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Bằng dùng  lưỡi lam lách vào  ổ 

khóa và lựa  chiều dùng nhẹ sức  
vặn. Có tiếng tách và chàng xoay ổ 
đấm cửa, chiếc cửa mở tung. Bằng 
mỉm cười thích thú. Nghề mở khoá 
chàng  đã thiện nghệ và nổi  tiếng 
trong khoá học của  Sở Tình Báo tại 
Lạng Sơn. Ngoài tài mở  bất cứ loại 
khoá nào dù tối tân và  cầu kỳ đến 
mức nào đi nữa, Bằng  còn đứng đầu 
lớp về  tài thiện xạ. Chàng bắn  
không cần nhìn đến đối tượng và  
không bao giờ trật. Và Bằng  đã 
được chọn để gia nhập  tổ ám sát 
của Sở Tình Báo,  nơi quy tụ những 
nhân viên tài ba  và thượng thặng 
bậc nhất, được tuyển chọn  do chính 
Tướng X, một  hãnh diện không nhỏ 
cho  nguời được ân huệ này! 

Cách đây hai  ngày chàng đã 
nhận được  chỉ thị để đến gặp  Bách, 
chủ nhân của công ty bảo hiểm Bách  
Việt. Bằng đã được báo  cho biết 
Bách chính là  tài sản vừa được đánh 
thức của  Sở Tình Báo sau ba  mươi 
năm nằm ngủ yên  trong cộng đồng 
người Việt tỵ nạn tại  Quận Cam. Và 
chàng được đặt dưới sự  chỉ huy và 
điều động của Bách, để làm mọi việc 
cần thiết cho  những kế hoạch của 
Tướng X. Bằng mừng rỡ. Chàng đã 
chán ngấy việc sống ở Quận Cam 
này trong hai năm nay, kể từ ngày 
được Phòng Kiều Vận của Sở Tình 
Báo cho sang  Mỹ để hoạt động tại 
vùng này. Lại còn phải đóng vai  trò 
người chồng thứ ba  cho Liên, người 
đàn bà  nổi tiếng trong giới người  
Việt ở đây vì  chuyện ba chồng. 
Bằng  biết đây là đòn  trả đũa của 
thằng Hiệu, tên bất tài lúc nào cũng  
đứng sau chàng trong mọi cuộc thi 
của khoá huấn luyện của Sở Tình  
Báo, nhưng chỉ vì có gốc gác lớn, đã 
được cất nhắc để lên làm  trưởng 
phòng Kiều Vận. Và Hiệu đã luôn 
luôn ghen tức với  Bằng, tìm đủ cách 
để dèm  và đầy đọa Bằng. Tệ hại  
nhất là đã ra lệnh là Bằng  phải tiếp 
tục đóng vai  chồng ba cho Liên, dù  
Bằng đã nhiều lần yêu cầu để  Sở 
Tình Báo cho chàng  những nhiệm 
vụ khác và  thay đổi môi trường hoạt 
động tại một địa phương không phải 
là Quận Cam. 

Bằng đến gặp Bách tại một tiệm 
ăn nhỏ kín đáo, ít người. Bách nói: 

- Em làm việc ở văn phòng kế 
toán của bà Liên là tiện lợi lắm. Tôi 
cần em điều tra về văn phòng  luật 
sư Quang, cũng nằm ngay trong  
buiding chỗ em làm việc. Tất cả 
những tài  liệu gì về việc đầu tư của 
tên  này chung với vợ chồng Tuyến 
và Lệ, tôi muốn biết mọi chi tiết. 
Nhưng cần nhất là kín đáo, đừng để 
lộ ra là chúng ta đang để ý và điều 
tra hắn. 

Bằng mỉm cuời: 
- Thưa anh, việc điều tra mật, 

không để cho đối tượng biết là nghề 
của em. Anh đừng lo, em sẽ chu 
toàn mọi việc. 

Bách nhìn Bằng chăm chú: 
- Tôi đã được nghe giới thiệu 

nhiều về em, tốt nghiệp thủ khoa 
khoá 46 của Sở. Em là người có 
nhiều tài năng, tại sao Sở không 
dùng em vào những việc khác? 

Bằng biết  Bách ám chỉ  việc 
chàng đang  sống với Liên,  làm trò 
cười  cho mọi người vì chuyện làm 
chồng thứ ba của Liên. Bách thừa 
biết mọi chuyện của những nhân 
viên như Bằng đều do chỉ thị của Sở 
Tình Báo. 

