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Triệu Tôn liếc nhìn vào 
kính chiếu hậu và cảm thấy 
băn khoăn. Chiếc xe truck 
18 bánh to lớn, cồng kềnh 
chạy theo chiếc Mercedes 
hắn lái đã trên 40 miles và 
vẫn tiếp tục bám sát. Triệu 
Tôn nhiều lần cố tình chạy 
chậm để chiếc truck qua mặt 
nhưng tên tài xế xe vận tải 
này không có vẻ gì muốn 
chạy nhanh cướp đường như 
những người lái truck khác. 
Triệu Tôn chạy nhanh hắn 
cũng theo nhanh, bớt ga lái 
chậm hắn cũng giảm tốc độ. 
Chiếc truck như một đe dọa 
vĩ đại theo sát Triệu Tôn suốt 
từ quãng đường ngoài Los 
Angeles và hắn chỉ chú ý 
đến điều này trong khoảng 
hơn nửa tiếng trở lại. Con 
đường vòng núi Triệu Tôn lái 
thường xuyên có khi nào 
thấy truck qua lại đâu. Hắn 
nghĩ đến Mei Liang đang chờ 
hắn và Triệu Tôn sốt ruột 
đạp thêm ga vọt nhanh hơn 
nữa. 

Gần đây tuần nào Triệu 
Tôn cũng đến để gặp người 
đàn bà nhập cảnh lậu từ 
Trung Hoa lục địa với thân 
hình bốc lửa này. Hắn đã 
được Henry Cheng, thủ lãnh 
của Triad tại Los Angeles 
giao phó cho nhiệm vụ trông 
coi hệ thống mãi dâm với gái 
đẹp nhập cảnh lậu từ Trung 
Cộng sang, Những người 
đàn bà và cả những cô gái 
nhỏ tuổi từ vùng thôn quê 
của Tàu cộng mơ mộng 
được sang vùng đất vàng 
bên kia bờ Thái Bình Dương 
đã được những tay đi lùng 
gái đẹp của Triad hứa hẹn 

một cuộc sống huy hoàng tại 
Hoa Kỳ. Họ đã nhắm mắt đi 
theo, được đưa xuống lòng 
tàu và làm cuộc hành trình 
lênh đênh trên biển cả hàng 
hai ba tháng trời. Chiếc tàu 
để đánh lạc hướng của Sở Di 
Trú Hoa Kỳ đi khắp các nơi, 
hằng nửa vòng trái đất, cặp 
biết bao nhiêu bến nhưng 
những người đàn bà từ Trung 
Hoa này bị khóa chặt ở dưới 
lòng tàu ô uế, ngộp thở, giấu 
kín như những món đồ lậu. 
Từ một hải cảng của vùng 
Mỹ châu La Tinh, sau cùng 
những chuyến tàu này cập 
bến ở vùng biển phía đông 
Hoa Kỳ và trong đêm tối, 
những người đàn bà khốn 
khổ được lùa ra trên những 
chiếc xe truck chở đồ, thoát 
khỏi sự kiểm soát của các 
nhân viên Sở Di Trú.  

Những tên côn đồ của 
Triad vùng New York phân 
loại những nô lệ tân thời này 
theo tuổi tác và sắc đẹp tại 
một ngôi nhà lớn tại Long 
Island, giam giữ những cô 
gái sa chân vào cạm bẫy tại 
đây và phân phối họ đi khắp 
nước Mỹ. Các Chinatown lớn 
tại New York, Chicago, 
Boston, Washington D.C., 
Houston, San Francisco và 
Los Angeles đều có những 
hệ thống mãi dâm do Triad 
điều hành và tùy theo nhu 
cầu, các cô gái trẻ đẹp thôn 
quê của Trung Hoa lục địa 
này bị cưỡng ép vào con 
đường mãi dâm cho bọn 
Mafia Tàu Triad. Kẻ nào 
chống cự bị chúng giết và 
thủ tiêu mất xác. Những 
người còn lại bị khủng bố 

thường xuyên và bị chích 
bạch phiến cho thành ghiền 
để không còn khả năng trốn 
thoát. Mỗi vùng hoạt động 
của Triad đều có những ngôi 
nhà lớn ở vùng ngoại ô để 
chứa và giam giữ các cô gái 
bị bắt buộc làm nghề mãi 
dâm này. 

Triệu Tôn được Henry 
Cheng giao trọng trách kiểm 
soát động chứa gái của Triad 
tại ngôi biệt thự sang trọng 
trên đỉnh núi cách xa thành 
phố Los Angeles hơn 80 
miles về phía Đông Bắc. 
Hắn đi lại thường xuyên để 
nhận lãnh những “món 
hàng” mới từ New York đưa 
xuống hoặc sau một thời 
gian, di chuyển các cô gái 
mãi dâm này sang vùng 
khác để trao đổi với nhóm 
Triad vùng đó. Luật lệ của 
Triad là không bao giờ giữ 
một tốp gái nào lâu hơn 4 
tháng. Thay đổi thường 
xuyên để khách hàng luôn 
luôn có hoa thơm cỏ lạ mới 
cũng như vì lý do an ninh. 
Các cô gái bị ép buộc này di 
chuyển luôn sẽ khó tìm cách 
thoát và khó bắt liên lạc với 
người quen ở Mỹ hoặc được 
khách làng chơi động lòng 
nghĩa hiệp ra tay giải cứu. 

