ thơm tho và đang vận chiếc quần thoải mái
để có thể ăn được càng nhiều phô mai tại cửa hiệu Cabot càng tốt, có bụng béo
đầy thức ăn hay không cũng mặc. Josephine nhảy tưng tưng trên giường tôi, còn
Bowie thì sủa om sòm tán thưởng. “Cháu cưng, đưa cho dì hướng dẫn đường đi
nào,” tôi nói với con bé.
Josephine nhảy xuống và lục lọi trong ba lô, rồi đưa ra cho tôi một tờ giấy.
“Cho con quẹt ít son bóng của dì nhé?” con bé hỏi xin.
“Ừ,” tôi vừa đáp vừa đọc qua tờ giấy. Ôi chết rồi! Bọn tôi đâu phải là sẽ đi
đến cửa hiệu phô mai đâu... mà là đến Cơ sở Chăm sóc Thú y Goergebury. Hay
nói cách khác là đến chỗ của Ian. Hừ. Hẳn là, việc này do bác sĩ Kumar xếp lịch
từ thời nào rồi, bởi vì tôi thì không thể hình dung ra cảnh Ian chào đón một đám
bé gái năm tuổi rúc ra rúc rích sẽ như thế nào.
Tôi không sai mà, hai mươi phút sau tôi phát hiện ra điều đó.
“Bác sĩ McFarland sẽ ra ngay thôi,” Carmella Landi thông báo lần thứ năm.
“Marissa, đừng có ăn cái đấy, cháu ơi,” tôi nói lớn át đi âm thanh huyên náo.
“Cái đấy là dành cho chó thôi. Nhổ ra nào.” Tôi quay sang Carmella. “Anh ta
đang trốn đấy à?” tôi hỏi.
“Tôi nghĩ là thế thật,” chị đáp. “Anh ta trông như đang tè ra viên sỏi thận khi
tôi thông báo rằng hoạt động này đã được lên lịch.” Cả hai chúng tôi vui vẻ cười
vang.
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“Công việc kinh doanh ra sao rồi?” tôi hỏi.
Chị nghiêm túc hơn chút. “À, cũng hơi hơi im ắng. Bác sĩ Kumar thì quá...
quá đáng yêu. Còn anh chàng này... không được như thế. Người ta muốn gặp
một người nào đó cũng tôn thờ thú cưng của họ giống như cách mà họ tôn thờ.
Bác sĩ McFarland thì cứ giống như một tảng băng trôi vậy, cô hiểu ý tôi chứ
gì?”
“Hiểu mà.” Rõ mười mươi, Ian cần đến sự giúp đỡ chuyên nghiệp của tôi.
Do mấy bé gái chưa làm bể món gì còn Michaela Oh, cô bảo mẫu còn lại, thì
đang phát kẹo hối lộ, nên tôi tận dụng cơ hội đấy để đi qua hành lang và tìm
người tiếp đón chúng tôi. Cả nơi này trông gần như là vắng tanh. Một tay kỹ
thuật viên mà tôi không quen đang sửa soạn ra về... chẳng thấy tăm hơi của
Earl, người bạn già của tôi đâu cả.
Khi tôi đi ngang qua một cánh cửa để mở, cô chó săn lông xù giống Ai Len
xinh đẹp của Ian uyển chuyển đứng dậy. “Chào Angie!” tôi vừa nói vừa quỳ
xuống vuốt ve cô chó, và rõ là không thể kìm lại được, tôi lại bắt đầu ngâm nga
lời bài hát của Mick Jagger. “Angie... Aaannngie... Em không thể nói rằng
chúng ta chưa bao giờ...”
Ngay khi đấy, Ian từ trong văn phòng của mình đi ra, trông có vẻ giống hệt
như những gì Carmella lúc nãy mô tả. Anh ta đang bận bộ vest, nhưng thay vì
áo khoác, thì như dự đoán anh ta lại mặc chiếc áo choàng trắng dùng trong
phòng khám có tên mình được thêu bằng chỉ đen. Áo sơ mi màu trắng, cà vạt
đỏ, và anh ta trông... ừm, trông trịnh trọng. Cứng nhắc. Nhưng cũng có vẻ dễ
thương nữa. Ngoài tay Louis ghê ghê ra, thì tôi không biết được thêm một anh
chàng nào lại bận vest. Ở vùng này thì toàn là quần áo lao động bình dân với
quần áo vải flannel thôi. Còn Ian... anh ta nổi bật hẳn lên. Một lần nữa, hình ảnh
tay sát thủ người Nga lại hiện lên trong tâm trí tôi. Tôi ngước lên mỉm cười với
Ian, còn đuôi Angie thì ve vẩy.
Ian ngạc nhiên nhìn tới nhìn lui khi trông thấy tôi đang ngồi chồm hổm trên
sàn nhà cùng cô chó của mình. “Callie, cô đang làm gì ở đây thế?” anh ta hỏi.
