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 הפתיחה פרק -טריטמנט   .1
 

 

 CEO לים"המנכ מגזין של מפואר גאלה אירוע הערב מארח יורק בניו ערך לניירות הבורסה בניין

 בולט הסופיים המועמדים חמשה מבין.  אמריקה של המצטיין המנכל בתואר הזוכה יוכרז  במהלכו

 תמחההמ - הולדינגס יינרמ דיפ - DMH הגדולה האחזקות חברת ל"מנכ( 50) ל'נייג רופרט במיוחד

 וספורטיבי נאה גבר, המשופם  ל'כשנייג.    נדירים ומחצבים יהלומים של והפצה שיווק בכרייה

 האולם תוך אל המפוארת מהלימוזינה הדרך את עושה,  השמאלית עינו תחת קרועה ישנה שצלקת

 ניצחונו על אותו מברכים כבר האחרים המתחרים ארבעת כולל,  רבים -  ובתו בנו באשתו מלווה

 ברוני נגד קריאות קוראים שלטים נושאי מפגינים עשרות הבורסה בניין שמול המדרכה על.  הצפוי

 .  המודרני העולם של העלוקות,  הכסף

 ומוקם הולך,  השנתי מאן הברנינג פסטיבל מתקיים שם,  שבנבאדה רוק בלאק במדבר,  זמן באותו

.  טלוויזיה ומסך גדולים בצילומים עוטרמ, "  SELF-DENUNCIATION"  -  ביניימי ימי אופי בעל מתחם

.  והגברה סאונד במערכות ומטפלים בדים מותחים,  מתכת מסגרות מרכיבים ואשה גברים שלושה

 את מקיפים,  ומעוטרים מקושטים וקראוונים רכב כלי האבק אפוף הפסטיבל מתחם אל  זורמים ברקע

 .   האחרון בלילה שתוצת" האיש" של המפורסמת דמותו ססתמתנו שבמרכזו הענקי האמצע עיגול

 מלצרים,  מפוארת ערב לארוחת ערוכים שולחנות סביב מסובים לטכס המוזמנים - יורק לניו חזרה

 מוקרנים המסך  על. הסופיים המועמדים חמשת נקראים הבמה ואל שמפניה מגישים ומלצריות

 .  האחרונה בשנה המוצלחת פעילותם את המסכמים סרטונים

 בשם רדיקלי באתר כלכלי בלוגר,  37 בן,  לודמיר דייויד,   בברוקלין ומבולגנת קטנה בדירה

"BizJust  "נכנס,  הטלביזיה למסך שלו הלפטופ את מחבר,  קיוזאק ון'ג של האובד אחיו כמו שנראה 

 מקלל הוא.  בבורסה עכשיו ממש המתרחש הטכס של הישיר השידור את ומעלה CEO המגזין לאתר

 מה שואלת מאגי בשם ית'ינג'ג,  שלו הזוג בת.  ל'נייג רופרט של בשמו קורא כשהמנחה בעצבים

 שנים שלוש.   אותי פיטרו ובגללו דיבה הוצאת על אותי שתבע זונה הבן זה" – אומר ודייויד קרה

 .   "באמריקה השנה ל"למנכ בו יבחרו ועכשיו הזה זונה הבן של לחשיפה הקדשתי

 מראש הצפוי המנצח על מכריז  כשהמנחה הבמה על ניצבים כבר  הסופיים המועמדים חמשת,  ואכן

 והוא הבמה שעל ההקרנה מסך את עכשיו ממלא המחייך שפרצופו  DMH ל"מנכ, ל'נייג רופרט –

 בנאום לפצוח ומתכוון הממוסגרת התעודה את מידו לוקח,  מאושר בחיוך המנחה אל מתקרב עצמו

 .   מאחוריו המסך על פתאום קורה משהוש אלא.   תודה

 בגודל בדמות מתמקדת המצלמה.  מאן הברנינג בפסטיבל מהמתחם ישיר בשידור מתחלפת התמונה

,   ל'נייג" SWINE" רופרט – כתוב  עליו שלט תלוי צווארה ועל,  עסקים חליפת לבושה טבעי על

 על חלקם,  ערומים חצי חלקם,  כותמופר בתלבושות אנשים עשרות"  .  אמריקה של המצטיין החזיר

  - ואומר למצלמה פונה גרוטסקיהמשופם וה הבובה כשראש מקשיבים,  סביב נאספים אופניים

 לספר הזמן הגיע – אמריקה של המצטיין ל"למנכ בי שבחר מי וכל השופטים חבר,  ורבותי גבירותי" 

 מוזמנים אתם בעיניכם חן צאוימ לא שהנתונים פעם בכל.  מנהל שאני החברה ועל עלי האמת את

 "  עבורכם שהכנתי הגדולים מהסלים רקובות ועגבניות סרוחות ביצים,  בוץ כדורי בי להטיח

 ילדים,  האדמה בבטן אפריקאים יהלומים כורי של גדולים תצלומים פני על עכשיו חולפת המצלמה

,  עץ ואלות סער ברובי יםחמוש שומרים,   בוץ מלאות מריצות מובילים,  המכרה במחילות זוחלים
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 ועדויות נתונים רצוף סרט,  דלה צהריים לארוחת כורים של תור,   כורים כלפי אלימות של סצינות

 .   DMH חברת של היהלומים במכרות המתרחש על מזעזעות

 האלה האנשים.  עבודה שעות 16  עבור, ליום אחד מדולר פחות מרוויח האלה מהעובדים אחד כל" 

 40 גיל את  יעברו לא רובם אבל - בחודש מרוויח שאני מה את להרוויח כדי שנה 300 בודלע צריכים

 "  תמימה שנה במשך הכפר כל את להאכיל מספיק האחרון בחודש שלי המסעדות  חשבון. 

 ראש עכשיו מספר ההקרנה מסך על.  הבמה על גדולה מבוכה.  בהלם לטכס המוזמנים,  יורק בניו

רים מסוכנים , בכריית חמעבדים -ילדים שלבכפייה  המחפיר הניצול על עיםמזעז פרטים  הבובה

 הכספים על,  היהלומים שיווק את המאפשרים והמירמה השוחד על,  באיזור בכפרים המשווע העוני

 .  המערבי בעולם הרשויות התעלמות ועל שלטונות ל הזורמים האדירים

 ? שם קורה מה.  שלי מהכתבות ! ממני מצטט הוא – מדעתו לודמיר דייויד יוצא בברוקלין בדירתו

 שעכשיו  בחליפה הענקית בבובה ועגבניות ביצים להטיח הנאספים מתחילים רוק בבלאק

 את מגדף הקהל.  הביניים מימי קלון עמוד אל מוקעת שהיא להבחין אפשר מתרחקת כשהמצלמה

  - מביכים נתונים לפלוט שממשיכה בחליפה הבובה

.  הצלחה בלי השידור את להפסיק מנסים טכנאים,  הטכס של הקלעים מאחורי צצותהתרו יורק בניו

 ההתרחשות את עכשיו מצלם כולו הקהל! "  לדבר לו תנו" – שצועקים מי יש כבר מהאולם אבל

 כמו משותק בידו התעודה עם ל'נייג רופרט את לוכדים עיתונות צלמי של ופלאשים,  בסמארטפונים

 .  מכונית תבאורו שנלכדה ארנבת

 הבובה אל ניגש בידו ולפיד הפלאות בארץ מעליסה לזחל המחופש גבר עכשיו נראה המסך על

 על בוערת והבובה הנאספים תשואות לקול בעוצמה פורצות הלהבות.  אותה ומדליק   הקלון בעמוד

 .  המדבר של השחורים השמיים רקע

 פונה סלבי מראה בעל צעיר עסקים  ישא,  הבורסה בבניין בטכס המשתתפים אחדבאנדרה , יבגן 

 .  "בחרא אותנו שמלא זונה הבן התולעת זה":   ליפהפיה הבלונדית שלצדו באוקראינית  ואומר

 החדשות מהדורות.  התעופה לשדה מונית עוצר ,כתפו על צד תיק, לודמיר דייויד.  בברוקלין רחוב

 פתאום.    DMH חברת ועל האירוע על מלומדים פרטים מביאים וכתבים המביך האירוע על מדווחות

 לודמיר נגד ל'נייג של הדיבה בתביעת נזכרים כולם פתאום. לודמיר של הבלוג את מצטטים כולם

 נאלץ והוא לצלצל מפסיק לא לודמיר של הנייד.   הבלוגר על ל"המנכ של המוחץ המשפטי ובניצחון

 .  בצניחה טריטס בוול  DMH של המניות. לאירוע קשר כל ושוב שוב להכחיש

 שזופה אחת לבבות ומלכת במסיכה קלפים שני עם כאפות מחליק הזחל מאן בברנינג במתחם

 " עכשיו" – בלבד אחת מלה ואומר, מתקשר,  נייד שולף הקלפים אחד.  חזה וחשופת

  DMH של המניה, הבורסה של אונליין נתוני בכולם, שונים במקומות מחשבים של שונים מסכים

 . קניה הוראת ניתנת המחשבים בכל, מסוים לערך מגיעה כשהיא, לרגע מרגע צונחת אדום בצבע

  הדלת על משפחתו בני לדפיקות מגיב ולא בדממה בוהה  ל'נייג רופרט יושב בבורסה אחורי בחדר

 .  הטכסט והודעות לצלצולים

  סיטי רוק בבלאק הפסטיבל בשערי היכנסל מצליח לא אבל, לנבדה מגיע לודמיר דייויד, כך אחר יום

 .  לשווא – פירצה ולמצוא הגדר את להקיף מנסה הוא

 עכשיו יוצאת וקראוונים משאיות מכוניות שיירת.  נגמר הפסטיבל.  המתחם שערי ליד ממתין הוא

 מישהו למצוא מנסה לרכב מרכב מתרוצץ לודמיר דייויד.  עצומים אבק ענני מעלה דולקים בפנסים
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 באבק החלון שמשת את להוריד מתנדב לא איש אבל בערב אתמול חששהתר האירוע על לו שיספר

 ..."  הזחל עם דבר"  רק לו אומר בסוף לו שעונה היחיד המסטול.  הזה

,  גוסטבסון קינג מרטין של מזכירתו.  יורק בניו בינלאומית אשראי חברת משרדי,  כך אחר שבוע

 נראה מרטין.  הגיע"  BizJust"  מאתר,  ירלודמ שדייויד מודיעה האשראי בחברת סיכונים אגף מנהל

 השיימינג אירוע,  השנה מאן בברנינג שהתרחש מסוים אירוע חוקר שהוא מספר כשלודמיר מופתע

 צעיר מנהל לעצמכם מתארים שהייתם כמו בדיוק נראה, 35,  גוסטבסון קינג מרטין. )  DMH למנכל

 אפורות עיניים עם עור שחום כלומר נדינביסק-אפרו שהוא  העובדה למעט יורק בניו גדולה בחברה

 (  קארי של סטף  בהירות

 ומבקש האירוע באזור שחנו אנשים מתחקר שהוא אומר לודמיר.  מרטין שואל " ? אלי קשור זה איך"

 מתחם של מפה לו מראה ולודמיר איפה חנה מי יודע לודמיר איך מבין לא מרטין.  פרטים לשמוע

 כזו שאינפורמציה ייתכן לא, כועס מרטין,  אחריו השטח את ניקה לא ימ סימונים ועליה הפסטיבל

.   הפסטיבל אחרי כך על שמע רק, שיימינג  בשום נכח שלא טוען הוא.  אחד כל של לידיים תגיע

 עם משתתפים  אלף 70,  מתחמים אלפי שם יש"  -צוחק מרטין. זחלב נתקל הוא אם שואל לודמיר

באמת  לא כנראה - משהו זוכר שהוא לך שאומר מי שכל, סמים של הכז ומגוון תחפושות 200,000

 טלפון מכשיר שולחנו ממגרת מוציא מרטין יוצא וכשהוא ביקור כרטיס משאיר  לודמיר.  "  שם היה

 . להתקשר וממהר פעמי חד נייד

 של והממושקף השמנמן המכרות שר בואני  מישל יושב בציריך"  בנק נידרהאוזר"ב מהודר במשרד

 מופרעת שיחתם.  מודאג מאד והוא הבנק סמנכל,  נידרהאוזר ר'רוג עם בפגישה  ליאונה סיירה

 לב מתשומת מוטרד השר. אותו משתיק שהוא עד המגרות באחת ר'רוג של הנייד צלצול בגלל

  היהלומים חברת של המניה.  בארצו המכרות בתעשיית האדם זכויות למצב העולמית התקשורת

DMH   הנשיא.  הכרייה זכיונות עבור השנתי התשלום את תעביר לא שהחברה חרד ואוה התרסקה 

 ומבטיח מרגיע נידרהאוזר.  האישיות להכנסותיו הנוגעים דברים כשמשתבשים רחמים חסר  שלו

.  אפילו מאד מקסים,  מקסים נידרהאוזר,  בכלל. בה  יטפל  הוא  הזיכיון חידוש עם בעיה תהיה שאם

...    שוויצרי בנקאי  בשביל מדי שזוף קצת שהוא להיות יכול אבל אמון ונוסך לווהש משרה,  רהוט הוא

