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Cuộc họp báo được tổ chức tại
khách sạn Hilton năm ngày sau khi
Quang và Tuyến bị giết chết. Hai vụ
án mạng còn nóng hổi và cảnh sát
không có chút manh mối nào để điều
tra. Lệ đã gọi cho cơ quan cảnh sát
tại Orange County và thông báo cho
biết nàng sẽ có mặt trong buổi họp
báo và sẽ cho biết tất cả các chi tiết
cần thiết về vụ án mạng của chồng
nàng. Nhưng nàng chưa muốn ra
mặt để gặp giới chức điều tra vụ án
vì nàng lo sợ cho tính mạng của
chính nàng, đang bị nhóm sát nhân
lùng giết.
Hoa cũng gọi cho nhân viên FBI
nàng quen biết trong vụ nàng tố cáo
bọn Mafia của sòng bài trên Las
Vegas định thủ tiêu nàng mấy năm
trước. Hoa kể sơ về việc Quang và
Tuyến bị giết chết và nàng khẳng
định ngay đây là việc của cơ quan
phản gián của FBI vì tình báo của
Hà Nội đã ngang nhiên hoạt động
ngay trên phần đất của Hoa Kỳ và
đã ám sát hai người bạn làm ăn
chung với vợ chồng nàng. Hoa cho
biết nàng có đủ bằng chứng để buộc
tội và sẽ phanh phui mọi sự trong
buổi họp báo tại khách sạn Hilton.
Sau cuộc họp báo Tài và nàng sẽ về
văn phòng FBI để chính thức lấy lời
khai và đưa các dữ kiện và chứng cớ
nàng đang hiện có. Nhưng Tài và
nàng cũng như Lệ không thể gặp
ngay vì còn đang ẩn trốn bọn sát
nhân. Nàng cũng yêu cầu FBI phối
hợp với cảnh sát địa phương để bảo
vệ an ninh trong buổi họp báo.
Trong khi đó Tài tìm cách để liên
lạc với văn phòng của dân biểu Hạ
Viện Robert Gallagher của Quận
Cam. Chàng trước kia đã đóng góp
cho quỹ tái ứng cử của dân biểu này.
Tài cho biết chàng đã gửi ngân
phiếu 10,000 Mỹ Kim về văn phòng
dân biểu Gallagher và hứa hẹn sẽ
làm những buổi gây quỹ vận động
trong cộng đồng người Việt cho ông
này trong kỳ bầu cử sáu tháng sắp
đến. Nhưng chàng yêu cầu dân biểu
Gallagher cho người đến dự buổi
họp báo chàng sắp tổ chức tại
Hilton về việc tình báo Hà Nội sang
Hoa Kỳ để ám sát những người làm
business đụng chạm đến quyền lợi

của họ. Dân biểu Gallagher vốn
chống cộng triệt để, nghe người
chief of staff nói lại về lời yêu cầu
của Tài đã gọi lại cho chàng biết ông
sẽ đích thân đến tham dự buổi họp
báo của chàng!
Tài cũng gọi mời hai tờ báo Los
Angeles Times và tờ Register của
Orange County, các đài truyền hình
cuả ABC, NBC, CBS và Fox đến dự
buổi họp báo của chàng, Hoa và Lệ.
Chàng cho biết sẽ phanh phui về bí
mật của hai vụ án mạng và những
dính líu của tình báo Hà Nội. Nghe
nói có dân biểu Gallgher cũng sẽ
tham dự, các tờ báo lớn và đài truyền
hình đều hứa sẽ cho phóng viên đến
để lấy tin và thu hình cho TV.