“Đừng có bảo tôi là một trong mấy... đứa nhóc kia... là con cô đấy nhé.” Anh ta
nuốt khan.
“Đấy thấy chưa, đây chính xác là điều mà tôi có thể giúp cho anh đấy,” tôi
nói, nụ cười tôi tắt lịm. Tôi đứng lên. “Một lời chào hỏi đúng đắn thích hợp hơn
phải là, ‘Chào Callie, gặp được cô thật hay quá!’ Với lại tưởng tượng ra rằng có
anh chàng nào đấy thấy tôi hấp dẫn đến mức làm tôi mang bầu khó thế sao?
Hử?” Chả trách sao mà công việc kinh doanh lại bị xuống dốc.
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Ian xoa xoa hàm. “Tôi không có ý... Tôi... mà thôi.” Anh ta nhìn xuống hành
lang, nơi mức âm lượng trong phòng đợi đang đạt đến ngưỡng ghi-bàn-tronglượt-đánh-cuối-cùng. Tôi thấy tội nghiệp anh chàng này quá.
“Tôi đến đây theo cháu gái. Đừng lo. Bọn tôi sẽ cố sao cho việc này ít đau
khổ nhất.” Ian trông không được tin tưởng cho lắm. “Thôi nào, anh chàng to
xác,” tôi khích lệ. “Bọn nhỏ không cắn đâu. Thực ra, Mariah và Paige có thể có
đấy, nhưng còn mấy nhóc còn lại thì tuyệt đối an toàn.”
“Này các con!” tôi vừa gọi vừa đẩy cánh cửa cao nửa thân người dẫn vào
phòng đợi và phải hơi la to hơn một tẹo để mọi người nghe được. “Bác sĩ
McFarland tới đây rồi này, và bác sĩ rất vui vì các con đều đến đây để xem cách
chú ấy chăm sóc cho thú nuôi đấy! Thưa bác sĩ McFarland, rất cảm ơn bác sĩ đã
gặp gỡ chúng tôi!”
Ian nhìn vào đám con gái như một con bê con đang mang thương tích dè
chừng nhìn một đàn cá hổ ăn thịt bị bỏ đói. “Xin chào,” anh ta lên tiếng.
“Con có ba con chó!” Keira Kinell gào lên, vừa nhấc chiếc quần soóc giả
váy lên vừa múa may tại chỗ. “Chúng đều là loại thuần chủng! Mỗi con đến
4.000 đô!”
“Con có con mèo tên Eddie mà nó yêu lắm cơ.” Hayley McIntyre kể.
“Không, cậu làm gì có!” Josephine hùng hổ. “Cậu không có mèo. Tớ mới ở
nhà cậu chứ đâu! Mèo đó là mèo giả!”
“Không phải giả!” Tess McIntyre, em sinh đôi của Hayley, cãi lại. “Là mèo
tưởng tượng mà! Với lại nó không thích cậu, nên nó trốn đấy!”
“Con có một con ngựa con, hai con chó và một con chuột hamster này,”
Kayelin Owens nói, “chỉ là con chuột hamster đã chết rồi. Con tìm thấy nó trong
chuồng rồi nó cuộn người lại như trái banh rồi con khóc rồi mẹ con nói là nó đi
lên thiên đàng rồi nên mẹ con con chôn nó ngoài sân sau ạ!”
Ian trông như thể có cả đám điện cực đang được gắn vào những phần khác
nhau của cơ thể. Một lần nữa, tôi cười toe. “Bác sĩ McFarland sẽ dẫn chúng ta đi
tham quan một vòng đấy các con! Các con có thể nhìn thấy nơi bác sĩ làm việc
và giữ cho thú nuôi của chúng ta được khỏe mạnh này. Đúng không thưa bác sĩ
McFarland?” tôi hỏi.
“Đúng vậy,” anh ta đáp. “Thôi được rồi. E hèm, làm ơn đừng sờ vào thứ gì
nhé và đi theo chú nào.”
“Chúc may mắn!” Carmella nói, rồi xếp thêm mấy quân trong trò chơi bài
trên máy tính của mình. Michaela cùng tôi lùa đám con gái thành một hàng dọc
cong queo lộn xộn rồi đi theo Ian xuống hành lang.
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“Đây là phòng mổ - này cháu, đừng sờ vào đấy,” anh ta nói khi Keira bắt đầu
mó máy đến bình nén ô xy. Keira dò xét nhìn Ian - con bé này, khó bảo lắm cơ và rồi, sau khi đánh giá chính xác được uy quyền của Ian, con bé lại sờ vào bình
ô xy.
“Keira, cho hai tay vào túi ngay,” tôi nói, con bé vâng lời kèm theo tiếng càu
nhàu.
Ian hít một hơi sâu. “À, đây là nơi bọn chú mổ khi...”