 צלמצל ר'רוג של הטלפון. רגוע לא השר... עולות שוב   DMH של המניות - לשר אומר הוא,  ואגב –

 .  השולחן במגרת שוב

 ורשע זאמורה פדרו' פרופ מסיים במדריד באוניברסיטה ופוליטיקה המדינה למדע בחוג

 תא  שיזיזו מכם מאלה חוץ – הבא שני יום עד העבודות את מגישים כולם – במילים  בסמינריון

 התייחס לא שהוא זה איך  שואלת אחת סטודנטית.    מהפיכה להתחיל לרחובות ויצאו התחת

 טלפון?  שלו האקטיביסטית המשנה של הגשמה זו האין - מאן בברנינג החזיר ל"המנכ  לפרשת

 מאן בברנינג שהשיימינג לסטודנטית ועונה מבט בו מעיף הוא,  שלו המהוה העור בתיק גם מצלצל

 כללי.  מהפכה של התחלה כמו לא  - תיאטרון חזותי ל ספר בבית' א שנה סיום תרגיל כמו נראה

 בובה ל"במנכ יוחלף רופרט הבובה, בעלייה שוב  DMH של המניות, השתנו לא הבסיסים המשחק

 –  הזה המבצע מאחורי עומד מי ברור לא,  ובכלל. יימשך העניות והארצות הכורים של והניצול אחר

 מחולץ הוא אבל  שולחנו סביב הדיון להמשך מתאספים סטודנטים.   רעים ה'חבר או טובים ה'חבר

,  בנות,  סליחה"  – במילים המדהימה ולנסיה בשם עור במכנסי חתיכה,  חברתו  ידי על משם

 "  רממה מאד הפרופסור

 למסך מעלה הבוס( ,  ב"ארה של לאומי לביטחון הסוכנות)   NSA של   TAO  באגף עבודה ישיבת

 מה כל הזונה לבן שהגיע חושב הוא שאישית ואומר, המושפל רופרט ל'נייג של  תמונות  המרכזי

 מי  לבדוק עלי שלוחץ מי על לוחצים והם,  בממשל חזקים לוביסטים יש  DMHל אבל, לו שעשו

 הלבן ובבית ימים מספר בעוד אולם באותו לנאום עומד הנשיא  שסגן מזה חוץ.   הטכס על שתלטה

 הענין את  לחקור מתנדבת סוראטי הריש הסוכנת.  והשידור המחשבים על שוב שישתלטו   חוששים

וולטר ו ענקיות חומות שקד ועיני קל הודי מבטא יש סוראטי הלריש.  הבוס של רצונו לשביעות, 
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 אם ובעיקר ואיך ולמה מי לדעת רוצה הוא.  דיווחים ממנה לקבל אוהב מאד הבוס(  52ולומיאו )ברת

 .   קונדס במעשה מדובר שלא תחושה לו יש.  המשך לזה יהיה

 מצטרף כשלפתעבמנהאטן  פארק בסנטרל הבוקר ריצת באמצע בטרנינג גוסטבסון  קינג  מרטין

 חשובה,  פגישה ומבקש בכבדות מתנשף כתפו על הלפטופ תיק עם לודמיר דייויד השיחים מן  אליו

   מוציא דייויד,   ספסל  על מתיישבים והם עוצר מרטין. הסיפור את מפרסם שהוא לפני,  לשניהם

 עירום חצי מרטין נראים שם,  ושנתיים שנה לפני מאן מהברנינג וצילומים  יוטיוב סרטוני ובו טאבלט

,  סוראטי הכריש יזהו מבינינו עין שחדי קאלי ההודית האלה דמותב  צעירה ולידו אווילית בתחפושת

 ארוך, אחד חסון שזוף בחור וגם  ענקית נרגילה ומעשן יושב,  שם הזחל גם.  לא רובנו אבל  NSA מה

 מרטין.  השוויצרי הבנקאי נידרהאוזר ר'לרוג באופן חשוד  שדומה צד וחליל אדומה לביה'ג עם שיער

 מתנשקת ההודית האלה נראית בו  צילום למראה פתאום נדרך אבל אדישותב התצלומים את בוחן

 מאד נראית היא" – דייויד שואל - " ? אותה מכיר אתה".  הקרוואנים אחד בצל  הזחל עם עמוקות

 .  "הזה לזחל קשורה

 נגבברני רופרט ל'נייג של לשיימינג לודמיר דייויד של האובססיה מה להבין מנסה הוא.  מוטרד מרטין

,  וזכה יבהד למשפט אותי תבע שהוא עד"  - אומר דייויד – "שנים שלוש עליו וכתבתי חקרתי".    מאן

 שהשיימינג בטוחים כולם עכשיו.  עכשיו עד - שלי כתבות פירסם ולא אותי העסיק לא אחד אף מאז

 אמתחב -   DMH של המניה את וריסק הטכס את לרופרט שטירפד הזחל.  בו שלי הנקמה הוא

 בפעם כמו אחרי יבואו   DMHשל זונה והבני  בפרונט אני עכשיו.   שלי הגב מאחורי למעשה

 .  ממנו ירד לא לודמיר אם למשטרה שיפנהמזהיר  אבל אמפטיה מגלה מרטין.  " הקודמת

 SETENIL DE LAS BODEGASביתיים נקניקים בהכנת עסוק 70 כבן חסון גבר, באנדלוסיה כפר הוא   

 הנהוג אופנוע של אחורי ממושב שיורד זר לקראת יוצא והוא  בחצר נובחים הכלבים.   ביתו במטבח

 מחההמו  קאבררה חואקין  אתה"    - שואל הזר( המדהימה ולנסיה) עור במכנסי חתיכה ידי על

  אחר ליצן הנה מגיע שבוע כל,  שפרשתי מאז. " מגחך חואקין? "   יהלומים לכריית בעולם 1 מספר

 שבעולם הון ושום,   הזאת המטונפת העבודה עם מגע שום יותר רוצה  לא אני אבל, עבודה לי ומציע

 אנטוניו כמו ויותר פרופסור פחות נראה שעכשיו זאמורה פדרו' פרופ,  הזר".  לחזור  אותי ישכנע לא

 להיכנס ולנסיה ואת עצמו את ומזמין " ? כסף על איתך מדבר בכלל מי" – בשלווה אומר בנדראס

 .  מהתנור יצא שעכשיו מהנקניק לטעוםו

 ר"יו,  פאקארד סאם נכנס: פותחת ל'נייג רופרט של אשתו,  בדלת  עיקש צלצול, איילנד בלונג וילה

 אומרת  והיא, בעלה של בשלומו מתעניין.  ל'נייג של חפצים ארגז עם, DMH של הדירקטוריון

 על, באטרף  ל'נייג את ומוצא לחדר נכנס ואה.  השיימינג אחרי אליו מתנכרים  שלהם הילדים שאפילו

 חברות של שמות עם פתקים, לודמיר דיויד ושל הזחל של , הגדלות  השיימינג מאירוע לומיםיצ הקיר

 ושואל, מבוכה לחברה שחסכה ההתפטרות על לו מודה פאקארד סאם. שאלה סימני, חצים, מתחרות

 לא אני יקרה הוכשז. אליו אגיע אני – יהיה לא שזה ימ" עונה  ל'נייג?"  הזה הלודמיר - אותנו דפק מי"

 בחודשים החברה עם או איתו קשר שום ליצור לא ל'מנייג מבקש פאקארד"   שלו הבובה את אשרוף

 מביט ל'נייג" הזה למספר תתקשר – צריך שאתה מה כל" ביקור כרטיס לו ומשאיר, הקרובים

  . "פדיקור גם עושה היא: "ועונה מחייך פאקארד " ?מניקוריסטית": בתמיהה ושואל, בכרטיס

 ודגלונים סימונים מלאה גדולה עולם מפת מול בחדרו נמצא מרטין. לביתה מגיעה סוראטי הריש

 חברות של  המסועף המערך על לה להסביר מתחיל מרטין. זרימה תרשימי ועליו לוח ולצידה וחצים

  רישהכש.  והסוואה הלבנה לשם ינסביטקו ורכישת הכסף זרימת אופן ועל, שהקים הבת וחברות

 ומצביע "  -כאן בערך בחייו ימאס הכסף אחרי לעקוב שירצה מי":ומסכם מקצר הוא סבלנות מאבדת

 אחרי לעקוב התנדבתי היום.  אני הוא הזה  המישהו"  מחייכת רישה. בתרשים מסוימת נקודה על

 אלינו מתקרב הוא".   הבלוגר ודמירל דייויד עם פארק בסנטרל הפגישה על מספר  מרטין" .  עצמנו

 תטפל אתה" – מרגיעה רישה.  "יודע הוא מה לראות במחשב אצלו שתבקרי כדאי אולי.  מדי יותר

 שאת בדעתו העלה לא הבלוגר, אגב" – מתאפק לא מרטין.   "תדאג אל.  בו אטפל ואני שלך בחברות

 .  " אשתי
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 .  שואלת רישה – " למה"

 " ... מאן בברנינג הלשון את לשני אחד  לבלוע מנסים  פדרו ושל שלך לוםצי לו שיש בגלל אולי"

 – כותרת שם ואז נקודה שם,  בקדחתנות כותב לודמיר דייויד,  בדירתו, ערב באותו

 ? " השנה של CEO ה את ששרף הזחל  מי

 הוא . זז לא העכבר סמן,  פתאום קופא שלו המחשב אבל"  SEND" ללחוץ ומתכוון למטה גולל הוא

 מתיישב הוא.  עוזר לא כלום אבל במקלדת ושוב שוב מכה מחבר,  מנתק,  הלפטופ את מטלטל

 " ANSWER" לוחץ לודמיר.   נכנסת לשיחה סקייפ התראת כשנשמעת הקפוא במסך מביט מיואש

 . נרגילה עשן לענני מבעד, המסך על מופיע הזחל של ופרצופו

 .  הזחל שואל  ? אותי חיפשת

 הוא מה על מושג לו שאין,  מחורבנת שלו שהכתבה  מעוות מתכתי בקול ההמום לדייויד מודיע הזחל

"  SEND"ה על ושוב שוב ללחוץ ומנסה מתרגז דיויד.  אידיוט לצאת לא כדי לפרסם לא לו וממליץ מדבר

 בעלה מרטין עם שיושבת רישה. הכתבה את לו מוחק  ממילא הוא כי להתאמץ לא  מציע והזחל

 אכן הטכסט דיויד של ולתדהמתו"  DELETE" לוחצת בשיחתם וצופה שלה הלפטופ מסך מול בביתה

 את עשיתם למה מתכננים אתם מה אתם מי".  בזעם מקלל דיויד.  עיניו מול שורה אחר שורה נמחק

 של גדול הכי הסיפור את ותקבל אותנו לפגוש בוא" – הזחל אומר -"  הכל לך נגלה".  ?"  זה כל

 תבדוק".   דיויד לשוא -"לאן לבוא ?" . "  לך מגיע.  שלך הקאריירה את חזרה להרוויח תוכל  .חייך

 דיויד, לתפקד חוזר המחשב. העשן בענני ונעלם לאיש כלום לספר לא בו ומתרה הזחל עונה" דואר

 זו. " ליאונה לסיירה שעות שלוש בעוד שיוצאת לטיסה אלקטרוני כרטיס זה.  שקיבל המייל את  פותח

 נשי קול מהמחשב לשמוע מופתע ולא,  לעצמו ממלמל הוא"  במלכודת אותי מפילים הם.  ודתמלכ

 חקצו)מרטין(  גברי וקול" . נכון הלא באיש בחרנו כנראה.  שפן  שלודמיר כנראה" – אומר)רישה( 

 ."  צודקת שאת כנראה" – לה ועונה

, באפלה הכורים של צלליות, לואפ מחניק חשוך,  לאונה בסיירה  DMH חברת של היהלומים מכרה

 הם, ליציאה דרכם את עושים, וילדים נערים מהם שכמה, הפועלים, המשמרת לסיום צפירה נשמעת

 . חמושים מאבטחים ידי על ואגרסיבי קפדני גופני חיפוש עוברים

 וסוויטי דיויד של אחיו אהרון.   רזי'ג בניו לודמיר משפחת אצל  היהודי השנה ראש ערב סעודת

, המסורתיות הברכות את מברכים, ההורים אצל מתארחים וילדיהם זוגם בני על אחותוווטלנה( )ס

 נוזפים הוריו. ית'ינג'ג וחתולה גב תרמיל עם, ומזיע פרוע, דיויד נכנס כשלבית,   בדבש תפוח טובלים

 טיסה לו יש כי ימים לכמה  החתולה על לו שישמרו מבקש,  להישאר בא לא הוא אבל האיחור על בו

 עליו ומתנפלת למטבח אותו לוקחת,  מוותרת לא שלו אמא.  מגלה לא הוא – ולמה לאן. שעתיים עוד

 תגיד. לו עשו מה ראיתי?  אותך שתבע הזה למנוול קשור זה?   טס שאתה לאן מסוכן זה"  -בשאלות

 היא.  " ליש הביטוח תעודת זו": אותה ומרגיע קי און דיסק לה נותן הוא" בזה מעורב לא שאתה לי