***
Buổi họp báo được tổ chức theo
đúng ngày giờ ấn định. Cảnh sát địa
phương và các nhân viên FBI đã bố
trí cẩn thận để canh chừng cẩn mật,
chỉ những người có giấy mời mới
được vào và khám xét để xem có
dấu vũ khí không! Tài, Hoa và Lệ
đến khách sạn Hilton bằng cửa sau
và đến thẳng phòng họp sau khi
Hoa đã gọi điện thoại cho nhân viên
FBI nàng quen để gặp ba người
ngoài bãi đậu xe. Trong 5 ngày trước
buổi họp, họ đã thay đổi chỗ ở nhiều
lần và chỉ vào những motel nhỏ,
dùng tiền mặt để trả tiền phòng,
không dám dùng credit card. Tất cả
mọi liên lạc họ đều dùng điện thoại
công cộng ngoài đường, để không ai
có thể truy lùng dấu tích.
Theo lời khuyên của Hoa, Tài đã
sửa soạn để trình bày tất cả mọi sự
kiện bằng Power Point, chiếu hình
lên màn ảnh. Chàng đưa ra tất cả
mọi chi tiết từ đầu về việc đầu tư của
nhóm Đỗ Gia Thủ, đến những hình
thức công ty kiểu kim tự tháp do
Tuyến và Quang bày ra, công ty của
chàng tại California cũng nằm trong
hệ thống này. Nhưng điều quan
trọng nhất là video chàng đã thu
được bằng đầu chiếc bút giả chàng
đã mang theo và kín đáo thu hình tất
cả những lời đe dọa của Bách khi
gặp chàng, Tuyến và Quang để tìm
cách tống tiền đòi chia số tiền hơn
trăm triệu Mỹ Kim. Khi chiếu video
này lên màn ảnh, chứng cớ rành
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rành về việc Bách là nhân viên tình
báo và đã sơ hở nói hết những dính
líu của tình báo Hà Nội trong việc đe
dọa và ám sát.
***
Sau buổi họp báo Tài, Hoa và
Lệ đã về sở cảnh sát cũng như sau
đó đến văn phòng FBI để chính thức
lấy lời khai. Nhân viên an ninh cũng
được cử để bảo vệ ba người ngày
đêm đề phòng bọn sát nhân. Nhưng
sau khi các đài TV phát hình buổi tối
hôm đó và báo chí viết bài tường
thuật ngày hôm sau, Hoa nói với Tài
và Lệ, cho kẹo Bách và các tay sát
nhân của hắn cũng không dám
đụng đến ba người. Nhưng Bách
ngay đêm đó đã biến mất và cảnh
sát hiện đang truy lùng ráo riết để
điều tra về vụ giết Tuyến và Quang.
Trong khi đó dân biểu Gallagher
đã dùng thế lực của mình tại Hạ
Viện để yêu cầu bộ Ngoại Giao Hoa
Kỳ cũng như bộ Tư Pháp điều tra
trực tiếp và đòi làm sáng tỏ vụ
scandal rộng lớn này. Dĩ nhiên trên
phương diện chính thức, các lời buộc
tội của Tài đều bị phủ nhận nhưng
điều ngầm hiểu nếu có chuyện gì
xảy ra cho ba người, ai cũng biết
ngay đây là việc làm của tình báo
Hà Nội hoạt động ngay phần đất
Hoa Kỳ, điều đại kỵ và FBI không thể
nhắm mắt bỏ qua được!
Tài còn đánh thêm một ngón đòn
nữa để bảo đảm an ninh và hy vọng
Sở Tình Báo sẽ để yên cho cả ba
người trong tương lai. Là chàng
tuyên bố sẽ trao trả tất cả số tiền
của Đỗ Gia Thủ đầu tư bên Hoa Kỳ
trở về Việt Nam, dưới hình thức các
tổ chức từ thiện giúp trẻ em nghèo,
cô nhi viện, xây trưòng học...Nhưng
tiền được trao cho các cơ quan từ
thiện Hoa Kỳ, có giấy tờ sổ sách
chứng minh và được quản trị và
giám sát do một ủy ban có chàng,
Hoa và Lệ đứng đầu để trông coi.