“Bác sĩ có cắt bỏ dạ con không ạ?” Josephine hỏi ngang, đầy vẻ tự hào về
vốn từ của mình, vì mẹ nó là bác sĩ cơ mà.
“Ừm... thi thoảng cũng có,” Ian đáp. “Bọn chú gọi đấy là phẫu thuật cắt bỏ
buồng trứng.”
“Thế còn dương vật thì sao ạ?”
Tôi cắn môi, cố nén không phá lên cười.
“À, không hẳn là thế, không có.”
“Một con chó con gái thì được gọi là gì ạ?” Tess hỏi, mỉm cười đến là thánh
thiện. “Cùng vần với ‘witch’1 ấy ạ.”
Ian, lúc này cảm nhận được là mình đang bị dẫn vào tròng, bèn liếc sang tôi.
Tôi nhún vai. Ian quyết định phớt lờ câu hỏi ấy và thử cố giáo dục cho đám
nhóc. “Quan trọng là một con chó hay mèo hay bất cứ vật nuôi nào không rải ổ
trừ phi...”
“Con không bao giờ rải rác bừa bãi,” Caroline Biddle lên tiếng.
“Không phải là rải rác đó đâu!” Keira gào lên. “Đồ ngố!”
Caroline trông như vừa bị Keira tát vào mặt. “Keira, xin lỗi bạn Caroline
ngay,” tôi ra lệnh.
“Xin lỗi!” Keira nhấn nhá với vẻ thiếu chân thành cao độ, khiến hai hàm tôi
nghiến chặt, một cảm giác gì đó giống như là căm ghét cuộn sôi sục và cào xé
trong ngực tôi. Keira là con gái của một gia đình dân Vermont Nay cùng tiền
bạc rủng rỉnh, một đứa bé ngỗ ngược, được nuông chiều quá mức. Còn
Caroline, thường hay chơi với Josephine, lại là một đứa nhỏ cần-được-chămsóc-đặc-biệt, con bé dễ thương như thiên thần. Tôi không rõ con bé chính thức
được chẩn đoán những gì, nhưng vì tôi tình nguyện tham gia vào nhà trẻ của
Josephine, nên tôi biết rằng Caroline phát triển chậm hơn bạn bè cùng trang lứa
những vài năm.
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Tôi cầm tay Caroline lên mà hôn, con bé nước mắt lưng tròng mỉm cười với
tôi, làm tôi muốn trù ẻo đủ thứ điều khốn nạn lên đầu Keira. Trù cho nhóm nhạc
Jonas Brother sẽ đến Georgebury này nhưng lại cấm Keira đến xem buổi hòa
nhạc, còn Caroline sẽ được ngồi ghế hàng đầu. Trù cho đám chó thuần chủng
nhà Keira sẽ cắn nát hết đầu mấy con búp bê Barbie của nó. Trù thế đấy... ừm...
cùng những điều xấu xa khác nữa. Nhưng cũng không xấu xa quá đáng. Dầu sao
thì con bé cũng chỉ là trẻ con. Bố mẹ của nó mới là những kẻ thực sự đáng bị
trừng phạt kìa.
“Có khi nào chó chết ở trong này không ạ?” Hayley hỏi.
“Có chứ,” Ian đáp. Tất cả chúng tôi đều chờ được nghe thêm. Chẳng có gì
thêm cả.
“Thế có ma không ạ?” con bé kiên trì hỏi tiếp, rõ ràng là đang mong nghe
được điều gì đó hay ho hơn.
“Không,” Ian đáp, hai bàn tay nắm chặt trong túi.
“Con phải đi nhà vệ sinh,” Marissa lên tiếng, thế là Michaela dẫn con bé ra
khỏi phòng.
“Bác sĩ McFarland,” tôi nói, “bác sĩ có thể kể thêm cho chúng tôi nghe về
những loại phẫu thuật thông thường nhất của bác sĩ không ạ?”
Ian ném cho tôi cái nhìn biết ơn. “Được chứ, này nhé, chúng tôi thiến và cắt
buồng trứng cho mấy con thú để chúng không thể, ừm, không thể có thú con.
Nhiều khi, vật nuôi mắc thứ gì đấy trong đường ruột, trong dạ dày, nên chúng
tôi cần phải phẫu thuật. Ưm... tôi cắt bỏ mấy khối u, nắn xương - này làm ơn
đừng sờ vào đấy,” anh ta thốt lên khi Hayley bắt đầu bóp bóp tay bơm của chiếc
vòng đo huyết áp.
“Có lẽ chúng ta nên đi tiếp thôi bác sĩ McFarland nhỉ,” tôi gợi ý.
“Được thôi,” anh ta đáp, đưa ống tay áo lên lau trán.
“Có lần con bị gãy chân rồi,” Paige kể lể. “Con hét to lắm. Rồi tới bệnh viện
con được cho kẹo.”