 לו דוחפת היא יוצא שהוא לפני. דומים בדיסקים המלאה למגירה  אותו ומוסיפה במטבח ארון פותחת

 שלפחות מתנחם והאב בחתולה לגעת לא בילדיה גוערת האחות.   פיש גפילטע עם  פלסטיק קופסת

 ...ית'ינג'הג השיקסה את הביא לא  דיויד

 בהיסטריה מתקשר, בבהילות ללשכה נכנס  בואני ישלמ  השר, לאון סיירה של  המכרות שר משרד

.  שחששתי כמו." עבר לא -  DMH   מ לעבור אמור שהיה הכסף.  בשוויץנידרהאוזר  בבנק ר'לרוג

 אביו עם לדבר ודורש  מתעצבן בואני.  לבדוק  זמן ומבקש אותו מרגיע ר'רוג"   שחששתי כמו בדיוק

 .   האוזרנידר יוהאן, הבנק של הבעלים, ר'רוג של
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 של הדירקטוריון ר"יו,  פאקארד לסאם  מתקשר שהוא בזמן הקו על להמתין בואנימ מבקש ר'רוג

DMH   שואל המופתע פאקארד.  משתולל המכרות וששר  ליעדם הגיעו לא הזכיון שדמי אותו ומעדכן  

 לא דשייםחו נילפ במייל לי הודעתם כי"   – עונה ר'ורוג שנה בכל כמו הכסף את העביר לא הבנק למה

 - מתפוצץ פאקארד".  אחר מבנק הכסף את שתעבירו הודעתם. ליאונה לסיירה הכסף את להעביר

 אז".  "ל'ייגנ רופרט,  שלכם ל"המנכ" – המייל את במקביל לו ושולח לו עונה ר'ורוג – " ?לך הודיע מי"

 עם מ"מו כבר מנהל וכנראה כועס מאד בואניש אומר ר'רוג אבל,  מבקש פאקארד - "עכשיו תעביר

 רודף משהו, מזימה זו, הזה המכרה את להפסיד לנו אסור" –  נואש פאקארד.  אחרת חברה

 לשר וחוזר מנתק הוא. אישית בענין ולטפל היום עוד לאפריקה לצאת לו מבטיח ר'רוג". אחרינו

 .  " בסדר יהיה. אחר קונה ליאונה סיירהאני אביא ל,  DMH עם יסתדר לא אם " : המודאג המכרות

 זיון לקראת עירומים חצי כבר וולנסיה פדרו, מדריד של באוניברסיטה  זאמורה' פרופ של החדר

 לשירותים ולנסיה את דוחף,  בבהלה מתלבש פדרו.  רבה בנחישות בדלת דופק כשמישהו פרידה

 על לגדו תרמיל עם,  מחייך, מתנשף, בפנסיה המכרות מהנדס,  קאבררה  חואקין שם עומד: ופותח

.  מאחוריו הדלת את וטורק יוצא, תיק לוקח,  בשמחה אותו מנשק המופתע פדרו?" זזים? נו, "גבו

 דה איחו.  מקן פרחה והציפור ריק שהחדר לגלות כדי רק ומזומנה מוכנה מהשירותים מגיחה ולנסיה

 !  פוטה

 שהם מזה, לעשות הולכים שהם ממה מאוד מודאג הוא,   התעופה לשדה  במונית ומרטין רישה

 אותו מגפפת, אדרנלין מלאה לעומתו רישה.  פדרו עם הצפויה מפגישתה וכמובן, להיפרד צריכים

 שלו בזמן, תיירים במחלקת מסחריות  טיסות 3ב  שעות 18 עכשיו לטוס הולכת היא, בו וסונטת

 יסותלט המיועד טטרבורו התעופה בשדה יורד מרטין? מתלונן עוד והוא, פרטי סילון מטוס מחכה

  JFK ל ממשיכה רישה.   עסקים

 לזהות מנסה מסביב ומביט ומתוח חשדן הוא.  טיסה מחליף  לודמיר דיויד,   בפאריז תעופה שדה

 במושב.  תיירים במחלקת  ומתיישב  לאונה סיירהפריטאון , ל למטוס עולה הוא.  שלו המתנקש מי

 שמעל המטען למדף המזוודה את מרים מירלוד. צלמים אקט'וז ספורטיבי בלבוש 40 כבן גבר ישן לידו

 Are you:  אוסטרלי במבטא ושואל  עיניים פוקח הגבר.  צילום ציוד עמוס שהכל ומגלה  ראשו

Ludmir,  mate?  מחברת עבודה הצעת קיבל,  מקצועי צלם,   ווב מלקולם:   עצמו מציג הגבר 

 לודמיר. במטוס יפגוש שאותו, שלהם המכרות על כתבה המכין לעיתונאי  להתלוות יהלומים לכריית

 אבל לברר מנסה הוא?  צלם  צריכים הם ולמה?  הנה להגיע אותו פיתו DMH ש להיות יכול – בשוק

 . בשדה אותנו יפגוש כבר מישהו,  החביב האוסטרלי  של   Dont worry mate: ב רק נענה

, שטרלינג 500 של טרותש של גדולה חבילה למרטין מביא  הפקיד -מקאוב פרטי בנק של סניף

 ...ודולרים יורו של לערימות החבילה את ומצרף תיק פותח מרטין

 לחלון מבעד,  ליאונה סיירה בירת,  בפריטאון  נוחת האוסטרלי והצלם לודמיר דיויד  של המטוס

 את מייד שעוזבת  שרד למכונית הנכנס הראשונה המחלקה מנוסעי באחד מבחין  דיויד  המטוס

 .נידרהאוזר ר'רוג זהו.  רישום או בידוק כל ללא,  השדה

 מהעיר יוצאים הם.   ושתקן ידידותי לא  ענק נהג עם,  חבוט יפ'ג לטרמינל מחוץ מחכה ומל לדיויד

 אותם מוביל מקום בשום עוצר הנהג,   יורד הלילה, עוני ומשכנות כפרים דרך, עפר בדרכי ומטלטלים

 . להירדם מצליח לא דיויד.  רגע תוך נרדם מל.  היר סליפ: ואומר, וחשוכה דלה לבקתה

 .  מתפקעת מזוודה עוד עם נכנס מרטין, מרטין של הפרטי המטוס

 "לאפריקה ואז, לקפריסין" עונה ומרטין הטיס שואל?"  עכשיו לאן" 

 שמתקשר ר'רוג אחרי בדאגה עוקב השר,   ליאונה בסיירה המכרות שר בואני מישל של משרדו

 לגלות כדי רק לאפריקה שעות 28 נסע הוא  לעזאזל למה עליו ושואג   DMH מ  פאקארד אל בזעם

 שמעולם אומר הנבוך פאקארד.    הזיכיון את לחדש מעוניינים לא שאתם במייל לו הודעת שהבוקר
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 נובח ר'רוג. החברה את לחסל שהחליט מישהו ידי על כנראה נפרץ שלו ושהמחשב כזה מייל שלח לא

 של נקמתו שזו שייתכן לו רומז,  בבית אצלו דלתות לסגור שידאג אחרים שיםמא שהוא שלפני עליו

 ללכת החליטו הם – כסף תוסיף DMH ש יעזור ולא מדי מאוחר מקרה בכל. שלו הפיטורין על רופרט

  ר'רוג למה  - קורה מה מבין ולא מבועת  בואני מישל.  בזעם ומנתק  אומר ר'רוג - אחר מישהו עם

 נשיא  של  הבנק לחשבון במלואו מחר עד  יעבור לא  הכסף אם?   DMH של ההצעה את דוחה

 .   סבלנות חסר ר'רוג לו אומר – "שלי העבודה את לעשות לי תן אז".   כמת חשוב הוא -  המדינה

 ותיק מכר הוא הברמן, ושותים יושבים וחואקין פדרו,  ליאונה סיירה בירת בפריטאון מלון בבית בר

 שתק והוא, מכרה כמנהל לו עד שהיה זוועה מעשה לפדרו מספר, לגמרי שתוי אקיןחו.  חואקין של

  לדלפק ומתיישבת לבר נכנסת רישה.  אותו יהרוג הוא שולל אותו הוליך שאם בפדרו מתרה. מפחד

 מסוכן מאוד מקום להיות יכול זה. "רישה אל וניגש לישון  חואקין את שולח פדרו.  שלה הלפטופ עם

 לגמרי לא פעם אף ואנחנו לבנה לא אני" – בקלות מתמסרת לא היא" ...  לבד לבנה בחורה עבור

 ושוכח צאיו. " מתישהו להיפגש לנו שיצא מקווה אני" - אומר הוא -"טוב לילה".  "יודעת כמוני מי, לבד

 .  הבר על החדר מפתח את בכוונה

 בשם רצינית חברה  ,וחלק לו יש: בשורה עם המודאג השר אל חוזר ר'רוג המכרות שר במשרד

PTTP שהתחייבה מה כל את עצמה על ולקחת מיד בזכיון להשקיע שמוכנה DMH  את להגדיל ואפילו 

, להתרשם, בבוקר מחר כאן להיות יכול והוא פרטי מטוס יש שלהם למנכל. לממשלה התמלוגים

 ר'רוג. מאושר ואניב.    מזומן כסף עם בא הוא - בונוס עוד יש כשורה הכל ואם,  החוזה את לבדוק

 .  התעופה בשדה בעיות לו יעשו שלא לדאוג מבקש

 צאו"  אותו מעירה טלפון שיחת, מנומנם יושב מרטין.  באירופה שם אי חשוך מסלול על פרטי מטוס

 .הטיס את מעיר מרטין, הקול לו אומר לדרך" 

 את לו מראה היא.  תנכנס רישהו  נפתחת הדלת,  במלון בחדרו פדרו.  ליאונה סיירה,  פריטאון

 והאשמות מיילים,  בבלאגן ה'החבר  DMH : של התכתובת את מנטרת היא בו שלה הלפטופ מסך

 אל קרוב מאד עומדת היא.  המכרה את להפסיד הולכים שהם בהיסטריה הם, לשני מאחד שם עפים

 וכותאר אותו נשקתומ  "זורם הכל" – עונה והיא.  שואל פדרו " ? התוכנית לפי עובד הכל אז ".  פדרו

 ברנינגב שנפגשנו מהרגע.  שכן ודאי" – אליו מחייכת והיא אומר הוא – "בתוכנית היה לא,  זה".  

 .  "מאן

 לשלם ונאלצים  חמושה כנופיה של במחסום נעצרים  ומל דיויד  בבוקר למחרת ונגל'בג עפר בדרך

 חזירים וחצאי   תרנגולות עמוסה  מנוע לסירת עוברים הם  בו, הנהר לשפת  להגיע כדי  מעבר דמי

 .  אנגלית מילה מדבר ולא   בצרפתית ראפ לעצמו ששר  אחת יד בעל בחור הנהר במעלה שמשיט

  כהים משקפיים ומרכיב כובע חבוש, הפרטי מהמטוס יוצא מרטין,  ליאונה בסיירה התעופה שדה

 השרד לרכב נכנס הוא .בנהג מלווה  לידו קשורה מזוודה עם, לו שמחכה השרד רכב אל צועד

 מהנייד ומתקשר

 שהיא עד. אחת במיטה מתעוררים רישהו פדרו,  מצלצל רישה של הטלפון במלון פדרו של בחדר

 ופדרו היא.  נדחית השיחה, עונה לא הוא, אליו לחזור מנסה היא, מרטין זה, נפסק הצלצול עונה

 מייד אבל.  שוב יקרה לא זהוש לשתיקה נשבעים. הכל להרוס יכול ביניהם שקרה שמה מבינים

 .  מחדש מתחילים

, הזה תחת החור זה מה שואל מל. מתרחקת הסירה,  לבדם עומדים ומל דיויד,   הנהר גדת על

 לכתבות תחקיר לצורך  שנים כמה לפני פה היה הוא,  המקום את מזהה הוא דיויד של ולתדהמתו

 הוא. מדי רחוקה היא אך לסירה לקרוא סהמנ הוא. לחזור יעז שלא באיומים משם גורש אף הוא. שלו

 .    הכפר לכיוון לצעוד ומתחיל נאנח
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 הרפובליקה של והעם הנשיא בשם  למרטין מודה,  ההסכם על חותם  בואני המכרות שר במשרד

 השושבין הוא ר'רוג. תודה והכרת בחום  ידו את לוחץ,  התמלוגים הגדלת על לאון סיירה של

 מתחומי יסולקו  DMH של  והמאבטחים השומרים שכל דורש הוא.  חותם לא מרטין, המאושר

 אז" – מרטין אומר -" מצוין".  "לזה אדאג בעצמי אני" – מחייך בואני.  מגיע שהוא לפני  המכרה

 .  "אחד עניין עוד רק נשאר

 מחבורת חוץ לגמרי שליו הכפר.  חמה קולה ושותה  יושב לודמיר דייויד בכפר עלובה בקפיטריה

  הכפר את חוצים לפתע, דייויד של לפרנויה ולועג אותם מצלם מל.  להם להציק שהתאספה לדיםהי

