
Chris: Nedir bu şimdi? İyi misin sen ?

Seth: Şey, benim için bir müşterimin satış belgelerini imzalaman gerekiyor

Chris: Siktir Greg, bu konuyu halletmemiz lazım... gel Michael ile konuşalım. 

Seth: Dur, hayır’ dur, dur, dur. Chris, dün akşam tutuklandım. 

Chris: Nasıl yani?

Seth: F.B.I beni tutukladı. 

Chris: F.B.I.? F.B.I. seni ne bok yemeye tutuklasın ki?

Seth: Bu firmayla olan bağlantım yüzünden. 

Chris: Firmayla olan bağlantın mı? Bu da ne demek şimdi? 

Seth: Yapma Chris, ne demek olduğunu gayet iyi biliyorsun. 

Chris: Hayır, ne demek olduğunu bilmiyorum, ne demek bu şimdi? Ne halt anlattın
onlara? 

Seth: Hayır, hayır…. Her şeyi biliyorlardı zaten. Ellerinde, ellerinde fotoğraflar vardı, 
kayıtlı konuşmalar vardı, babamı da içeri aldılar , demek istediğim Chris yapabileceğim
hiç bir şey yoktu. 

Chris: Sen ne yaptın?!

Seth: Chris, Chris! F.B.I. 20 dakika içinde burayı basacak. 

Chris: Sen ne diyorsun? Ne halt anlatıyorsun? Allah seni kahretsin Seth, Kahretsin! 

Seth: Yapma şimdi. Yapma, sana aylardır burada dönen haltları sordum, sen de bana 
çenemi kapamamı, milyoner olmaya hazırlanmamı söyledin. 

Chris: Evet haklısın,  tek yapman gereken kahrolası çeneni kapalı tutmaktı, hiç bir şey
öğrenemedin mi?



Seth: İnsanları aldatıp paralarını çalmayı öğrendim. Harry Renard daha yeni tüm
birikimlerini kaybetti ve zengin bir av da değildi, parasız ahmağın tekiydi, ve ben onu 
kandırdım. JT Marlin’in bana öğrettiği her şeyi yaptım ve onun yerine karar verdim. 

Chris: Ne dememi bekliyorsun? Bizim işimiz bu.

Seth: Bizim işimiz ne? Yalan söylemek mi? Yalancıyız biz.

Chris: Seth, söylemek istediğim… (duraklar) Kimin için geliyorlar? 

Seth: Herkes için, her şey için geliyorlar. 

Chris: Bulunduğum yere gelebilmek için ne kadar çok çalıştığımı biliyor musun sen? 

Seth: Chris şu anda tüm bunları unutmalısın. Hiç bir anlamı kalmadı. Bir boka 
yaramıyor. Sadece şu anı düşünmelisin. Önümüzdeki 15 dakika ne yapacağına
odaklanmalısın. Birazdan buraya gelecekler ve hayatımızın sonuna kadar borsada 
satış yapmamıza engel olacaklar. Ama bir şeyler yapabiliriz. 

Chris: Neymiş o ?

Seth: Müşterim Harry için yetkili birinin bu satış belgelerini imzalaması gerekiyor ki 
hisselerini satışa çıkarabilsin ve kaybettiği parayı geri kazanabilsin. Hadi Chris, hadi ne 
fark eder ki? Bari bunu doğru yap. Sadece imzala, lütfen.  (Chris satış belgesini imzalar)

Teşekkür ederim Chris. Üzgünüm.

(Seth çıkar) 