“Mẹ con cũng la hét khi sinh em trai con,” Leah Lewis góp chuyện. “Mẹ bảo
đấy là một chuyện tuyệt vời, nhưng con thì nghe thấy tiếng la rồi nên sẽ không
bao giờ con có em bé đâu. Con chỉ muốn chó con thôi.”
Chúng tôi lùa đám con gái quay trở ra hành lang. “Ian này, sao anh không
khám cho Angie và vờ như là chỉ cho mấy bé xem anh khám tìm thứ gì ấy,” tôi
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khe khẽ gợi ý. “Với lại nếu anh phát cho chúng chút quà lưu niệm thì sẽ hay lắm
đấy.”
“Tôi không có quà lưu niệm đâu Callie. Đây không phải là cửa hàng bán quà
lưu niệm,” Ian đáp qua kẽ răng.
“Mấy que chặn lưỡi ấy Ian. Mấy miếng bông gòn nữa. Bọn nhóc mới năm
tuổi thôi. Chúng không quan tâm lắm đâu.”
Anh ta gật đầu. Nuốt khan.
“Anh đang làm tốt lắm,” tôi vừa nói vừa đặt bàn tay mình lên cánh tay anh
ta. “Đám này chỉ là trẻ con.” Ian sa sầm nhìn tôi, như thể tôi vừa mới nói, Đây
chỉ là một cái hố toàn rắn độc thôi mà, Ian, nhưng rồi anh ta đi xuống hành lang
dẫn đến văn phòng mình để đưa cô chó của mình ra.
Michaela cùng tôi dồn mấy bé gái vào phòng khám. “Đất ta, ta ngồi” tôi hô
lớn, và như có phép màu, cả đám bé gái ngồi xếp bằng xuống sàn. Khi Ian đem
Angie vào, mấy bé hồ hởi ré lên.
“Con chó đẹp quá!”
“Con muốn có một con chó như thế.”
“Con cưỡi nó được không ạ?”
“Không, con không được cưỡi chó đâu,” Ian đáp, nhưng miệng lại nhoẻn
cười. Anh nhẹ nhàng nhấc bổng Angie lên chiếc bàn khám bằng kim loại. “Đây
là Angie, chó của chú.”
“Nó có biết diễn trò gì không ạ?” Josephine hỏi. “Con chó của dì con biết
kéo dì ấy ngược lên đồi khi dì con đạp xe đạp đấy ạ!”
“Thật thế ư?” Ian hỏi, liếc mắt sang tôi. Đôi mắt anh như mỉm cười, khiến
trong dạ dày tôi có thứ gì đấy nhộn nhạo. “Không đâu, Angie không biết nhiều
trò cho lắm, nhưng nó rất ngoan. Này nhé, việc đầu tiên chú làm khi có ai đó
đem một chú chó đến đây là phải cố kết bạn với nó. Như thế này này. Chào
Angie. Mày là chó ngoan, nhỉ?”
“Có khi nào cô chó này trả lời lại không ạ?” Hayley hỏi và thế là cả đám con
gái rũ ra cười khanh khách.
Ian khẽ cười gượng, cứ như thể anh ta không chắc là mình có bị gộp chung
vào câu hỏi đùa ấy không, thế là tim tôi chao đảo. Thốt nhiên tôi chợt nhận ra
rằng, mặc dù có dáng vẻ như một tay sát thủ người Nga còn hành vi thì như một
tảng băng buốt giá, Ian McFarland vẫn có thể có chút... chút... bẽn lẽn.
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Thật là hấp dẫn lạ lùng.
Trong vài phút tiếp sau đó, Ian chỉ cho các bé thấy một công đoạn khám
bệnh thông thường là như thế nào, thu hút sự tập trung chú ý của các bé khá tốt,
so với khả năng tập trung dài vốn chẳng tày gang của lũ nhóc.
“Con nghĩ con muốn làm bác sĩ thú y,” Caroline vừa nói vừa đẩy chiếc kính
cận dày cộp lên sống mũi. “Làm bác sĩ thú y có cần phải thông minh không ạ?”
“Cần chứ con ngố, nên cậu không làm được đâu,” ngay lập tức Keira đáp lời.
Những lời lẽ ấy sắc bén độc địa như dao, trong một tích tắc, tôi chết điếng
không nói được lời nào. Caroline cúi đầu. “Keira, vậy là quá đủ rồi nhé!” tôi
đanh giọng, nhổm bật dậy khỏi ghế. “Đi ra ngoài phòng đợi kia mau, đi ngay
đi.” Ồ, liệu các điều lệ của đội Brownie có cho phép tôi... không biết nữa... có
cho phép tôi làm gì đấy để thay đổi trái tim nhỏ bé xấu xa của con bé ấy và
khiến cho nó nhận ra được mình đã nanh ác đến thế nào không nhỉ. Mắt của
chính tôi giàn giụa những giọt nước mắt tức tối bất lực, và hai bàn tay tôi siết
chặt.