 להם מסביר, "הצבא זה " . ירייה ומכונות חמושים חיילים ועליהם מטורפת במהירות יפים'ג מספר

 צרור נשמע למכרה מתקרבים וכשהם,  בעקבותיהם רצים ומל דיויד, אליהם שנלווה אנגלית דובר נער

  החמושים הלבנים המכרה מאבטחי את הפורקים בחיילים  צופים הם מרחוק.  נשכבים  והם, יריות

 ואחד, הרוחות לכל כאן הולך מה  השומרים את שואל דיויד, מורמות בידיים אותם ומצעידים מנשקם

  ."מפה אותנו מעיפים, הבעלים התחלפו": עונה מהם

 כל את לפוצץ המאיימת דרמה מתחוללת ר'ורוג מרטין, השר עם המכרה לכיוון המרחף במסוק

 מרטין אבל,  ואופן פנים בשום ילך לא זה. מרטין של בקשתו למשמע מאמין לא בואני.   העיסקה

 בדיוק היה כמה יידע שהנשיא או, לעובדים זה על יודיע גם והשר, זכותו וזו הבעלים הוא, מתעקש

 הם.  ילך לא זה" – אומר אבל ברירה מחוסר כיםמס השר... לעצמו לקח בואני וכמה המזוודה בתוך

 .  "לזה בנויים לא הם.  פשוטים אנשים

 עוצר אינו שאיש לגלות מופתעים, המכרה שער אל בזהירות מתקרבים ומל דיויד למכרה בכניסה

 בחושך עובדים גברים עשרות ומגלים האדמה מעבה אל נכנסים הם, הרף בלי מצלם מל, אותם

"  שכנות ממדינות שמובאים עבדים ילדים אלה. " סלים וממלאים בבוץ חופרים ריםצעי וילדים ובחום

, הכריזה במערכת קורא מישהו פתאום"  16 גיל את עוברים לא הם לרוב" – למל אומר דייויד

. אחריהם  ומל לודמיר, היציאה בכיוון ללכת מתחילים ועייפים מאובקים הפועלים, נפסקת והעבודה

 שלפניהם והפועלים המנהרה בקצה נראה חזק אור, הגברה במערכת קהמוזי נשמעת מבחוץ

 מגלים הם עצמה רבי קטורים'בפרוז מוארת רחבה אל המכרה מאפלת יוצאים כשהם.  לרוץ מתחילים

 אוכל מגשי ועליהם  מסביב נפרשים שולחנות, מוגבהת במה סביב נאספו והעובדים הכפר אנשי שכל

  עומד לידו,   בהתלהבות ונואם( בואני השר)  בחליפה אדם עומד הבמה על. שתייה וקנקני ענקיים

 PTTP - POWER TO THE –שלט בד ענק מתוח מעל הבמה .  קאבררה חואקין – החדש המכרה מנהל

PEOPLE  

 מחר,  מסכנים אנשים" בעצב  למל אומר דיויד אבל,  כפיים ומוחא הנואם מדברי מתלהב הקהל

 שהביאו לו ברור עכשיו"  אחרת חברה אותם תנצל DMH שבמקום  קר, דבר אותו יהיה הכל בבוקר

 ראש את מזמין, עוצר הנואם. אותו שניצלו כועס הוא, החדשים לבעלים ציבור יחסי לעשות כדי אותו

 ויללות שמחה בקריאות פורץ הקהל.    ממוסגרת תעודה לו ומעניק  אותו מחבק,לבמה הכפר

 לתוך צורח הנער,  פתאום קרה מה הנער את שואל דיויד, באקסטזה מתחבקים אנשים, מטורפות

.  שלנו יהיה שנמצא יהלום וכל שלנו לכפר,  לאנשים,  לנו שייך המכרה זה שמרגע הודיע שהשר אוזנו

, מצלם מל, לשמיים נורים זיקוקים, ושרים רוקדים אנשים,  מרעימים תופים, מתחזקות השמחה יללות

 מלגימים, לרקוד אותו גוררים.  אידיוט כמו מחייך, לגמרי בולבלמ המהומה כל בתוך מסתובב דיויד

 אחריו והולך הקטנה ביד אוחז הוא,  לבוא לו ומסמן יד לו מושיט חמש בן ילד...   אלכוהול  אותו

 .  לכל מוכן – למחסן ציוד קטן וחשוך

, פדרו ביםיוש דולקת עששית סביב השולחן שאל רואה הוא, עיניו את ומאמץ לבקתה נכנס כשהוא

 . כוס לו ומושיט פדרו לו אומר, לחיים.    שמפניה כוסות עם, ר'ורוג רישה, מרטין

 .  שואל דייויד?"  הזחל אתה" 

  פדרו לו אומר" סיפור שמע,  שב בוא"
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 תקציר עונה ראשונה  .2
 

ים בזמן שבחוץ סוערות החגיגות , המוסיקה רועמת והכורים ובני משפחותיהם חוגגים בשתייה וריקוד

במחסן כלים קטן ומקשיב  בלוגר דייויד לודמירהיושב  -את העברת מכרה היהלומים לבעלותם  

, רוג'ר  ממדרידפרופ'  פדרו זאמורה   –  DMHבעיניים נוצצות לארבעת השותפים למבצע 

ואשתו רישה  בכיר בחברת אשראי מניו יורק, מרטין קינג גוסטבסון  הבנקאי מציריךנידרהאוזר 

 .   NSAעובדת בכירה ב סוראטי , 

במדבר  הברנינג מאןשהם נפגשו לפני שנה וחצי בפסטיבל כ –אל תתרשמו מהתארים שלהם 

חצי ערומים או לבושים  –נבאדה הם נראו כמו יתר עשרות אלפי המשתתפים באירוע הרדיקאלי הזה 

 בתחפושות מופרכות , מאובקים ,מסטולים לגמרי  ומאושרים עד הגג . 

דופן שהתרחש ליד הקראוונים שלהם איחד ביניהם . במתחם מפואר ומשוכלל לידם שהו אירוע יוצא 

בעלי חברה להימורים באינטרנט ואיתם משרתים ונערות ליווי שהוטסו  אנשי עסקים אוקראינים

הנוכחות שלהם בברנינג מאן היוותה ניגוד מושלם לכל מה שהאירוע הזה סימל במיוחד מלאס ווגאס . 

ערב אחד בעת .   בהייטקיסטים מפאלו אלטולהתחכך להרשים ולהשתתף וליצור אלא הם לא באו  –

שרקדה עירומה ומאובקת על שיצאו לסיור בפלאיה על רכבי הסגווי שלהם פגעו בולנסיה המדהימה , 

שישב באותו . זאמורה , פדרו זאמורה בן זוגה , של   WISDOM EXCHANGEהדרך ליד דוכן ה 

התפתח עימות אלים   . זינק להגנתה של ולנסיה  ,שלו ועישן נרגילה ענקית זמן , בתלבושת הזחל 

ובראשם בחור מגודל בשם יבגן עם המאבטחים , פדרו הושפל  , ולנסיה נפגעה ,האוקראינים 

כי הם חזקים  התעסק איתםשמוטב לא לשהתקהלו סביב הבהירו לנוכחים ההמומים באנדרה 

 והמשיכו בדרכם .  -ועשירים 

כנראה להתרשם ממראה עיניים . הסתבר שרוג'ר ,הבחור השזוף עם הקוקו בג'לביה אדומה , אסור 

פדרו הזחל המעשן , מרטין החייזר הכסוף ורישה ,האלה ההודית קאלי יותר קשוחים מאיך שהם 

 ם מגיבים . ה –נראים  וכשמישהו פוגע בהם בגסות רוח 

מוסיקת טראנס דופקת את המוח ועשרות אלפים , כשברקע בוערים פסלים דמיוניים   באותו לילה ,

טיפלו ידיים עלומות במערכות האינסטלציה של הקרוואנים המפוארים במתחם  –מחייכים ומרחפים 

האוקראיני והחליפו את הצינורות בין מיכלי המים . לפנות בוקר ,  כשנכנסו השכנים להתקלח אחרי 

א מים נקיים זרמו בברזים אלא מים שחורים . ל –לילה של אלכוהול , סמים, אורגיות והרבה אבק 

מכוסה בחרא שאתה מתרוצץ ערום רטוב כ –כלומר חרא . לא משנה כמה אתה עשיר צעיר וחזק 

. המתחם המפואר פורק ונארז במהירות וכל ה לשמור פאסון קש –וצורח קללות באוקראינית 

שתתפות בצער מצד דיירי של ה מזויפיםה במבטים מלוו –החבורה הסתלקה משם בבושת פנים 

 הקאראוונים הסמוכים . 

של תעלול קולג' מעורב בתחושה עמוקה  אושר אינפנטיליפדרו ורישה שחוו  ,מרטין ,רוג'ר -הארבעה 

 קובעים להישאר בקשר .   -של צדק חברתי 
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ואכן חמישה חודשים אחר כך פרופ' פדרו זאמורה , סוציולוג ומומחה לרשתות חברתיות מבשר 

ן ולרישה שהוא מגיע  לניו יורק ורישה  שדי דלוקה עליו מאז הפסטיבל מתעקשת שיבוא אליהם למרטי

היא מתכוונת להציע שיכינו  –לארוחה ומזמינה מייד גם את רוג'ר משוייץ . יש לה גם עילה טובה 

 פרויקט אמנותי משותף לפסטיבל הבא . אבל הפגישה לא מתפתחת כמתוכנן . 

מסיירה ליאונה ואיתו פעיל  בשם אקיני 11ילד בן שני אורחים לא צפויים  פדרו מופיע לפגישה עם

 חברתי בשם צ'ידיקה , תלמידו לשעבר של פדרו באוניברסיטה של מדריד. 

ברוח ממכרה יהלומים בסיירה ליאונה .  הוא הגיע לניו יורק לתת עדות עבד שהצליח ל-אקיני הוא ילד

חברת ענק בינלאומית העוסקת   DMHיים את חברת אישית במשפט שבו תובעים ארגונים חברת

בכרייה שיווק והפצה של יהלומים ומחצבים נדירים אחרים .  ע"פ כתב התביעה רבים מהכורים 

במכרות החברה הם ילדים עבדים המועסקים בכפייה וללא תמורה . הנוכחים מקשיבים בפה פעור 

פורציות לחיים של כל אחד מהם . אקיני ולב כבד לסיפור של אקיני האומלל והמקסים  שנותן פרו

שהביא רוג'ר משוייץ וכמעט מתעלף מעונג . אחר כך הוא מכריח  שוקולדמצידו טועם לראשונה בחייו 

 את צ'ידיקה לקיים מה שהבטיח ולקחת אותו למגרש החלקה על הקרח בסנטראל פארק . 

תאונה בדרך למגרש ההחלקה . כשעתיים אחר כך , פדרו מתקשר להודיע שאקיני וצ'ידיקה נפגעו ב

רכובה  על טרקטורון נכנסה בהם מאחור בפראות ואז נעלמה בלי להושיט עזרה  פקחית של הפארק

. בבית החולים "הר סיני" ליד מיטתו של הילד המורדם ומונשם טוען  צ'ידיקה הפצוע שזו הייתה 

רה שראתה אותם בטלוויזיה שוחחה איתם , סיפ, אשה רזה ובלונדינית , פגיעה מכוונת . הפקחית 

בכתבות על המשפט , איחלה להם בהצלחה ואז נכנסה בהם עם הטרקטורון . אין צל של ספק שמי 

 ששלח את המתנקשת חשש מאד מהעדות של הילד במשפט למחרת . 

צוהל  בתקשורת   DMHלמחרת בבית המשפט התיק קורס והתביעה נדחית . רופרט נייג'ל מנכ"ל 

 וב נדחו על ידי השופט " ש –ם שנועדו לפגוע בנו "מאושרים שהשקרי

 " –ומרת רישה לדייויד לודמיר במחסן הקטן במכרה היהלומים בסיירה ליאונה א –"וזה היה הרגע " 

 "  זה היה הרגע שהחלטנו לרסק אותם

 עכשיו יש ללודמיר את הסיפור על כל פרטיו . עכשיו יש לו סקופ מטורף שיסלול את דרכו חזרה אל לב

התקשורת החוקרת . עכשיו הוא גם יכול לערער על תביעת הדיבה שהפסיד לנייג'ל רופרט . אבל 

לודמיר מפתיע . הוא לא רוצה להמשיך כעיתונאי ולכתוב על . הוא רוצה לעשות . הוא מבקש 

להצטרף אל החבורה ולהמשיך איתם הלאה למשימה הבאה .  הבקשה של לודמיר מביכה אותם כי 

יבר על המשך .לכולם היה ברור שעושים מעשה אחד טוב ומסוכן וזהו . אבל לודמיר לא אף אחד לא ד

אנשים חזקים ,  –מוותר   , הוא מדבר בהתלהבות על הקמת  מסדר אבירים  כמו בימי הביניים 

 –מוכשרים , בכירים שנשבעים להקדיש את כוחם מעמדם וכישרונם לתיקון עוולות במציאות סביבם 

 .  "מסדר אבירים לתיקון עולם "נקרא לו .  "תיקון עולם"

פדרו בעד . על זה בדיוק הוא חלם כל חייו . אסור ששילוב אנושי ומקצועי נדיר כזה יתפזר עכשיו   . 