Triệu Tôn trước giờ vẫn 
coi động chứa gái của Triad 
này như một thứ business. 
Hắn điều hành như một cơ 
sở thương mại để kiếm ra 
tiền, cũng như căn chợ tại 
Orange County, chỉ cốt sao 
thu lời. Làm hài lòng Triad và 
làm giàu cho chính hắn. 
Triệu Tôn không hề để ý đến 
các cô gái này. Một phần vì 
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họ chỉ là những món đồ để 
hắn kiếm tiền, phần khác vì 
hắn mê say Uyên và không 
buồn để ý đến đàn bà khác. 
Tuy nhiên Mei Liang khác 
hẳn những cô gái mặt trắng 
bệch và mắt lờ đờ của động 
chứa. Mei Liang với thân 
hình ngồn ngộn căng phồng 
và cặp đùi dài thon toàn hảo 
đã cho hắn những giây phút 
tuyệt vời và thỏa mãn hắn 
đến cực điểm. Triệu Tôn 
càng lúc càng thấy hắn tự 
kiếm cớ để lên gặp Mei 
Liang nhiều hơn trước. 
Những thủ thuật của nàng 
quá tài tình cho hắn những 
khoái cảm không kiếm được 
ở ai khác, nàng lại không có 
vẻ gì khổ sở như những cô 
gái bị ép buộc hành nghề. 
Triệu Tôn nhiều lúc thấy khó 
hiểu. Hắn nghĩ đến việc cất 
nhắc Mei Liang để nàng phụ 
hắn trong việc trông coi động 
chứa. Và một vài lần hắn đã 
không tuân theo luật lệ của 
Triad đưa Mei Liang xuống 
Los Angeles chơi, gần như 
trao trả tự do cho nàng, tuy 
lúc nào cũng phải có hắn đi 
cùng, hoặc một tên thủ hạ 
khác canh chừng. Triệu Tôn 
cũng đã đưa Mei Liang đến 
dự buổi tiếp tân của Lữ và 
partnership và hắn hài lòng 
khi thấy nhiều kẻ đã nuốt 
nước bọt khi thấy Mei Liang 
trong chiếc áo sường sám xẻ 
lên gần háng. Hắn cũng đã 
được xoa dịu tự ái phần nào 
khi thấy Uyên cũng phải đưa 
mắt nhìn, ngạc nhiên. 

 
*** 
 

Triệu Tôn nghĩ đến Mei 
Liang trên con đường lái xe 
vòng núi và hắn không chú ý 
đến chiếc xe truck sau lưng 
nữa. Chắc hẳn một tên tài xế 
rắn mắt nào, lái xe quá lâu 
nên kiếm cách chọc phá 
những người lái xe khác cho 
đỡ buồn. Hắn tưởng tượng 
Mei Liang đang nằm chờ hắn 
trên chiếc giường king size 
và cảm thấy nóng ruột hơn. 
Hắn không nhìn kính chiếu 
hậu nữa. Và hắn không thấy 
chiếc xe truck 18 bánh đang 
vọt lên đi sát vào ngang 
hông như muốn qua mặt. 
Chiếc xe Mercedes 560 SEL 
của Triệu Tôn lúc đó đang 
chạy vòng theo triền núi, một 
bên là vực sâu dốc thẳng, 
ngăn cách bởi một hàng cột 
chắn. Chiếc xe vận tải vĩ đại 
bỗng nhiên quặt ngang đụng 
vào hông trái của xe Triệu 
Tôn. Chiếc Mercedes mất 
trớn đâm thẳng xuyên qua 
hàng cột chắn. Triệu Tôn 
đạp lút thắng nhưng không 
kịp. Hắn thấy mình và chiếc 
xe lao xuống vực thẳng 
đứng. Triền đá phía dưới như 
bay vùn vụt về phía hắn. 
Triệu Tôn rú lên như một con 
thú. Chiếc xe đập vào thành 
đá nổ tung với ngọn lửa bốc 
cao và tiếp tục lăn theo dốc 
núi như một khối lửa lớn lăn 
tròn. 

Người tài xế chiếc xe truck 
dừng lại nhìn trên con đường 
vắng không một xe qua lại 
và mỉm cười. Al Montello 
chắc sẽ phải hài lòng với 
công tác thực hiện tuyệt hảo. 
Hắn có bao giờ làm hỏng 

việc Al đã giao phó bao giờ 
đâu! 