“Để tôi lo vụ này cho,” Michaela nói khẽ, rồi nắm lấy vai Keira.
“Gì cơ?” Keira gặng hỏi khi con bé bị đẩy ra khỏi phòng. “Con đâu có nói
dối! Bạn ấy đâu có đủ thông minh đâu!”
Cả căn phòng im phăng phắc, mười bé gái còn lại ý thức được là Keira đã đi
quá giới hạn. Josephine, ôi Chúa trời ban phước lành cho bé, đặt tay ngang lưng
Caroline, nhưng Caroline không nhúc nhích gì, chỉ nhìn chăm chăm xuống sàn
nhà.
“Để làm được bác sĩ thú y,” Ian tỉnh bơ vừa đáp vừa quỳ xuống trước mặt
Caroline, “thì con cần phải có một trái tim rộng lượng. Con có được một trái tim
như thế không?”
Caroline không nhìn lên. “Con không biết ạ,” cô bé thều thào.
“Bạn ấy có đấy,” Josephine xác nhận.
“Cậu có mà, Caroline,” Hayley nói theo.
“Con sẽ rất nhẹ nhàng chứ? Nhiều khi mấy con thú cũng dễ sợ hãi lắm,” Ian
nghiêm nghị nói.
Caroline gật đầu rất khẽ, nhưng vẫn không ngẩng đầu lên.
“Con cũng cần phải yêu quý thú vật nữa. Tất cả các loại thú khác nhau ấy.”
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“Con có ạ,” cô bé đáp khẽ. “Cả rắn con cũng yêu.”
“À, vậy thì,” Ian nói. “Nghe có vẻ con sẽ là một bác sĩ thú y rất giỏi đấy.”
Caroline ngẩng lên nhìn anh ta. “Thật chứ ạ?” cô bé hỏi, giọng nói run run.
Ian gật đầu.
Nước mắt tôi vỡ òa, và ngay trong khoảnh khắc ấy, tôi đã yêu Ian McFarland
mất rồi. Yêu vô vàn, thật tình là thế. Còn Josephine với Hayley phải được nhận
huy chương danh dự, theo như tôi nghĩ. Tôi len lén lau đi những giọt nước mắt,
vì không muốn mấy bé gái kia nhìn thấy mình khóc.
Ian đứng lên, lấy từ trong túi áo choàng ra chiếc ống nghe. Anh đưa cho
Caroline. “Con muốn nghe nhịp tim của Angie không nào?”
“Cho con nghe nữa ạ?” Marissa xin.
“Cho con nữa ạ! Con nữa ạ!” mấy bé còn lại đồng thanh.
Sướng run lên vì được dùng đến dụng cụ y tế thật nên Caroline quên đi lời
nhận xét ác ý của Keira, còn Angie, hẳn đã cảm nhận được cô bé con này cần
được yêu thương thêm nữa, bèn liếm liếm mặt cô bé. Nụ cười của Caroline làm
bừng sáng cả căn phòng.
Nửa giờ sau, đám bé gái lại vui vẻ la hét trong phòng đợi vì Ian đã phát cho
mỗi bé một đôi găng tay cao su, và cô cháu gái thiên tài của tôi đã thổi phồng
đôi găng của mình thành quả bóng hình vú bò. Trong lúc bọn trẻ đang chơi trò
bóng chuyền giả vờ, tôi đi đến chỗ Ian, anh đang đứng quan sát từ sau cánh cửa
ngang dẫn sang mấy phòng khám.
“Anh làm tốt lắm,” tôi nói. “Nhất là với Caroline.”
Ian trịnh trọng khẽ gật đầu đáp nhận. “Cảm ơn cô đã giúp.”
“Có kinh khủng lắm không?” tôi vừa mỉm cười vừa hỏi.
“Có chút chút,” Ian thừa nhận. Một bên khóe miệng anh thoáng nhếch lên.
Anh cạo râu đi là đẹp ngay, tôi thầm ghi nhận, thế là hai đầu gối tôi bỗng hơi
nhũn ra.
Đúng lúc ấy, Hester xộc từ ngoài cửa vào. “Chào Josephine!” chị cất giọng
vang dội, bế thốc con gái lên mà hôn chùn chụt. “Con đi thăm bác sĩ thú y có
vui không?”
“Có ạ!” Josephine đáp. “Bọn con được nhìn thấy con chó của bác sĩ nữa cơ!”
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Hester đặt Josephine xuống rồi bước thùm thụp sang chỗ Ian và tôi. “Đoán
mà xem?” chị nói với tôi. “Bệnh nhân năm mươi bốn tuổi của chị vừa mang thai
đấy! Có tuyệt vời không nào?”
“Quá tuyệt,” tôi đáp. “Ừm, Hes, đây là Ian McFarland, bác sĩ thú y mới đến.