גם רישה תומכת בהתלהבות  . מרטין בעלה נגד . הוא רוצה לחזור אל השקט שלפני . הוא חש 
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מתקפד ומתבצר בסירובו להמשיך . ורוג'ר , כמו  שהחיבור של אשתו עם פדרו לא מבשר טובות והוא

נייטראלי . הוא מציע לקחת פסק זמן של כמה שבועות, להמתין לפרסום הסיפור ,  –שוויצארי אמיתי 

 ורק אז להחליט בנחת .  –לתגובות ולתוצאות 

.  המציאות מתנפלת עליהם כמו להקת זאביםאבל זה לא מה שקורה . כשהם חוזרים מאפריקה 

נאלצה להפסיד את שהתאוששה בקושי משערוריית השיימינג ופיטורי המנכ"ל    DMHהענק  חברת

, יו"ר  סם פאקארדמתכוונת לעבור לסדר היום .  בסיירה ליאונה ולאמכרה היהלומים החשוב שלה 

למפקח על הבנקים בשוויץ  . הוא טוען לרשלנות נגד בנק נידרהאוזר  ההנהלה מגיש תלונה רשמית 

ד"ר יואכים שטרלר ומאיים בתביעת פיצויים ענקית שעלולה להביא אותו לפשיטת רגל .  מצד הבנק

, איש קטן קומה יסודי מאד ומפחיד מאד , לוקח על עצמו לחקור את  סגן המפקח על הבנקים

התלונה ומתיישב לרוג'ר על הצוואר . הוא ידיד נעורים של יוהאן , אביו של רוג'ר אבל מעולם לא אהב 

ים המפוקפקים של הבנק הזה עם ארגוני טרור רצחניים ושליטים מושחתים  . רוג'ר , שעזב את הקשר

את הבנק המשפחתי בטריקת דלת לפני שלוש שנים וחזר אליו רק כדי להוציא לפועל את המשימה 

בסיירה ליאונה נקלע למשבר אמון חמור עם אביו ואחיו מנכ"ל הבנק . הוא  מציג לחוקר ד"ר שטרלר 

בונה תיאוריה לפיה  ד"ר שטרלר המצדיקים לכאורה את פעולותיו אבל  זה לא משתכנע  .   מסמכים

החל מאירוע השיימינג בטכס  –מדובר במזימה מורכבת ומתוכננת שבוצעה בידי גוף חברתי רדיקאלי 

, הפקת רווחים מקנייה ומכירה של המניה וניצול הכסף   DMHבניו יורק , דרך ריסוק ערך המניה של 

כבר אין מסדרי " –ומר לו רוג'ר א – "צר לי לאכזב אותך"רכישת הזיכיון והעברת השליטה לכורים .  ל

 . "אבירים ואני לא רובין הוד ולא קשור לשום גוף כזה . לצערי 

הייתי שמח  -אבל אם אני צודק ויש אכן גוף כזה ואתה אכן קשור אליו " -אומר שטרלר  -יכול להיות "

 .  "דיע למי שצריך להצטרף אליו . תו

סיפור העברת המכרה לידי הכורים מכה גלים ומסעיר את הדמיון של התקשורת העולמית.  כולם 

סנטה ושה מעשה ע –מנסים להבין מה קרה שם . דייויד לודמיר שרוצה להרחיק את עצמו מהסיפור 

'רי ג -עיוורת  אחד שהוא בוחר בבחירה מסטולומעביר בעילום שם את חומרי הכתבה לבלוגר  קלאוס

 סובול מניו ג'רזי שמסקר ציורי  גראפיטי בתחתית של ניו יורק  . 

מפרסם את הפרשה בבלוג האנונימי שלו ותוך רגעים הופך למרואיין  סובול שלא מאמין למזלו הטוב

הכי מבוקש בארה"ב . הוא מופיע ללא הרף בתכניות אירוח , מפריח רמזים לקשר הדוק ויומיומי שלו 

מסתורי בשם  "מסדר האבירים לתיקון עולם " ומדווח שרבים פונים אליו בבקשה להצטרף  עם גוף

 למסדר הזה .

הביא  –דייויד לודמיר צופה בדאגה רבה בסובול האוויל ומבין שבמקום להשיק את הקאריירה שלו  

התחקיר עליו צרות . דאגתו גוברת כשסובול מתרברב שתוך ימים יפרסם תחקיר סנסציוני שיאפיל על 

 הנוכחי  וכותרתו " קניתי אדם בדארקנט  " . 

דייויד מייסד נוהל התקשרות בין החמישה . הוא מסתייע באחיו אהרון בעל חברה גדולה למשחקי 

 באחד ממשחקי הרשת הפופולאריים שלו .  חדר צ'אט אנונימימחשב שמקצה לו 
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אחרי תכתובת המייל שלו כדי צת למחשב של סובול ועוקבת פור  -  NSAרישה ששבה לעבודתה ב 

לדלות ממנה את שמות האנשים שביקשו להצטרף למסדר תיקון עולם . היא מופתעת לגלות שסובול 

מאחד האתרים בדארקנט ושהוא צפוי לקבל  27זכר בן אכן הזמין ושילם עבור הוא  –לא שיקר 

עלה מרטין שמאז . היא משתפת במידע את לודמיר ואת ב הודעה היכן לאסוף את הסחורהבקרוב 

איש מהם לא מאמין שבארה"ב ניתן אכן לקנות בני הנסיעה לאפריקה מסתגר וממעיט לדבר איתה . 

 אדם כמו שרוכשים נעליים. 

כמה דקות לפני השעה היעודה  רישה נכנסת למחשב של סובול כדי לקבל את ההודעה איתו, אבל 

כרוכה שקית ניילון קשור לכסא,  כשהיא מתחברת למצלמה הלפטופ היא מגלה לזוועתה שסובול

דם זב מקצות אצבעותיו , והוא לא מגלה שום סימן חיים . דמות עטויה ברדס בגבה למצלמה  ,לראשו

מחטטת במגירות .  רישה מתקשרת בדחיפות לדיויד צורחת לו להזמין משטרה ומתחילה למחוק את 

שהסחורה הגיעה ומחכה  TORדפדפן  תכולת המחשב של סובול כשבאותו רגע  מתקבלת התראה ב

הלב של הדמות בברדס אל  . צליל ההתראה מסב את תשומתבברונקס על ספסל בגינה ציבורית 

. היא מתקרבת לשולחן , אומרת :שיט, וסוגרת את המחשב הנייד . השידור נקטע, ואין לנו הלפטופ 

רזה  אשה . מושג אם המחיקה הושלמה אבל נדהמנו לקלוט יחד עם רישה ומרטין שזו הייתה

 ובלונדינית . 

מרטין מתעשת ראשון . הוא מבין שחייבים לאסוף את המשלוח לפני שהרוצח יגיע אליו. הם יוצאים  

ל אחד הספסלים ארגז קרטון גדול המשמש ומגלים  ע   -פארק קטן בברונקס  –לכתובת היעודה 

ום ומטושטש , פיו חסום. הם ארוז אדם צעיר, היספני , המ בובה גדולהלאריזת מקררים ובתוכו כמו 

 –אוספים אותו לרכבם ונוסעים  הבייתה אבל מרוב התרגשות מרטין מתנגש בעץ וכמעט מתהפך 

נחבטת בשמשה .  עד שדייויד  –רישה שלא הייתה חגורה כי ניסתה לדובב את האיש במושב האחורי 

ות וגם הוא עצמו לא ררדו פואגו שמו , מזוייפח –מגיע אליהם כבר ברור שהתעודות של הבחור 

 מתקשר בשום דרך . 

זו הפעם הראשונה שאדם מאבד את חייו בעקבות פעולתם . פסק  –מותו של סובול  מטלטל אותם 

כבר לא בידים שלהם . ברור שאי  –הזמן שנטלו נגמר מוקדם מהצפוי  וההחלטה אם להמשיך או לא 

. ולהיחשף  צח של סובולאפשר לדווח למשטרה על הבחור בקופסה מבלי לקשור עצמם לר

רוג'ר בציריך הם עם עם פדרו שנמצא עכשיו בדרום אמריקה ושנערכת בחדר הצ'אט בהתייעצות 

 מבינים שאי אפשר להימנע מפעולה .

מנהל בית חולים אחד מהרבים שפנו  אל סובול בבקשה להצטרף למסדר הוא ד"ר כריסטיאן אשרמן 

חשב שלו ודייויד פוגש אותו בתא וידוי בכנסיה קתולית . רישה סורקת את המבצפון מערב ניו יורק 

בברוקלין חוקר אותו ומגייס אותו לתקופת מבחן  . הוא מתבקש לערוך לחררדו פואגו הצעיר בדיקות 

 בלי שזה יופיע ברישומי בית החולים.  מ –מקיפות נפשיות ופיזיות 

ות היהודי של ניו ג'רזי . אחד מהם לא מעט אנשי תקשורת  מגיעים ללוויה של ג'רי סובול בבית הקבר

הוא דייויד לודמיר הנשען על גזע עץ מרוחק . בזמן שהארון מורד אל הקבר ומכוסה עפר , טופח 

 , קורבן השיימינג   DMHמישהו על כתפו . הוא נחרד לגלות שזה נייג'ל רופרט , המנכ"ל המודח של 



14  
 הספרישמואל  –כל הזכויות שמורות  ©

 

ה ואף זכה בתביעה. " לפחות משלמים לך והאיש  שתבע  את דיויד לפני מספר שנים על הוצאת דיב

"הם  –טוב על העבודה המלוכלכת שאתה עושה ?"  לודמיר לא מספיק  לענות לפני שנייג'ל ממשיך 

השתמשו בחומרים שאתה פרסמת עלי, אני לא יודע אם אתה קשור אליהם אבל תאמין לי שאני אדע, 

ט . יזרקו אותך לבור בדיוק כמו המסכן לוחם צדק , נכון ?  אתה בובה על חואביר נדמה לך שאתה 

הדפוק הזה  ". דיויד המום , לא מוצא מענה . נייג'ל  מחייך ועוזב. עוזב בלי להחליף מבט עם צלמת 

העיתונות הרזה והבלונדית שמקפידה לתעד כל פרצוף בהלויה בשקדנות יתירה  ושאם המצלמה 

ה לסובול שקית ניילון על הראש ועקרה תתקרב אליה מלמטה נבחין גם אנחנו שזו הבחורה שהלביש

 לו את הצפרניים . 

בגלל שיטות איסוף המידע שלה  "המניקוריסטית"אף אחד לא מכיר את שמה האמיתי ומכנים אותה 

. מזה תקופה ארוכה היא האדם למשימות מיוחדות של נייג'ל רופרט ) כמו ההתנקשות באקיני הילד 

 .   הקשר ביניהם דרך תיבת דואר בסניף ניו יורקי הומה . בסנטראל פארק ( שמעולם לא פגש אותה 

רישה מרגישה רע ויש לה סחרחורת בגלל התאונה ומרטין לוקח אותה  לבית החולים . לפני שהיא 

רישה בהריון .  –עורכים לה על פי הנוהל בדיקת הריון . התוצאות חיוביות  –נלקחת לצילום רנטגן 

בר זמן להביא ילד לא מבינים מנין צץ ההריון הזה . רישה  כהשניים שמנסים ללא הצלחה הרבה 

 .ובכל זאת לא מתעברת שנים לא משתמשת באמצעי מניעה 

, נערכו עליו ררדו פואגו  שימש עכבר מעבדה אנושיח  -ד"ר אשרמן חוזר עם תוצאות הבדיקות 

לזהות את אחד ניסויים רבים ונמצאו בדמו מספר נוגדנים למחלות רבות.  ד"ר אשרמן  מצליח 

שאכן הודיעה    Cure the Worldהנוגדנים )לאנתרקס( כפיתוח של חברת  תרופות גדולה בשם  

לאחרונה על פריצת דרך . האם  האיש הזה שנקנה באמצעות ביטקוינס בדארקנט לקח חלק בניסויים 

 ? CTWכ של חברה תרופות לגיטימית 

ציוד , מעבדות ,  –קת את רשימת הספקים חודרת למאזני  רואי החשבון של החברה ובוד רישה

חומרים כימיים . כשמרטין מצליב את המידע עם עסקאות רכישה של ביטקוינס, )שהם אמצעי 

עבור הסחורה האנושית( הוא מגלה שמכון מחקר שעובד עם חברת בדארקנט בין היתר התשלום 

מה למכון  -זה דבר מתמיה  התרופות ומספק לה שירותי מעבדה בצע רכישה גדולה  של ביטקוינס, ש

 וא נדחה על הסף . ה –מחקר ולכסף וירטואלי? כשהוא מתקשר למכון המחקר ומנסה להזמין עבודה 

. מרואן סאלח , האקר צעיר ומאד שמן  שנשכר על ידו חוזר עם ערימות  נייג'ל רופרט לא מוותר

. על הקיר  PTTPה ע"י ותיאוריה המפרטת איך התנהל מבצע רכישת המכרה בסיירה ליאונמידע  

בזול אחרי   DMHבחדר העבודה של נייג'ל הוא מציג  תרשים ובו עשרות חברות שרכשו את מניות 

השיימינג ומכרו אותן ברווח אחרי פיטוריו של נייג'ל  , כשהמנייה התחילה לטפס למעלה . "ועכשיו 

ף מחשבונות הבנק של כל ומיים לפני שאיבדתם את הזכיון , מישהו משך במזומן את הכסי –תראה 

בדיוק הסכום הנדרש לרכישת הזכיון שאיבדתם "  כנראה  –מיליון דולר  20החברות , סך הכל 

 .  תרשים שמרטין הראה לרישה בפרק הראשוןהכי זה בדיוק  –שההאקר מרואן צודק 
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שהשתלטה על המכרה וגם לזה יש   PTTPאבל נייג'ל חייב לדעת מי הבעלים האמיתי של חברת 

ובני  כחמש מאות שמות של הכוריםוא מוסר לנייג'ל חוברת דקה ובה ה –למרואן תשובה 

 ל המכרה . הבעלים החדשים ש -משפחותיהם  

פדרו מוזעק לדובב את הבחור שמצבו הפיזי הולך ומידרדר . הוא מתאשפז בבית החולים במיטה לידו 

ם קבוצה שהוביל מדריך בשם ומבין ממנו שחצה את הגבול ממכסיקו דרך מנהרה תת קרקעית ע

. כשיצאו מהמנהרה נעצרו מייד ע"י משטרת ההגירה ונכלאו במתקן כליאה שאינו יודע  ישמעאל ארויו

את שמו ומיקומו . הוא מספר שהסוהרים בכלא הבטיחו לו גרין קארד וכסף אם יחתום על נכונות 

ניתחו אותו  –וח שכאשר ישן להשתתף בניסויים ולתרום אברים . הוא ממשש כל הזמן את בטנו ובט

 ולקחו לו כליה . כשהוא נשאל על משפחתו הוא נאלם דום ומפסיק לשתף פעולה . 

