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K
al bước xuống xe, đi vào phòng ăn 
rộng rãi sảng sủa của một người 
bạn. Tối nay ở đây có cuộc gặp mặt 
rất vui vẻ. Kal là nhà buôn giàu có, 
hơn 30 tuổi vẫn sống độc thân, định 

đến đây xem có thể tìm được người vừa ý để lấy 
làm vợ. Vừa bước vào nhà bạn, ánh mắt Kal đã 
bị một cô gái xinh đẹp hút mất hồn. 

Gặp gỡ chuyện trò với bạn bè một lúc lâu, Kal 
không sao quên được cô gái kia. Anh tìm cơ hội 
để tiếp xúc với cô nàng. Cô tên Pima, làm thư ký 
cho một công ty. Hình như cô cũng có cảm tình 
với Kal.

Hai người đang say sưa chuyện trò, thì cuộc gặp 
mặt sắp đến hồi kết thúc. Vậy là Kal vội chủ 
động nó xin đưa cô về nhà, cô vui vể đồng ý. Rất 
nhanh, xe Kal đã dừng ngay trước một ngôi nhà 
tao nhã vắng vẻ, hai người quyến luyến không 
muốn rời nhau. Điều làm cho Kal hơi thất vọng là 
Pima không mời anh lên nhà chơi.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, hai người thường 
xuyên hẹn hò gặp gỡ. Mọi việc đều thuận lợi, 
Kal rất sung sướng vì đã chọn được một ý trung 
nhân. 

N
hưng một hôm, Kal và Pima đang 
ăn ở khách sạn, thì anh phát hiện 
ra cô nàng có vẻ lo buồn. Kal tỏ ra 
quan tâm thân thiết hỏi: "Pima sao 
thế, có chuyện gì cần anh giúp đỡ 

không?". Pima không trả lời, nước mắt cứ chảy 
hoài.

Kal xót xa nói: "Pima thân yêu, anh 
muốn lấy em làm vợ, muốn chia sẻ cùng em. 
Em có đồng ý không?". Điều khiến Kal càng 
lúng túng là Pima nước mắt cứ chảy tràn, đau 
khổ khóc nấc lên, làm cho nhiều khách ăn 
nhìn họ với ánh mắt hiếu kỳ. Sau đó, Pima bình 
tĩnh trở lại, nói:

- Kal, rất tiếc, em đã có chồng rồi, em thuộc 
về người khác. Anh ta không đồng ý ly hôn 
với em.

K
hi Kal còn đang nhìn cô với đôi mắt kinh ngạc 
thì cô đã xách túi sách, vừa khóc vừa đi khỏi 
khách sạn. Từ đấy trở đi, lòng Kal cứ nao nao, 
anh không quên được Pima, luôn luôn nhớ lại 
những giờ phút ngọt ngào khi họ ở bên nhau. 

Họ phải là một đôi hạnh phúc trời đất ban tặng cho! Thế 
là, anh quyết định hành động liều lĩnh cực đoan. 

Kal để một tuần điều tra, sau đó thuê một tên sát thủ để 
trừ khử anh chồng Pima. Khi tên sát thủ đến, Kal nhắc đi 
nhắc lại phải hành động lanh lẹ dứt khoát, không để ai 
phát hiện được. Kế hoạch liệu có được thực thi suôn sẻ? 
Tối hôm đó, Kal sốt ruột, cứ đi đi lại lại trong phòng. Cuối 
cùng, tiếng điện thoại reo.

- A lô! - Kal vội nhấc điện thoại 

- Ông chủ, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ ông giao.

- Tốt lắm! Kal nói - Tất cả đểu suôn sẻ chứ?

- Vâng, nhưng, nhưng...

- Nhưng làm sao? - Kal cuống quýt.

- Nhưng, khi tôi đi khỏi, thì bị một người đàn bà nhìn 
thấy.

- Mày là một thằng ngốc! Tao đã nhắc phải cận thận cơ 
mà. 

- Không sao, ông chủ - Đối phương nói - Hình như là vợ 
hắn, tôi đã khử luôn cả hai rồi.
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