Elôszó
Kötvények eladásával foglalkozó üzletkötô voltam a Wall
Streeten és Londonban. A Salomon Brothers brókerei mellett dolgozva azt hiszem, egy egész korszakot meghatározó
események epicentrumába kerültem. A brókerek a gyors kaszálás mesterei, és a nyolcvanas évek kaszálásai szélsebesek
voltak. A Salomon Brothers vitathatatlanul a brókercégek
királyaként uralkodott. E könyvben arra tettem kísérletet,
hogy – lélekben mintegy a Salomon kereskedési termében
maradva – elbeszéljem és elmagyarázzam a korszakot meghatározó eseményeket, egyben bemutatva az ôket alakító jellemeket. Bár a történet olykor elkanyarodik tôlem, mégis
mindvégig az én történetem. A pénzt, amit nem én kerestem, és a hazugságokat, melyeket nem mondtam ki, helyzetemnél fogva mégis a sajátomként élem meg.
Egy modern aranyláz kellôs közepén voltunk. Soha addig annyi képzetlen huszonnégy éves fiatalember nem keresett olyan rövid idô alatt annyi pénzt, mint mi New Yorkban és Londonban abban az évtizedben. Soha addig nem
akadt kivétel a piac aranyszabálya alól, miszerint az ember
nem kereshet a hozzáadott értéknél többet. Nem mintha
kifogásom volna a pénz ellen. Általában inkább vágyom
többre, mint kevesebbre. De nem várom a következô nagy
pénzesôt lélegzetvisszafojtva. Tudom, ami történt nem volt
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egyéb, mint kivételes és elképesztô mûködési hiba a pénzkeresés és -költés különben felettébb megjósolható történetében.
Nyugodtan mondhatom, a társadalmunk szokványos
mércéi szerint sikeres voltam. Sok pénzt kerestem. A céget
igazgató fônökeim gyakran mondogatták, egy szép nap közéjük emelkedhetek. Nem akarnék túl korán kérkedni, de
szeretném, ha tudná a kedves olvasó, nincs okom hogy keserûséget vagy ellenszenvet érezzek a cég iránt, ahol egykor
dolgoztam. E könyv írására azért vállalkoztam, mert hiszem,
jobb a sztorit elmondani, mint megélni.
Köszönettel tartozom Michael Kinsleynek és a The New
Republicnek, Stephen Faynek és a Businessnek, Starling
Lawrencenek és a W. W. Nortonnak, Ion Trewinnek és a
Hodder & Stoughtonnak, akiktôl és ahonnan sok figyelmet
és támogatást kaptam. Köszönet Robert Ducasnek és David
Soskinnnak az intelligens tanácsokért. Végül külön hálás
köszönet szüleimnek, Diana és Tom Lewisnek. Természetesen közvetlenül ôk felelôsek minden itt elkövetett hibáért,
bûnért, vagy elsikkadt részletért.
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