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Cuộc họp giữa 4 người Bách,
Tuyến, Quang và Tài được tổ chức
tại khách sạn Intercontinental. Bách
đã gọi về Hà Nội và báo cáo tất cả
cho Sở Tình Báo những hoạt động
của ba người nắm giữ số tiền đầu tư
của nhóm Đỗ Gia Thủ tại Quận
Cam. Chàng cho biết về những khó
khăn để thu hồi lại số tiền hơn trăm
triệu Mỹ Kim đã được chia ba giữa
Tuyến, Quang và Tài. Theo tài liệu
do Bằng chụp hình lại trong văn
phòng luật sư của Quang, số tiền
này đã được phân tán hết, Bách xin
chỉ thị của Tướng X để giải quyết
trường hợp ba người này.
Câu trả lời đến thẳng từ Tướng X,
không phải qua trung gian của
phòng Kiều Vận như mọi khi. Lệnh
của Tướng X là án tử hình cho cả ba
tên. Để làm guơng cho những kẻ
nắm giữ những số tiền lớn được Hà
Nội tung ra để đầu tư vào những thị
trường của các nước ngoài, đặc biệt
tại Hoa Kỳ. Đỗ Gia Thủ tham nhũng
để đạt được tài sản khổng lồ hơn
trăm triệu Mỹ Kim mang đầu tư ở
Mỹ, nhưng tiền này cũng là tiền của
nhà nước. Đỗ Gia Thủ đã bị xử tử
nhưng những kẻ thừa cơ trục lợi
chiếm đoạt số tiền này cũng phải
đền tội theo! Tuớng X ra lệnh cho
Bách điều động ban ám sát đặt tại
Quận Cam để thi hành quyết định.
Và Bằng chính là người đứng đầu
ban ám sát này!
Bách suy nghĩ nhiều về lệnh giết
cả ba người Tuyến, Quang và Tài.
Chàng không tiếc thương gì ba tên
này. Dám lường gạt và chiếm đoạt
số tiền lớn đến thế chết là đáng tội.
Nhưng cả trăm triệu đô la không thu
lại được là điều đáng tiếc. Bách đã ở
Hoa Kỳ ba mươi năm, chàng đã tiêm
nhiễm lý tưởng của cuộc đời tại đây.
Là kiếm ra tiền nhiều chừng nào hay
chừng đó, kể gì nữa đến tư bản hay
cộng sản. Hay tiền của nhà nước với
tiền của chính mình. Tại sao chàng
không lợi dụng dịp này để kiếm thêm
tiền cho chính bản thân chàng?
Bách biết hầu như tất cả những
nhân vật lớn tại Việt Nam đều như
Đỗ Gia Thủ. Là đã kiếm chác cho
chính họ hay gia đình những tài sản
khổng lồ và đều theo nhau đem tiền

sang đầu tư tại ngoại quốc. Đỗ Gia
Thủ chỉ là một trong những người
nắm giữ những chức vụ lớn tại Việt
Nam mang tiền sang đầu tư tại Mỹ.
Và đã bị làm dê tế thần hy sinh cho
phong trào bài tham nhũng đang lên
như diều tại Việt Nam. Nhưng những
kẻ làm lớn khác đang có tiền đầu tư
tại đây đều sợ lâm vào tình trạng
như Đỗ Gia Thủ. Là bị chính những
người thân tín nắm giữ tiền đầu tư
tại nước ngoài lường gạt và lấy trọn
nếu có điều gì xảy ra. Như trường
hợp bộ ba Tuyến, Quang và Tài đã
mưu mô để hưởng trọn số tiền hơn
trăm triệu Mỹ Kim của Đỗ Gia Thủ.
Bách không ngạc nhiên về lệnh
ám sát cả ba người. Tướng X cũng
như những nhân vật đầu não khác
đều có tiền đầu tư tại Hoa Kỳ. Họ
muốn một bài học cho những người
đang nắm tiền của họ bên này. Là
đừng giở quẻ, tìm cách bịp bợm gạt
gẫm. Sẽ phải trả giá bằng chính
mạng sống của mình! Bách dĩ nhiên
phải thi hành lệnh của Tướng X.
Nhưng chàng phải làm thế nào để
hưởng lợi trong khi thi hành mệnh
lệnh đây?
***
Bách gọi cho văn phòng của
từng người. Chàng để lại message
là cần gặp cả ba người tại khách
sạn Intercontinental về chuyện Đỗ
Gia Thủ. Bách tin chắc Tuyến,
Quang và Tài khi nghe đến tên Đỗ
Gia Thủ sẽ phải đến ngay. Và quả
đúng như vậy!
Bách đã làm copy những tài liệu
Bằng chụp tại văn phòng Quang và
chàng đưa mỗi bản cho từng người.
Mặt của Tuyến, Quang và Tài nhợt
nhạt hẳn khi mở ra đọc những trang
giấy liệt kê từng chi tiết về số tiền
hơn trăm triệu được chia ba. Bách
nhìn chăm chú vào từng người và
chàng lên tiếng:
- Tất cả các hoạt động của các
anh chúng tôi đều biết rõ. Đỗ Gia
Thủ đã bị xử tử hình vì tội tham
nhũng nhưng tài sản của hắn đều
thuộc về nhà nước. Các anh giữ số
tiền này là lấy cắp của nhân dân.