Ian, đây là chị tôi, bác sĩ Hester Grey.”
“Anh biết không,” Hester cất lời bằng giọng nói lớn và vang dội của mình,
“tôi từng nghĩ sẽ làm một bác sĩ thú y đấy. Nhưng thật tình tôi không thích thú
vật cho lắm, mà điểm số của tôi cũng không đủ cao nữa. Thế là phải khăn gói đi
chui rúc trong một trường y khoa cũ rích chán phèo. Johns Hopkins ấy. Còn anh
học ở đâu?”
“Tufts,” Ian đáp.
“Thật là ấn tượng,” Hester gần như là hét lên. “Em trai của chúng tôi vừa
mới bỏ ngang Tufts đấy.”
“Buổi hội thảo của chị sao rồi?” tôi hỏi.
“Hết ý. Đủ các kiểu trị liệu bằng kích thích tố mới, chỉ đang chờ làm nàng
Trứng rụng xuống cho chàng Tinh nữa thôi. Thôi, chị phải đi đây. Sớm gặp lại
em nhé Callie. Rất vui được làm quen với anh, Owen ạ.”
“Là Ian chứ,” tôi chữa lại, nhưng chị tôi đã đi được nửa đường ra khỏi cửa
mất rồi. “Chị ấy là bác sĩ chữa hiếm muộn,” tôi thông báo cho Ian biết.
“Tôi nhớ mà,” anh nói. Khi thấy tôi giương mắt nhìn, anh nói thêm, “từ Sở
Giao thông Đường bộ ấy.”
“Anh thích nhắc đi nhắc lại vụ đó quá nhỉ?”
Ian nhướng một bên mày. “Hai mẹ con chị ấy giống nhau quá,” anh nhận
xét.
“Tôi biết,” tôi đáp. “Như thế mới thật buồn cười, vì cả hai con của Hester
đều là con nuôi cả.” Tôi ngước nhìn Ian. “Anh có con không Ian?”
Anh lắc đầu. “Không. Không, vợ trước của tôi... không. Chúng tôi không có
con.”
Câu chuyện này còn có nhiều chi tiết hơn đây, tôi có thể nhận thấy là thế
nhưng bất kể là có thể có được thêm phần thảo luận nào theo sau nữa thì phần
ấy cũng bị ỉm đi khi những bà mẹ khác lần lượt đến đón các thành viên của đội
Brownie. Một trong số đó là Taylor Kinell, mẹ của Keira Tàn Nhẫn. Cô ta đắp
đầy người những thứ quần áo đắt tiền, ôm sát không hợp tuổi... áo thun màu
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nhạt với chất liệu vải mỏng đến độ giống như vải gạc, quần jean cạp trễ sậm
màu, và chắc chắn là được nhà thiết kế tự tay xé rách. Cô ta cúi xuống mở rộng
vòng tay đón Keira, phơi thoáng qua cho chúng tôi thấy hình xăm ở hông cùng
chiếc quần lót lọt khe. “Chào con gái cưng!” cô ta rúc rích đại khái về phía con
gái mình, mặc dù lại đang nhìn về phía Ian. Á à. Người mẹ của năm đang khoe
hàng trước mặt bác sĩ thú y hấp dẫn đây mà. Y như rằng, cô ta lột phăng chiếc
kính râm hiệu Prada mà nở nụ cười rạng rỡ với Ian.
“Tôi cần phải làm chút chuyện giấy tờ,” Ian lầm bầm. Nói đoạn, anh bước
vội qua hành lang về phía văn phòng mình. Tôi chẳng thể trách anh được.
Vừa tiến đến chỗ Taylor Kinell, tôi vừa nặn ra nụ cười giả tạo. “Chị Taylor
này, hôm nay chúng tôi có chút rắc rối với Keira đấy,” tôi mở lời.
“Mẹ ơi! Mẹ à? Mẹ!” Keira thốt lên, giật giật tay mẹ mình. “Mẹ bảo mẹ với
con có thể đi nhà hàng dùng bữa tối cơ mà! Con ghét ăn tối ở nhà lắm! Mình đi
được không mẹ? Mẹ! Mẹ ơi? Con chán! Trò này chán ốm lên được! Mẹ! Mẹ
bảo mình có thể ăn ngoài hàng cơ mà!”
“Được mà con, mẹ bảo là được mà. Vậy con muốn đi đâu hử?” Taylor đáp.
Keira ra sức liên hồi giằng giật cánh tay xanh xao của mẹ nó khiến tôi lấy làm
ngạc nhiên là con bé đã không xé toạc tay mẹ nó ra, rồi sống đúng với bản chất
Keira của nó mà cạp lấy cạp để cánh tay ấy.
“Keira này, cô đang nói chuyện với mẹ cháu đấy,” tôi kiên nhẫn nói. Dầu
sao thì con bé chỉ là một đứa trẻ. Có độc ác tàn nhẫn thì chắc hẳn là do được
khuyến dạy hơn là vì bản chất con người.