Bằng lắc đầu: 
- Anh sống ở  Mỹ đã ba mươi 

năm, không  liên lạc với Sở nên anh  
chưa rõ những thay đổi hiện  nay. 
Em không thể nói  nhiều hơn. Nhưng 
nếu anh  có dịp để liên lạc thẳng  
được với Tướng X,  xin anh nói lại  để  
thay đổi  cho em vào một nhiệm vụ 
khác. Hay đổi cho em sang làm việc 
tại một địa phuơng nào đó như 
Houston chẳng hạn! 

Bách gật đầu: 
- Em lo việc này cho tôi xong 

xuôi, tôi sẽ giúp em chuyện đó! 
 
* * * 
 
Bằng cầm chiếc bút  đầu gắn 

ngọn đèn nhỏ rọi vào văn  phòng 
luật sư Quang. Giờ này đã  quá nửa 
đêm, không  còn ai trong building  
nhưng Bằng vẫn cẩn  thận chỉ dùng 
ngọn đèn nhỏ xíu để tìm đường đi tới 
bàn làm việc của Quang. Chàng đã 
tắt hệ thống báo động  của cả 
building nên không sợ nhân viên  an 
ninh nào vào bất chợt và có nhiều  

thời giờ để xem hết tất cả những  
chồng hồ sơ của Quang liên hệ tới  
công ty đầu tư  của Tuyến. Quang đã  
đưa những chuyện giấy  tờ này thị 
thực ở  văn phòng kế toán của  Liên 
nên Bằng  biết hồ sơ  nào quan 
trọng,  giấy tờ nào không cần thiết. 

Chàng dùng một chiếc bút khác 
đầu gắn máy  chụp ảnh để chụp tất 
cả những hồ sơ liên hệ đến công ty 
đầu tư của Tuyến  và công ty đầu tư 
Thiên Long của Tài. Hồ sơ về công  
ty chóp bu ở đảo Cayman  Island 
cũng nằm trong xấp này và được 
Bằng chụp lại hết. Giấy tờ khai phá 
sản và số tiền đầu tư hơn trăm triệu 
Mỹ Kim được phân chia giữa Tuyến, 
Quang  và Tài ra sao được Quang 
ghi chép đầy đủ, kể cả những hồ sơ 
chuyển tiền  wire transfers sang 
những truơng mục của ba người ra 
sao và  ngày nào đều có đủ. Bằng 
mỉm cười.  Chàng không ngờ mọi sự 
dễ dàng như vậy. Quang là người lại 
ghét  dùng computer, mọi sự đều 
được ghi chép trên giấy  trắng mực 
đen  nên công việc  của Bằng mới  
thành giản dị  như vậy. Nhưng nếu 
Quang có  để mọi hồ sơ trên 
computer Bằng cũng  tìm ra. Chỉ mất 
công hơn một chút vì phải tìm cách 
truy ra  password để vào nhưng 
Bằng đã học đủ để làm được mọi 
việc này, dù phức tạp đến đâu đi 
nữa. 

 
* * * 
 
Bằng gặp lại Bách ngày hôm sau 

cũng trong cùng tiệm ăn. Chàng đưa 
tất cả những hình chụp hồ sơ của 
Quang cho Bách. Bằng nói: 

- Em đã xem kỹ rồi.  Tiền đầu tư 
của Đỗ Gia Thủ do ba  tên Tuyến, 
Quang và Tài nắm hết. Chúng nó 
cũng khôn lắm. Hai tên Tuyến và Tài 
em không biết nhưng tiền của tên 
Quang này  đã được phân phối vào 
nhiều trương  mục của nhiều ngân 
hàng khắp  nơi. Hắn  cũng đầu  tư 
vào  nhiều thứ  khác nhau:  bất động 
sản, stocks, bonds. Nhiều trương 
mục  không đứng tên hắn nhưng 
đứng tên  bà con của hắn. Em không 
nghĩ mình có thể truy hồi số tiền này 
lại được. 

Bách trầm ngâm: 
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- Bọn này toàn là bọn cáo già cả. 
Tiền  đã vào tay chúng rồi khó lấy lại 
được. Nhưng việc này sẽ do Sở 
quyết định. Tôi sẽ báo cáo về trung 
ương công việc làm tốt của em. Có 
chỉ thị gì mới tôi sẽ cho em biết sau. 

 