Tuy nhiên nếu các anh chịu trả lại số
tiền này, chúng tôi có thể châm
chước và thứ tội cho các anh.
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Tuyến nhìn lên. Bách đứng chắp
tay sau đít khinh khỉnh đi qua lại
như thày giáo đang giảng bài cho
học trò. Chàng không ngờ tên Bách
làm bảo hiểm chính Tuyến đã thương
lượng để ăn chia số tiền bảo hiểm
cho công ty đầu tư lại là tên cộng
sản nằm vùng
tại Quận Cam.
Chàng tự trách mình không điều tra
kỹ trước khi gọi đến Bách. Nhưng
hắn nằm vùng quá kỹ như thế ai ngờ
đến được!
Tuyến thừa biết việc ăn trọn số
tiền của Đỗ Gia Thủ thế nào cũng
gặp rắc rối. Nhưng chàng hy vọng
không ai đoán được công ty của
chàng đã được hai anh em họ Đỗ
giao tiền để đầu tư. Chính người em
của Đỗ Gia Thủ đã đến gặp chàng
và cho biết ngoài hai anh em ra
không ai được biết về chuyện đầu tư
được giao cho công ty của Tuyến.
Tại sao Bách tìm ra được? Và Bách
là nhân viên tình báo nằm vùng của
Hà Nội. Nhưng ngoài hắn ra ở Quận
Cam này còn những ai nữa?
Quang tức giận nhìn xấp giấy tờ
lấy từ văn phòng của chàng. Quang
tự trách mình đã không cẩn thận cất
những tài liệu này trong safe box
của nhà băng, để bừa bãi trong ngăn
kéo của bàn giấy, kẻ nào cậy cửa
vào cũng lấy được! Nhưng sự đã rồi!
Bách đã nắm được tất cả tài liệu của
chuyện đầu tư tiền của Đỗ Gia Thủ,
tệ hại hơn nữa, việc chia ba và phân
phối tài sản đều bị biết rõ như thế.
Làm sao để đối phó đây? Quang
trước giờ không dính líu gì đến
những chuyện phạm pháp, chàng
chỉ lo việc giấy tờ, mọi sự đều do
Tuyến tính toán. Không hiểu Tuyến
sẽ làm gì truớc nguy cơ do Bách đem
đến này?
Tài hết nhìn Bách lại quay sang
nhìn Tuyến và Quang. Chàng trước
giờ vẫn kính nể tài làm ăn của Tuyến
nhưng Tài không ngờ Tuyến quá tin
và sơ hở giao phó việc cho Quang
và bất cẩn để ra nông nỗi này. Vẻ
giảo hoạt của Bách làm Tài nghi
ngờ không biết tên này còn mánh
lới nào chưa giở ra. Nếu đúng Bách
là nhân viên tình báo của Hà Nội và
đòi lại hết số tiền đầu tư của Đỗ Gia
Thủ, chàng sẵn sàng trả để mọi sự
được yên. Nhưng nếu Bách chỉ bịp
bợm, vì một cớ gì đó nắm được

những tài liệu của Quang, tìm cách
làm tiền và không phải do lệnh của
Sở Tình Báo tại Hà Nội, chàng sẽ
phải giải quyết ra sao?
Tài đã nghe tiếng về những
chuyện làm ăn không lương thiện
cuả hãng bảo hiểm Bách Việt của
Bách tại Quận Cam này. Việc Bách
chỉ bịp xuông hy vọng ba người sợ
đem tiền trả cho Bách ăn không
cũng là chuyện có thể xảy ra lắm.
Nhưng nếu Bách nói thật và Tài
không chịu trả tiền, hắn có thể làm
chuyện gì? Và số tiền hơn ba chục
triệu cho mỗi nguời quá lớn. Làm
sao chàng có thể khơi khơi trả lại cả
một tài sản như vậy? Chàng có thể
làm gì đây để đối phó với tên Bách
này?
Bách tiếp tục nói, không màng
đến những băn khoăn cả ba người
đối diện đang quay cuồng với những
ý nghĩ trong đầu.
- Chúng tôi không bắt các anh
trả ngay tức khắc số tiền lớn này.
Nhưng nội trong năm ngày, mỗi anh
phải chuyển bằng wire transfer sang
trương mục sau đây tại nhà băng
Credit Suisse ở Thụy Sĩ số tiền là 10
triệu Mỹ Kim. Sau đó một tháng là
10 triệu Mỹ Kim nữa. Và một tháng
nữa là số tiền còn lại cho đủ số tiền
các anh đã lấy của Đỗ Gia Thủ. Như
thế các anh có thời giờ để bán các
bất động sản hay stocks và bonds
các anh đã dùng tên người khác để
đầu tư. Nên nhớ là chúng tôi muốn
thu hồi đủ hết số tiền của Đỗ Gia
Thủ, kể cả tiền lời từ đó đến nay. Một
xu cũng không thể thiếu!
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