“Thì sao? Con đói! Mẹ ơi, mình đi thôi nào!”
“Chị Taylor, hôm nay bé Keira đã xúc phạm một bé khác những hai lần, mà
chị cũng biết đấy, trò bắt nạt là không được phép trong đội Brownie này. Hay
nói thật sự thì, trò ấy chẳng được cho phép ở bất cứ nơi nào khác, phải không
nhỉ? Keira, nói ra những điều ác ý là tổn thương đến cảm nhận của người khác
đấy cưng.”
“Con không quan tâm,” Keira đáp.
Ô hô. Tôi quay lại nhìn Taylor một lần nữa. “Con bé sẽ không được ở trong
đội Brownie nếu nó không học được một số phép tắc cơ bản. Này Keira, nếu ai
đó gọi con là con ngố thì con có thích không?”
“Sẽ chẳng ai gọi con như thế đâu, vì con rất thông minh mà, cục cưng thiên
thần của mẹ,” Taylor đáp lời ngay lập tức, vừa nói vừa ném cho tôi cái trừng
mắt đe dọa. “Còn về cái đám Brownie ấy à, dù sao thì chúng tôi cũng đang định
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rời nhóm rồi. Nó hơi bình dân quá. Đi thôi nào con. Tối nay con được phép ăn
hai món tráng miệng nhé. Đi thôi.”
Huyết áp trong tôi sục sôi đến mức đáng ngại. Phải chăng cô Taylor này nghĩ
là mình đang giúp cho con gái mình với cái kiểu dạy dỗ này sao? Tôi gần như
thấy tội nghiệp cho Keira. Mười năm nữa, con bé sẽ là đứa nổi tiếng bị khinh
ghét ở trường trung học, không có lấy được một người bạn thật sự, mọi người sẽ
đồn thổi nói xấu sau lưng con bé trong khi nó sử dụng tiền bạc của bố mẹ mình
như một thứ vũ khí.
“Cảm ơn đã chăm sóc cho đội nhé Callie,” Sarah, mẹ của Caroline Biddle
lên tiếng. Chị đang nắm tay con gái mình, gương mặt chị bừng sáng vui mừng
khi được gặp lại con. Đây, đây mới là một người mẹ đúng nghĩa.
“Ôi, em thích thế mà,” tôi đáp, đoạn ngừng lời. “Michaela có nói chuyện với
chị chưa?”
“Ừm ừ,” chị ậm ừ, đôi mắt chị nói lên bao điều. “Em làm ơn nói với bác sĩ
McFarland rằng theo ý chị thì anh ấy là người hùng trong năm của kênh CNN
đấy.”
Tôi mỉm cười. “Em sẽ nói. Xin lỗi vì em không thể... làm được gì nhiều
hơn.” Một lần nữa, ý nghĩ về gương mặt bé bỏng thất vọng của Caroline khiến
cổ họng tôi thít lại.
Sarah mỉm cười. “Đừng lo gì về chuyện ấy. Caroline này, con cảm ơn cô
Callie vì ngày đặc biệt hôm nay đi, con yêu.”
“Cảm ơn cô Callie ạ!” cô bé con vừa lên tiếng, vừa luồn tay quanh hai chân
tôi mà ôm thật chặt. “Con chào cô! Con yêu cô lắm!”
“Tạm biệt, bé ngoan,” tôi nói, mỉm cười cúi nhìn con bé. “Cô cũng yêu con
nữa.” Tôi nhìn theo hai mẹ con ra về, Caroline liến thoắng, mặt rạng ngời, vẫn
nắm lấy tay mẹ, làm tôi không thể không nhận thấy nỗi ganh tị nhói lên khi nhìn
thấy hai người ấy, một mẹ một con, yêu thương nhau hết mực đến nỗi chẳng có
điều gì hay ai khác khiến họ phải câu nệ. Bố của Caroline là một người tuyệt
vời, là một thợ xây luôn nghĩ rằng vợ con mình là điều quý giá nhất trong cuộc
đời. Annie, Jack và Seamus cũng giống như thế. Ba người họ với nhau - là tinh
chất của hạnh phúc. Còn những thứ khác chẳng có gì là quan trọng cả.
Bé con cuối cùng trong đoàn Brownie đã ra về, cả văn phòng đột nhiên im
lặng. “Callie này?” tôi nhảy dựng lên. Ian lại từ trong phòng mình đi ra, khi
chiến trường lúc này đây đã quang đãng. “Tôi nói chuyện với cô một phút được
không?”
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“Được! Dĩ nhiên là được chứ.”
“Ian, hẹn gặp anh ngày mai nhé,” Carmella lên tiếng. “Gặp cô vui thật đấy
Callie. Quản đám nhóc tì tốt lắm.”
“Cảm ơn chị.” Tôi cười toe.