שעות אחר כך  אחד הנוגדנים בדמו מתפרץ בעוצמה ומחסל אותו.  חיפוש מדוקדק בחפציו מגלה 

חושפות את צילום של אשה ושני ילדים מחייכים . דגימות עפר שנלקחות מבגדיו ונעליו  נבדקות  ו

אזור  בטכסס סמוך לגבול המקסיקני. מפת גוגל ארת' מראה שבשטח המדברי והשומם  -מקור העפר 

 TEXAS בשם   בבעלות תאגיד כליאה גדול  P11מתקן כליאה פרטי  –יש מבנה אחד גדול 

CORRECTION INDUSTRIES   (TCI  זהו מתקן מוכר שנמצא בפיקוח של השלטונות . האם  . )

 מהגרים לא חוקיים משמשים שפני מעבדה בידיעת משטרת ההגירה ? ייתכן ש

אבל מתחרטת ולא מגלה  –רישה מוצאת דרך להיפגש ביחידות עם פדרו כדי לספר לו על ההריון 

הם שוב שוכבים . היא קובעת תור להפלה  –דבר .  למרות שנשבעה לעצמה לנתק כל קשר איתו 

 מלאכותית אבל מתחרטת רגע לפני . 

ומחפש הוכחות, בדיקה של הזמנות  דר חושד שהמתקן מהווה בסיס לסחר באיברים ובבני אדםהמס

המזון מגלה שהמתקן מזמין כמות כפולה של מזון ממספר הכלואים המוצהר, פריצה למצלמות הכלא 

 מגלה פעילות שגרתית בכל האגפים למעט אגף אחד שבו המצלמות כבויות . 

 –נכשלים     Cure The World כי העבודה של חברת התרופות כל הנסיונות לברר פרטים על דר

 החברה עובדת עבור משרד ההגנה האמריקאי בפיתוח תרופות ופעילותה חסוייה . 

אהרן , אחיו של דייויד לודמיר בנה על פי בקשתו  חדר צ'אט מאובטח ומרהיב ביופיו שישמש לחבורה 

מאולם מלכותי מפואר ומצועצע  –פעם לפעם . עיצוב מקום המפגש משתנה מ תמפקדה  וירטואלי

בארמונות ורסאי ועד פסגת הר מושלגת בהימלאיה . חמשת המשתתפים אימצו לעצמם דמות 

אווטאר ובהקלדת קוד מוצפן הם יכולים להיכנס  לפגישות , להשאיר הודעות ולשוחח איש עם רעהו . 

רווד כשמגיעים אליו רוג'ר כאביר תארו לעצמכם שולחן ישיבות בסגנון המלך ארתור בקרחת יער ש

משה רוכבת על טיגריס , דייויד לודמיר כ דורגה מרובת הידייםטמפלרי  על סוס מכונף , רישה כאלה 

רכוב על מסוק קרב  ופדרו שמדלג בין  דמות הזחל אבשלום והנרגילה מעליסה בארץ הפלאות  דיין

אמנם מגיע  23ג'ורדן בגופייה מס'  מייקללדמותו של דון קיחוטה . מרטין שהאוואטר שלו הוא 

לפגישות אבל הוא מסוייג ולא לוקח חלק בדיונים .  לודמיר  מנסה להבין למה ומרטין שחושד בקשר 

בין רישה לפדרו מטיל ספק ביושר של פדרו.  הדברים מוצאים אצל לודמיר אוזן קשבת . מאז הפגישה 
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חבריו ומנסה להבין האם מישהו מהם מפעיל בהלוויה עם נייג'ל רופרט הוא חוקר באובססיבית את 

את הקבוצה  מתוך כוונה רעה . הממצאים שיש בידיו על פדרו מדאיגים אותו מאד . הוא מגלה 

שפדרו המהפכן הרדיקלי , האקטיביסט ולוחם זכויות אדם היה מעורב כנראה לפני כעשר שנים 

וזו מתעמתת עם פדרו . לודמיר מספר לרישה  במערכת בחירות מפוקפקת בדרום אמריקה

 שמכחיש אבל נלחץ מאד . 

ונפגש עם שר המכרות כדי להבין  נה סתום  טס  לסיירה לאו נייג'ל רופרט שהגיע בחקירותיו למבוי

מה קרה, הוא מנסה לשחד אותו כמו שהוא רגיל אבל פטריס השר כבר במקום אחר, העברת המכרה 

הבינלאומית והוא לא מוכן לחזור אחורה, מה גם לידי העובדים הקנתה לו הרבה אהדה וכבוד בזירה 

בנדיבות  ומציע לו עסקים  את נייג'לשהוא יודע שהחבורה מחזיקה עליו מידע מרשיע . הוא מארח 

ר שום בדל מידע . כשנייג'ל המתוסכל  יוצא מהפגישה מלווה אותו עוזר צעיר אבל לא מסגי -אחרים 

עזור". עוד באותו לילה הוא מגיע למלון של רופרט. של השר ששואל בדיסקרטיות אם הוא יכול " ל

ותמורת תשלום נאה מספר שחואקין , המנהל הנוכחי של המכרה   יגיע במסוק לפריטאון בעוד יומיים 

 לפגישה עם השר . 

הוא מתנדב  –בארה"ב , החקירה נעצרה  ולאף אחד אין רעיון איך להמשיך . . לפדרו יש פתרון קיצוני 

חבוי תחת  כששבב איכוןשל חרארדו פואגו האומלל  אל מתקן הכליאה בטכסס  לשחזר את המסע

כדי  להזים בדרך זו את החשדות רק . דייויד משוכנע שפדרו מוכן להסתכן ומשדר את מיקומו  עורו

 נגדו . 

עיירת המוצא של מבריחי הגבול , מאתר את המדריך ישמעאל   Las Islitasפדרו מגיע למכסיקו ל  

מצטרף לקבוצה שחוצה את הגבול במנהרה ונלכד ע"י שוטרים במדים של משטרת ההגירה . ארויו , 

יחד עם האחרים הוא מובל בעיניים מכוסות  אל מתקן הכליאה במדבר ונכלא באגף המבודד . 

שנה בכלא ובסיומן  20  –המציע לו לבחור בין מספר  אפשרויות  שופט בכלאלמחרת הוא מובא בפני 

או התנדבות לניסויים רפואיים וגירוש כעבור שנה או תרומת אברים תמורת שחרור ,  גירוש למכסיקו

גרין קארד וכסף . איש מהמהגרים הלא חוקיים  לא מעלה בדעתו שהשופט מתחזה והמשפט מבוים . 

 פדרו בוחר באפשרות השנייה עובר בדיקות רפואיות וממתין לתורו . 

עם ציוד המעקב . הוא מזעיק את רוג'ר אבל נמנע מלערב לודמיר  ממתין יום ולילה לא רחוק משם 

 את מרטין . 

כלי רכב מסחריים מגיעים מדי פעם למתקן ויוצאים עמוסים . מתוך אחד מהם נקלטים שידורי השבב 

יומיים לקליניקה פרטית בקולורדו  נסיעה בת  של פדרו .  דייויד נצמד אל המשאית שמגיעה אחרי

איברים והשתלתם למי שידו משגת.  רוג'ר מגיע ואפילו מרטין מצטרף . ספרינגס שעוסקת בקצירת 

במאמצים גדולים והרבה שלומיאליות הם מצליחים להשבית לבסוף את החשמל במרפאה  ולחלץ 

 בקושי רב את פדרו משולחן הניתוחים  כשהוא כבר מורדם ומוכן לקצירת כליה . 

על ידי אנשי החבורה לפני שעזבו לא לדבר עם באפריקה, חואקין קאבררה , מנהל המכרה, הוזהר 

איש עליהם,  והוא אכן מנער מעליו עתונאים מכל העולם שבאים למכרה לסקר את האירוע, אבל 
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כשהוא פוגש בעיר הבירה בבאר במלון  בלונדית רזה ומטופחת צפרניים )המניקוריסטית(  שמזמינה 

א מספרת לו שהיא עובדת ארגון סיוע אותו לכוסית אחרי כוסית  הוא מתחיל להשתחרר... הי

בינלאומי, ומביעה זעזוע מהעוני, האלימות והניצול שראתה בסיוריה במדינה.  חואקין  לא יכול שלא 

להתגאות בתנאים של העובדים במכרה  שלו ומדבר בשבחו של אחד, הפרופסור , שגייס אותו 

תר מדי הוא מנתק מגע והולך לישון .  למפעל ההומניטארי הזה . כשחואקין מרגיש שהיא מתעניינת יו

מתחת לדלת חדרו של נייג'ל  בקומה העליונה של המלון נתחבת מעטפה . הוא מוצא בפנים פתק 

 חואקין הגיע בטיסה ממדריד עם הפרופסור שגייס אותו  " "  –ועליו שתי מילים 

הכליאה .  נשיא  ונגד תאגיד  CTW  (Cure the World)המסדר פותח בפעולה נגד חברת התרופות

, מקבל מייל ובו מפורטת דרישת "מסדר האבירים  לתיקון עולם"   דן מארק  CTWחברת התרופות 

להפסקה מוחלטת של ניסויים לא חוקיים בבני אדם ולפיצוי גדול . הוא מתעלם . כשהוא חוזר הביתה 

נפרצו  ת והגנןאשתו , בנו , בתו , עוזרת הביבאותו ערב הוא מגלה שחשבונות הפייסבוק של 

תחתן מובכולם הושתלו צילומים מזעזעים של שפני ניסוי אנושיים במעבדות החשאיות של החברה ו

 . הוא נכנע מייד .  "סקרנים ? תשאלו את אבא דן " –הכיתוב 

הפגישה איתו נערכת בחדר הישיבות הוירטואלי של המסדר בעוד הוא יושב מול המחשב בחדר 

. הוא צופה בחרדה באוואטרים של חברי המסדר מגיעים אחד  בביתו העבודה שלו בקומה השנייה

. הם מספרים לו מה הם יודעים עליו  ערפד עם שיניים תותבות –ואז בדמות שבחרו בשבילו   –אחד 

 מצויניםוא מתגונן בטיעונים אם לא ייכנע . ה -דקות  10בעוד ועל החברה שלו ומה כל העולם יידע 

זה מקצר תהליכים וחוסך זמן בדרך לפיתוח תרופות מצילות  –ומצדיק את מסלול הניסויים הלא חוקי 

ניות שלו ולכן מאלצים אותו לתרום אחיים , זה עוזר לאנושות  וכו' וכו' . הם מאד מתרשמים מההומ

ה . לא טיהור מקורות מים באפריקל –מיליארד דולר כ –את הרווח הצפוי מהתרופה  נגד האנתרקס 

אנשים מאד יתרשמו מאהבת האדם שלכם והמנייה שלכם  –'ר נידרהאוזר אומר לו רוג -תפסידו 

תקפוץ לשמים . לדן מארק אין ברירה והוא נכנע . לנגד עיניו  משתנה דמות הערפד לדמותו של 

סנטה קלאוס . התקשורת אכן מתרשמת מהתרומה הנדיבה והפתאומית אבל המנייה לא קופצת . 

