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Cuộc khủng hoảng kinh tế
tại California mở đầu cho
suy thoái kinh tế khắp nơi.
Nạn thất nghiệp tăng lên cao
nhất từ trước đến nay kể từ
thập niên 1930 và giá nhà
của tại tiểu bang California
sụt thấp một cách thê thảm.
Những ngôi nhà hai vợ
chồng đi làm 4 jobs để trả
tiền vay nhà băng hy vọng
giá nhà còn lên cao nữa, nay
chỉ còn đáng giá một nửa. Và
khi một trong hai người thất
nghiệp, không trả nổi tiền
mortgage,
nhà
băng
foreclose lấy lại nhà. Người
dân Cali bắt đầu đi ra khỏi
tiểu bang đông hơn người
kéo đến. Và giá nhà tiếp tục
xuống thấp hơn nữa.
Đúng như Lữ dự đoán
trước, các cơ sở bất động
sản thương mại cũng theo
giá nhà ở xuống thật nhanh,
không đầy 6 tháng đã mất
nửa giá trị. Tất cả giới làm ăn
tại Orange County đều cười
Lữ khi VietCal Partnership
bán tất cả các bất động sản
3 tháng trước nay đều gật gù
công nhận tài nhìn xa trông
rộng của Lữ.
Khu shopping trên đường
Bolsa Lữ mua mấy năm
trước giá 1 triệu hai, khi Uyên
và chàng bán cho công ty
đầu tư tại San José muốn
bành trướng xuống Orange
County được 4 triệu 6. Cuộc
khủng khoảng kính tế đã cắt
giá trị của khu này xuống
còn khoảng 1 triệu 8. Khu
apartment tại Garden Grove
Lữ mua với giá 6 triệu 6, lúc
sửa chữa các căn bị cháy
xong
và
bán
ngay,

partnership của chàng được
8 triệu. Ba tháng sau, giá trị
của khu này chỉ còn hơn 5
triệu.
Hotel 300 phòng chàng
mua trên Santa Monica
Freeway giá 16 triệu, bán
cho nhóm đầu tư tại Hồng
Kông được 20 triệu. Sáu
tháng sau, hotel này chỉ
được định giá 14 triệu. Khu
shopping
tại
Anaheim,
VietCal Partnership bán sớm
lời một triệu rưỡi, nếu để
chậm lại 4 tháng nữa sẽ lỗ
gần một triệu. VietCal
Parnership đã bán tất cả các
bất động sản lúc thời giá lên
cao nhất và ra khỏi thị trường
chỉ 3 tháng trước khi giá nhà
cửa và bất động sàn thương
mại xuống dốc thảm hại. Trừ
tiền vay nhà băng và tiền
thuế, VietCal Partnership lời
trong vụ bán các bất động
sản được hơn 8 triệu Mỹ Kim.
Nhưng Lữ chỉ bán các bất
động sản, các đầu tư khác
chàng vẩn giữ. Trong thời
gian Lữ vắng mặt, Sơn chỉ
cần bỏ ra chút ít thời giờ điều
hành các cơ sở này và nhờ
thế chàng vẫn có thể trông
coi một cách chu đáo các
cửa tiệm ăn, gia tài của Don
Lavitz để lại cho Miriam.
Ngày Sơn quyết định gọi
Lữ về để trông coi công việc
là ngày công ty Comnet
được Wall Street đưa ra thị
trường chứng khoán.Một
năm
trước
VietCal
Parnership đã giao cho Sơn
nhiệm vụ nghiên cứu cách
đầu tư vào venture capital
cho các công ty mới lập,
chàng đề nghị và Lữ và Uyên
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đã chấp thuận đầu tư vào hai
công ty làm software cho hệ
thống Internet, công ty
NetSoft và công ty Comnet.
Sơn đề nghị bỏ nửa triệu đô
la cho NetSoft lấy 40% cổ
phần. Sáu tháng sau,
Netsoft vỡ nợ vì hệ thống
software không dùng được
và tất cả số tiền các nhà đầu
tư bỏ vào trong công ty trở
thành nước lã ra sông.
VietCal Partnershp bỏ
một triệu đô la đầu tư vào
Comnet, lấy hai triệu shares
tương đương với 20% tổng
số cổ phần của công ty. Sơn
đã lo ngại về việc đầu tư này
vì nguy hiểm quá mức,
thường chỉ có các công ty
venture capital lớn với vốn
hàng trăm triệu Mỹ Kim mới
có thể chịu đựng lâu dài.
Partnership của Lữ mất toi
nửa triệu với NetSoft và Sơn
đã có ác mộng cả một triệu
đô la bỏ vào Comnet cũng là
tiền theo mây khói. Nhưng
software của Comnet được
dùng và tỏ ra rất phổ thông
trong World Wide Web của
Internet, Comnet đã thành
công vượt mức với software
độc đáo này.
Công ty đầu tư trên Wall
Street quyết định sẽ tung cổ
phần của Comnet bán trên
thị trường cho công chúng
dưới hình thức Initial Public
Offerings. Ngày đầu tiên
định giá cổ phần của
Comnet là 12 đô la một
share, chỉ trong vòng vài giờ
trên Wall Street, cổ phần
Comnet đã tăng giá trị lên 21
đô la và sau cùng quân bình