Tôi đi theo Ian vào văn phòng của anh, nơi đó có Angie đang say ngủ, cuộn
tròn mình trong ổ chó. Căn phòng được sắp xếp ngăn nắp - đấy còn là nói giảm
đi rồi đấy - nhưng không khô khan, không như khoảng không gian trắng - đen
của Muriel. Văn phòng của tôi bừa bộn vui mắt, thi thoảng còn có thể coi là bừa
bãi vì những mẩu giấy ghi chú lộn xộn và những tấm ảnh vương vãi đó đây,
cùng những tách cà phê và những thứ tương tự. Trái lại, văn phòng của Ian thì
vô cùng ngăn nắp. Kia là những văn bằng chứng chỉ của anh, bằng cử nhân Đại
học New York, bằng bác sĩ thú y Tufts. Những kệ sách đầy những cuốn sách
chuyên ngành nặng nề, bức tượng điêu khắc hình một chú chó nho nhỏ. Treo
trên tường là một bức tranh hình chiếc thuyền buồm khá đẹp, bằng đủ loại sơn
dầu đầy màu sắc trên nền vải thô.
Nhưng món đồ thú vị hơn cả là bức ảnh lồng trong khung đặt trên tủ hồ sơ
đằng sau bàn làm việc của Ian. Ảnh chụp anh chàng Ian trẻ tuổi hơn cùng một
người phụ nữ rất, rất xinh đẹp. Tóc dài vàng óng, làn da mượt mà, khung xương
có thể làm đối trọng với khung xương của Natalie Portman. Cả hai người đều
đang mỉm cười, thế là một cơn nhói đau bất chợt nhéo lấy tim tôi. Ian trông rất
hạnh phúc trong tấm hình ấy.
“Vợ của anh à?” tôi hỏi.
Ian liếc sang bức ảnh. “Vợ cũ.”
Tận trong tâm khảm của anh thì không cũ lắm đâu, anh bạn à, khi mà anh
giữ lại tấm ảnh của cô ấy ở đây để dằn vặt bản thân mỗi ngày. “Cô ấy đẹp quá.”
“Ừ.” Anh chẳng nói gì thêm.
“Ian này?” tôi hỏi sau một phút qua đi.
“Gì cơ?”
“Anh muốn nói chuyện với tôi mà, còn nhớ chứ? Mặc dù như thế này cũng
thú vị lắm.”
Ian thoáng nhắm mắt. “Phải rồi.” Anh thở dài. “Tôi nghĩ có thể cần phải thuê
cô. Nếu như cô nghĩ mình thực sự có thể làm nên chuyện gì đó thì cứ thế đi.”
“Chiến dịch nồng nhiệt và êm ái!” tôi vỗ tay khiến Ian giật bắn mình. “Anh
quyết định phải lắm đấy Ian. Chuyện này sẽ rất tuyệt!”
“Thật ư?” anh hỏi lại.
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“Ồ, coi nào. Tôi đâu phải là nha sĩ đâu, trời ạ.” Ngay lúc ấy dạ dày tôi lại kêu
rột roạt.
“Đừng nói là lại thế nữa nhé,” Ian nói.
“Suỵt. Tôi chỉ đang đói bụng thôi. Tôi đã có một ngày thật sự vất vả. Trước
hết là dạy cho mấy lão bà nhảy hip hop, rồi sau đấy tôi còn phải chăn dắt đám
Brownie. Anh muốn ăn tối không? Chúng ta có thể bàn chuyện khi ăn đấy.”
Ian trông cảnh giác. “Vậy cũng được,” anh đáp sau khi có chút cân nhắc.
“Chúng ta có thể đến nhà hàng Elements,” tôi đề nghị. “Nơi này gần chỗ tôi
ở, để tôi có thể tạt ngang qua lấy laptop.”
“Được thôi,” Ian đáp. Anh chăm chú nhìn tôi trong một phút. Chúa ôi, đôi
mắt ấy thật là... xanh biêng biếc. Betty Boop chắp tay chống cằm mà thở dài
sườn sượt.
“Được rồi,” tôi thốt lên, chợt nhớ ra mình là một người chuyên nghiệp và
đây không phải là đêm vũ hội tốt nghiệp. “Ừm... anh có biết nhà hàng đấy ở đâu
không? Hơi khó tìm một chút, vì nó nằm cuối con phố một chiều nhỏ bé này, rồi
anh phải rẽ vào bãi đỗ xe, nhưng nó lại trông không giống bãi đỗ xe, mà giống
một con hẻm hơn, nhưng lại dẫn đến...”
“Thế thì tôi đi theo cô luôn cho xong.” anh thẳng thừng đề nghị.
Tôi mỉm cười. “Đấy, thưa bác sĩ McFarland, là một ý kiến tuyệt vời.”
Chú thích:
1. Bitch (chó cái) cùng âm cuối với witch (phù thủy).
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