 בעלי המניות לא מבינים למה נגזלו מיליארד דולר מהדיווידנד הצפוי . ה לא אוהבת נדיבות והבורס

בטקסס מקבל בהפתעה שיחת חוץ מאוסטריה .    P11, מפקד מתקן הכליאה  ברני "שולץ" האמר

על הקו נציג של קבוצת משקיעים שרוצה להקים רשת של מתקני כליאה באירופה כדי להתמודד עם 

רים, מזמינים אותו לשוויץ לפגישת ייעוץ,  במהלך הפגישה  הוא מסומם, ומתעורר כשהוא בעית המהג

קשור למיטה, מנורה גדולה מסנוורת אותו וצוות חדר הניתוח מתכוון להתחיל לחתוך אותו ללא 

הרדמה  . הרופא מסביר  ל"שולץ"  שעומדים לקחת ממנו כליה אשכים וקרניות, כעונש על מעשיו . 

להתוודות מול המצלמה על כל הפעילות של  –דעק ומתחנן הם מציעים לו אפשרות אחרת כשהוא מז

 המתקן הסודי. הוא עושה זאת ואחרי שהוא מסיים הם משליכים אותו עירום לרחוב.   

"מסדר האבירים לתיקון עולם"  קשר עם יו"ר יוצר   מפקד מתקן הכליאה בטקססמצוידים בוידוי של 

הפרטיים )שלא מודע למעשיו של מנהל המתקן בו נערך הסחר בבני אדם(. התאגיד של בתי הכלא 

שעות , לשחרר את המהגרים הלא חוקיים  48לפרק את המתקן תןך  -הוא מקבל  אולטימטום  
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ם בתמורה לאי פרסום.  אחרי שיו"ר "הכלואים אצלו ולתרום מיליארד דולר לסוכנות הפליטים של האו

המידע מודלף בכל זאת . התקשורת מפוצצת את  –את ה"תרומה" התאגיד נענה לתביעה ומעביר 

ורשימה ארוכה של לקוחותיו . ארה"ב   P11הוידוי המצולם של ברני "שולץ" האמר מנהל מתקן 

נעצרים  – מהלכי חקיקה שנועדו להחמיר ענישה ולהיטיב עם תאגידי הכליאה הפרטייםסוערת .  

שולח קבצי מדיה לאמצעי התקשורת ובהם הוא לוקח בבת אחת . "מסדר האבירים לתיקון עולם" 

 אחריות על המבצע ומפרסם פרטים , תצלומים ושמות . העולם מתרגש מאד . 

. הוא משיג מעוזר השר המושחת את רשימות הנוסעים שהגיעו לסיירה  נייג'ל מתקרב אל החבורה

שם את רוג'ר  ליאונה בטיסות במהלך השבוע שבו הועברה הבעלות על המכרה . הוא מוצא

נידרהאוזר , אבל זה היה ידוע לו והוא לא חושד שהוא קשור למזימה. גם שמו של דיויד לודמיר 

. ואחד , פרופ' פדרו זאמורה שהגיע ממדריד בפרשה  ו שהבלוגר אכן  מעורבמה שמוכיח ל -ברשימה 

שם הזה בעבר,  עם חואקין קאבררה  וישב לידו בטיסה . פדרו זאמורה...   הוא בטוח ששמע את ה

אבל הוא לא מצליח להיזכר, הוא יוצא לקפה אינטרנט קרוב, עורך חיפוש ומיד מקבל את התמונה של 

פדרו, עכשיו הוא נזכר.  הוא מעתיק את התמונה על דיסק און קי וחוזר לביתו, הוא מפעיל תוכנה 

בברנינג מאן . התוכנה לזיהוי תווי פנים ומשווה בין התמונה שהוריד לתמונות המשתתפים בשיימינג 

ננעלת על הפנים של הזחל  המעלה באש את דמותו של נייג'ל רופרט . אחרי כמעט שנה של ייסורים, 

 .    "פאק יו פדרו זאמורה "נייג'ל מרשה לעצמו לחייך,  

התוצאות חד משמעיות  –מרטין שחשד בהריון של רישה מקבל את תוצאות בדיקת הפוריות שערך  

א מתעמת . זו הסיבה שרישה לא נכנסה להריון עד עכשיו . הו עקרשלו אפסית והוא ספירת הזרע  –

עם רישה  והיא מודה ששכבה עם גבר אחר אבל לא מסגירה את שמו . למרטין ברור  שזה פדרו 

 והוא עוזב את הבית . רישה חוששת שבזעמו הוא עלול לנסות לנקום ואף להסגיר את יתר החברים .

ש של החבורה בחלל הוירטואלי. הצלחת המבצע האחרון גררה בעקבותיה גילויי שבוע אחר כך, מפג

תמיכה והזדהות בכל רחבי העולם . הרשתות החברתיות התמלאו אנשים בתלבושת אבירים 

למסדר . דייויד חושב שאי אפשר  ומתחננים להצטרף  "גם אני אביר תיקון עולם" –מחזיקים שלטים 

ון מתקדם מאוד, מרטין בביתו החדש, רוג'ר במשרדו בבנק בשוויץ, כבר בהרי רישהלהתעלם מהם . 

פדרו  במגורי הסגל באוניברסיטת קולומביה . מתפתח עימות חריף בין מי שדורש להרחיב את 

ם לשמור על הקבוצה הקיימת מטעמי ביטחון  . נאמרים דברים לאלה שדורשי -מסגרת המסדר 

להגיע להחלטה . מרטין שומר על דממה עוינת וגם  בוטים האווירה נעכרת והחבורה לא מצליחה

 רישה שקטה . הם  קובעים להיפגש למחרת ולהחליט סופית . 

הבלוגר  מצבת שיש אפור  על קברו של ג'רי סובוללמחרת בבית הקברות היהודי , פועלים מעמידים 

בני אדם . האומלל שנרצח . הכתובת החרוטה מהללת את מלחמתו למען חופש הביטוי ונגד סחר ב

דייויד לודמיר מודה להם מצלם את המצבה ונכנס למשרד בית הקברות כדי לשלם עבורה . בעת 

חרוט שמו  –אותה  ציבוממתינה שיושהוא ממתין לקבלה הוא קולט שעל מצבה גדולה השעונה לקיר 

ד . בעל מחוויר כסי דייויד לודמיר.  ומקום ריק לתאריך המוות –המלא , שם הוריו , תאריך לידתו 

העסק אומר שגברת אחת הזמינה את המצבה , שילמה במזומן והבטיחה להתקשר להודיע את 



19  
 הספרישמואל  –כל הזכויות שמורות  ©

 

הפרט החסר . בעל העסק  קולט עכשיו שעל המצבה ועל החשבונית מופיע אותו שם . האזעקה ברכב 

ומתיישב ליד ההגה . על הכסא בשלט רחוק של לודמיר חותכת את השקט . הוא משתיק אותה 

פדרו זאמורה ונייג'ל ח קלסר בצבע תכלת . הוא פותח אותו ומגלה תצלום גדול של מימינו מונ

 מחובקים עם פוליטיקאי משופם בחליפה מניפים גביעי שמפניה בחגיגת נצחון בבחירות .  רופרט

בביתו בברוקלין הוא מתנפל על החומר בקלסר ומה שהוא מוצא גורם לו לקלל בספרדית... בשעה 

ברים מתכנסים  בזה אחר זה .  פדרו מנסה להיכנס לחדר הצ'אט אבל נחסם היעודה לפגישה הח

ומקבל הודעת שגיאה.  הוא מתעצבן .  הוראות הבטחון של החבורה אוסרות  ליצור קשר בטלפון או 

למורת רוחה של ולנסיה בת זוגו   –במייל והוא מחליט לצאת אל הבית של דיויד , מנהל המערכת 

 בחורה . שחושדת שהוא נפגש עם 

בחדר הצ'אט שמעוצב עכשיו כחממת סחלבים עם קירות זכוכית  דיויד  משתף את חבריו במידע 

רופ' פדרו זאמורה , המומחה לתקשורת חברתית עבד לפני עשר שנים עבור פ –המביך שקיבל 

DMH   ונייג'ל רופרט במסגרת מערכת בחירות  במרכז אמריקה . תפקידו היה לחסל ציבורית את

 –ו של המועמד הסוציאל דמוקראט שהוביל בסקרים ובכך להביא לבחירת השליט המכהן תדמית

. קמפיין השנאה שפדרו הוביל היה יעיל  כל כך שהמועמד   DMHששרת את האינטרסים של 

המוכתם והמושמץ לא רק הפסיד אלא גם  ירה בעצמו . הגילוי מגובה בצילומי חשבוניות ואישורים על 

כולם לקוחים  –לחשבונו. רוג'ר מאשר את מהימנות המסמכים הבנקאים   DMHמ העברות בנקאיות  

מהבנק שלו. הם מנסים להבין איך זה ייתכן ומה ההשלכות ולמה ולמה כשפתאום נשמעת ירייה 

 .  משתתקת וקופאתודמותו של דייויד 

נייד ומפציר מרות מחאותיו של מרטין שמתקשר אליה לל -רישה יוצאת מחדר הצ'אט בדרך לדייויד 

, היא מדדה בלובי מנסה לצאת אבל  ירידת מיםבה לא לסכן את עצמה ואת העובר . במעלית יש לה 

 ציר חזק במיוחד מושיב אותה, השוער תומך בה ומזמין אמבולנס  ...

פדרו נכנס בסערה למגורי הסגל ואומר לולנסיה שהם צריכים להסתלק מייד ולחזור לספרד, ולנסיה 

 מתחילה לארוז.לא מתווכחת ו

בבית החולים, כמה שעות אחר כך, במחלקת טיפול נמרץ, שוכב דיויד מונשם ומחובר למכשירים, 

מעבר לחלון מביטים בדאגה הוריו, אחיו אהרון ואחותו סוויטי.  רופא משוחח אתם והוא לא נראה 

 אופטימי . 

חולפת על פניו  אחות רזה  מרטין נכנס בריצה לבית החולים ועולה במעלית . כשהוא יוצא למסדרון

המוליכה עגלה עם תרופות . הפנים שלה מוכרות לו והוא מפנה  ציפורניים מטופחותובלונדית עם 

את הראש , מביט אחריה וממשיך הלאה למחלקת יולדות . "המניקוריסטית"  ממשיכה לכיוון חדרו 

 מכולם להתפנות .  של דייויד , חולפת במנוד ראש על פני השוטרים הניצבים בפתח ומבקשת

מרטין נכנס בהיסוס לחדרה של רישה השוכבת מותשת ומאושרת חובקת תינוקת . רישה מפנה אליו 

מבט חרד כשואלת לשלומו של דייויד . מרטין מניד בראשו לשלילה ורישה דומעת . הדלת נפתחת 

. רישה והוא   והמיילדת נכנסת לחדר . " ומי אתה  ? " היא שואלת את מרטין בחיוך . הוא מהסס
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      -הוא אומר לבסוף . המיילדת מעבירה אליו את התינוקת  "אני האבא "מחליפים מבטים נבוכים . 

 " תחזיק , אל תפחד "  מרטין מחבק את הקטנה אל ליבו . רישה בוכה ואז מצליחה לחייך .  

 

 ראשיותה דמויותה  .3
 

 :"עולם תיקון" מסדר של המייסדים חמשת

   זאמורה פדרו .1
 

 מדריד של באוניברסיטה המדינה ומדע פוליטיקה לחוג פרופסור,  40 בן עילוי,  זאמורה פדרו

 תנועות של ואידיאולוג תיאורטיקן ששימש רדיקאלי סוציאליסט.   חברתית בתקשורת  מתמחה,.