Chương 55
trong phút chót closing ở
mức 19 đô la rưỡi.
Sơn theo dõi giá cổ phần
của Comnet từng phút một
trên màn ảnh computer suốt
ngày hôm đó và chàng như
lên cơn sốt rét. Sơn đã
không hy vọng gì Comnet ra
nổi thị trường chứng khoán
Wall Street đừng nói gì đến
giá tăng vùn vụt trong ngày
initial public offering và
chàng có lý do để theo dõi
một cách hào hứng.
Vì chàng đã được
partnership trả 20% số cổ
phần của Comnet trên số 2
triệu shares partnership hiện
đang giữ cho công lao đầu tư
của chàng. Có nghĩa Sơn
đang nắm trong tay bốn trăm
ngàn shares. Với giá cổ
phần lúc closing trong ngày
đầu tiên là 19 đô la rưỡi, giá
trị phần của Sơn là 7 triệu
tám trăm ngàn. Phần của Lữ
là 31 triệu hai. Sơn bàng
hoàng khi làm con tính.
Chàng đã trở thành triệu phú
một cách quá dễ dàng với
net worth gần 8 triệu đô la
trên số cổ phần Comnet của
chàng, không thua gì net
worth của Miriam!

sản của VietCal Partnership.
Triệu Tôn chết, Uyên chết và
mấy tháng trước đây, Sơn đã
được báo cáo về cái chết của
Vấn được cảnh sát Paris tìm
thấy trong rừng Boulogne.
Sau một cuộc điều tra lấy
lệ, cảnh sát Pháp dựa trên
gói bạch phiến tìm thấy nơi
người Vấn kết luận đây là
cuộc thanh toán giữa các
nhóm buôn ma túy và đóng
hồ sơ. Sơn tìm số điện thoại
Lữ trong sổ tay chàng. Cứ 2,
3 tháng Lữ mới gọi về một
lần cho số điện thoại. Chàng
không nói chuyện với ai kể
cả Sơn và chỉ cho người thư
ký chỗ ở mới nhất của
chàng. Sơn nhìn kỹ. Số điện
thoại của miền Nam nước Ý,
thành phố Sorrento. Chàng
bấm số và gọi Lữ.

***
Sơn thấy không có cách
nào khác ngoài chuyện gọi
Lữ về để điều hành
partnership vì số tiền lớn lao
do cuộc đầu tư vào Comnet
đã gia tăng tài sản
partnership lên quá nhiều
ngoài khả năng Sơn quản trị.
Và vì Lữ đã trở thành người
độc nhất chủ nhân tất cả tài
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