 קלישאה אבל לטיני מאהב של קלישאה  אמנם, בנדראס אנטוניו כמו שרמנטי פדרו. בספרד המחאה

 לזלזל נוטים באקדמיה,   החברתיות ברשתות ואשף בתקשורת מבוקש מרואיין הוא – אפקטיבית

 הוא בהם האולמות אבל האחרון העשור של ובשיח החברתיות ברשתות העוסקים שלו בפירסומים

 דברים לעצמו מרשה שהוא הסיבה זו.  דקות תוך נסגרת שלו לשעורים וההרשמה מפוצצים מרצה

 .  באוניברסיטה צהמר של מהתנהגות שחורגים

 של מנאמניו היה זאמורה  קרלוס חואן,  סבו.  ומבוססת מאד שמרנית קתולית למשפחה בן פדרו

 היה אסור פדרו גדל בו שבבית הסיבה זו.  כך על התנצל לא ומעולם פראנקו הפאשיסטי הדיקטאטור

 כריסטינה אמו – יתחברת מעורבות מכל עמוקה סלידה פיתחו הוריו.  אופן בשום פוליטיקה על לדבר

 אחיותיו ושתי פדרו את להרחיק השתדלו הם.  עיניים רופא כרמלו ואביו למחול מורה הייתה

 בדואר קיבל 10 בן היה פדרוכש.  משפחתיות לחופשות אותם להביא מאד ומיעטו הסבים מהשפעת

 רכש מקומווב המנוי את שרף אביו" . מדריד ריאל" למשחקי מנוי – הפשיסט מסבו ליומולדת מתנה

 " העם של קבוצה"וה המושבעת העירונית היריבה –" מדריד אתלטיקו" למשחקי מנוי לילד

 מארצות מהם רבים,  שלו הסטודנטים בחיי מעורב הוא – בהוראה מסתפק לא זאמורה פדרו

 לבקר לטוס מרבה הוא.  מוצאם בארצות וחברתית ציבורית בפעילות לעסוק אותם ומעודד מתפתחות

 .  הלטינית ואמריקה אפריקה ברחבי מפוזרים שחבריה חברתית רשת מקיים  הלומנ אותם

 סטודנטיות הן שלו הזוג בנות רוב.  שבועות מספר יותר זוגיות לקיים כלל בדרך מצליח ולא רווק פדרו

 יפהפיה  רקדנית,  ולנסיה הנוכחית חברתו היא דופן יוצאת.  האגו את לו שמתחזקות צעירות

 מתמיד במתח אותו ומחזיקה כמוהו מתנהגת היא – בו לשלוט הדרך את שמצאה טיתואקסהיביציוניס

 נפש בשוויון ומתייחסת לטלפון עונה לא,  תכופות לעיתים נעלמת,  וידידים מחזרים צבא מחזיקה, 

 .  מייד מתחרט אבל – ממנה להיפטר נשבע הוא ביום פעמים אלף.  שלו ואיזם'למאצ

 בדחיפות זקוק והייה לחובות שנקלע פדרו  - שנים עשר מלפני אירועב חבוי פדרו של הגדול סודו

 בבחירות לנצח אמריקנית דרום מדינה של לשליט לסייע פוליטי לייעוץ חברה י"ע גוייס לכסף

 המושחת השליט לטובת ברשת תגובות מערך שם בעילום הפעיל הוא.  ברשת פעילות באמצעות

 הפיץ,  פייסבוק חשבונות ניטר,  ריגל,  טוקבקים אלפי תבעשרו החדשות אתרי את הציף.  והמושמץ

 מזויפים בנק דפי פירסם,  ילדים ושונא הומו אותו כינה,  היריב הסוציאליסט המועמד על זוועה סיפורי

 היום סדר את לשנות הצליח ידיו במו.  מהאצבע המצוצות השמועות עם להתמודד לו ונתן שלו

 לצידו להישאר  לו והציע בנדיבות לו שילם בבחירות המנצח.  ריבהי המועמד לפרישת וגרום בבחירות

 להיחשף לא מספיק חכם היה הרב למזלו.  כלכלית מאוזן אבל חרטה אכול,  ונעלם מגע ניתק פדרו. 

"  לשבוע פדרומ להשתחרר כדי" ולנסיה עם מן לברנינג מגיע פדרו האחרונות השנים בשלוש.  בשמו
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 נרגילה עם יושב הוא הפלאות בארץ באליס הזחל כמו,  דבר יוזם ולא דבר עושה לא הוא פה.  כדבריו

 מתחת שלו  wisdom exchange ה בדוכן מתוחכמות שטויות ופולט  שמש משקפי מרכיב,  ענקית

 על מפתה היפה ולנסיה. "   מטפשותי דקות שתי וקבל מחכמתך דקות שתי לי תן – המציע לשלט

 .  בוקר כל מכינה שהיא קר יו'בגספצ ולהתכבד שלו לדוכן לסור ושבים עוברים הדרך

 ןיקנ – הראשונה פגישתם מאז שקרו האירועים על לאחור יביטו"  עולם תיקון אבירי מסדר"ל כשחבריו

,  שלו המשחקים מגרש הוא עולם תיקון.  מוביל הוא לאן וידע מראש הכל תיכנן פדרוש החשד בהם

 מתחומים מפתח אנשי המונה האירגון של הפעולה דרך.  תעוולו ותיקון חברתיים לשינויים אמצעי

 של עננה – זאת ובכל.  פדרו של אופיו את מבטאת – החוק את לעיתים מלעקוף נרתעת ולא שונים

   המלוכלך הבחירות לקמפיין פדרו את שגייס שמי יתברר בהמשך.  הזמן כל מעליו מרחפת קל חשד

 אותה זו,  הקיים השליט בנצחון  שרצתה   DMH ותהמכר חברת מנכל, רופרט ל'נייג היה ההוא

 . החבורה פועלת נגדם ל"מנכ ואותו חברה

 בו יש.  פדרו על נדלקת רישה,  יורק בניו מרטיןו רישה של בביתם בפגישה כבר,  מאד מוקדם בשלב

 םסיכוני בהערכת עסוק ולא כמוהו שמרן לא,  כמוהו ומופנם זהיר לא הוא  – מרטיןב שחסר מה כל

 פדרו.  מהפכן של קסם בו ויש העולם אזרח הוא.  הדמיון את ומסעיר החיים את חי הוא.  וסיכויים

 .  ונלחץ – זה את מבין מרטין גם.  הרפתקה לכל אליו תצטרף רישהש מייד מבין

 

 גוסטבסון – סוראטי רישה .2
  

 

 הצטיינה,  מורה ואם בבנק נמוך פקיד אב,  העוני גבול על למשפחה דלהי בניו נולדה  37 בת,  רישה

 שרות במרכז לעבוד התחילה 16 בגיל.  הספר בבית היחיד המחשב מול לילות ובילתה במתמטיקה

 בלקוחות דופן יוצא טיפול בגלל במהירות והתקדמה כמוקדנית האמריקאית  AT&T של  לקוחות

 רשותהל העומדים הכלים את הבינה,  שלה ההודי מהמבטא במהירות נפטרה היא.  האמריקאים

 מכתבי לחברה הפנו המערכת של מטעויות שחולצו שלקוחות אחרי.  ביעילות אותם להפעיל ולמדה

 לשרתי לפרוץ הצליחה שהנערה העלה קצר בירור.  ב"בארה השליטה במרכז אליה לב שמו – תודה

 שקלו האמריקאית בחברה.  עליה הממונים את לעדכן מבלי לקוחות של יתר חיובי לתקן,  החברה

 .    אותה לטפח כדאי שאולי מישהו שם הבין אז אבל למעצרה ולהביא אותה לתבוע תחלהבה

 לה שהגיש בדלהי  הלקוחות שירות מרכז של האמריקאי המנהל אצל לראיון הוזמנה וחצי 17 בגיל

 את הגישה היא כך אחר דקות ארבעים.  הקרובות בשעתיים להתרכז ממנה וביקש בחינה טפסי

 לה הציעה האמריקאית החברה.  לחזור כשנקראה הביתה להגיע הספיקה לא אבל ויצאה הטפסים

 סיום עם  AT&T  ב לעבוד ולהמשיך להודו לשוב התחייבות תמורת  ב"בארה מלאה לימודים מלגת

 .   פרנסיסקו בסן,  ברקלי לאוניברסיטת וטסה ההמומה מהמשפחה בדמעות נפרדה רישה.  לימודיה

 5 בתוך מחשבים בהנדסת ראשון תואר בהצטיינות סיימה היא  - מלאחרים פחות לה לקח זה 

 את למלא הזמן הגיע אבל -  ליבה על להתחרות התחילו טק היי חברות  של ראשים וציידי סמסטרים

 כבר הזה שבשלב,  רישהש האחרון הדבר היה שזה  אלא,  להודו ולחזור לחברה ההתחייבות

, ההשקעה על לוותר התכוונה לא מצידה החברה.  ותלעש התכוונה, דבר לכל כאמריקאית הרגישה

, בהודו למשפחתה ששולמה המשכורת ואת שלה המחיה דמי את הפסיקה, אדיר לחץ עליה הפעילה

 ההגירה רשויות.  שלה הסטודנט ויזת את לשלול פעלה - גרוע והכי, ענק סכום על אותה תבעה ואף

, הדירה את לעזוב נאלצה היא. בבית תההי לא למזלה אך אותה לגרש כדי דלתה על נקשו כבר

 חיזר הקורס סיום שלאחר,  שלה המרצים אחד,  מרטיןל פנתה היא לה בצר, ונרדפת מרוששת

 ... מצידה הענות ללא בביישנות אחריה

 גוסטבסון  קינג מרטין .3
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בזמן לימודיה  פגשה, סקנדינבים שורשים עם מינסוטה ילידת, גוסטבסון קתרין אמריקנית אמו

 נמשך הרומן, ב"בארה הנדסה ללמוד שהגיע תואר ויפה מקסים, מגאנה אפריקאי  סטודנטקלי בבר

.  הילד את להשאיר והחליטה בהריון שהיא גילתה קתרין כך אחר חודש,  נעלם  הסטודנט, ימים כמה

 ביום השנה להירצחו  נולד הוא.  התינוק את ללדת כדי הקפואה במינסוטה הוריה לבית חזרה היא

  גדל מרטין.  הנערץ המנהיג שם על לבנה קראה הלבנה  הליברלית קתרין. קינג לותר רטיןמ של

 אם, הספר בבית היחיד השחור היה הוא,  מאוד לבנה בסביבה,   וסבתו סבו עם הראשונות בשנותיו

 מדי יותר אולי, אליו נחמדים מאוד להיות הקפידו כולם, להפך, לעג או מאפליה סבל לא מעולם כי

 . בארצו  במהפכה ונהרג לאפריקה חזר שאביו לו ספרה קתרין...  דיםנחמ

  חם  איטלקי היה  פאולו  החדש אביו, יורק ניו בברוקלין  לגור עברו והם  נשאה קתרין עשר בן כשהיה

 היה מרטין.   בחום אותו  אמצו  וחבריו האב, המאפיה בכירי לסעוד נהגו בה מעדניה  בעל,  ואוהב

 ברירה היתה ולא יהודים היו חבריו רוב, בברוקלין  וחי היות,  ובספורט בלימודים, יןומצט טוב ילד

 .כמוהם להצטיין אלא

 הספר לבתי אותו לשלוח שהתאמצה למשפחתו מחויב הרגיש הוא. עסקים ומנהל משפטים למד הוא

 משפחה שם עם. ג'הקול של ההוללות בחיי חלק לקח לא, במסירות למד ולכן, ונחשבים יקרים הכי

 למרות, מהגר של סוג, שייך לא, בטחון חסר קצת  בתוכו הרגיש תמיד אמריקני אפרו ומראה שוודי

,  זהותו את וגילה תחקיר עשה הוא, אביו הוא מי לדעת מאוד סקרן היה הוא 25 בגיל.   מקומי שהוא

 כועס שהוא וןכי אביו עם קשר מליצור נמנע מרטין. האפריקאית בממשלה כבכיר היטב וחי חי ושהוא

 מודע לא בכלל שאביו דעתו על מעלה לא שהוא אלא, בקשר עמו היה ולא כבנו בו הכיר שלא על עליו

 .לו סיפרה שאמו מה למרות, לקיומו

 בודק של זוטר בתפקיד גדולה אשראי כרטיסי בחברת לעבוד החל באוניברסיטה לימודיו לאחר

 מתי ידע הוא סיכונים כמנהל, מהיר לקידום שהביאה ומיומנות מסירות גלה הוא, אשראי עסקאות

 בהן עסקיות  הזדמנויות לזהות גם אבל, החברה את לסכן יכולות שהיו עיסקאות ולעצור לא לומר

 חן מצא שמאוד דבר, להסתכן מעליו המנהלים את לדחוף ואף,  מאוד משתלמת היתה סיכון לקיחת

 מפגין הוא תפקידו במסגרת,  נשים מול קרבעי שמתבטא,עמוק פנימי בטחון חוסר למרות.  בעיניהם

 לפני שפרסם פסימית  תחזית בעקבות.  העולמית בכלכלה במגמות רב וידע מקצועית כריזמה

 לנתח ידע הוא.  ב"ארה ברחבי  ואוניברסיטות בכנסים מבוקש מרצה נעשה הוא  2008 של הנפילה

 הטובים הסיכויים בעלי היו שלו הניתוח שלפי אלה אל ולהצמד החברה של הפנימית הפוליטיקה את

 ניהול על בקורס ומרצה, הסיכונים מחלקת מנהל סגן כבר הוא 35 בגיל.   יותר מהר קודם וכך ביותר

 מעז לא הוא, הראשון מהשיעור בעיניו חן מוצאת היא. רישה לומדת בה באוניברסיטה סכונים

 לצרה נקלעת כשהיא.  זה את נצלל יודעת והיא,  מיוחדת לב תשומת לה מקדיש  אך,  אתה להתחיל

 ... לעזרתו פונה  היא ללמודים אותה ששלחה והחברה ההגירה רשויות עם

 הלכלוכים כל על לו לספר ממנה מבקש, עובדים תאגידים בה הדרך על שניים או דבר שיודע, מרטין

 ובעק הוא הזה הטוב בכל מצויד. התקשורת בחברת בעבודתה להם עדה שהיתה והגדולים הקטנים

 ראיות בפניו ומציג,  האשראי חברת של גדולה לקוחה שהיא, התקשורת חברת סמנכל עם  פגישה

 רק לא מאיים מרטין. האשראי חברת כרטיסי דרך שנעשתה,  שיטטית יתר גביית של מערכת על

. במוניטין פגיעה על אדירה משפטית בתביעה גם אלא האשראי ממערכת התקשורת חברת בניתוק

 היתר גביית  לביטול  בתמורה  מהכל לשכוח מרטין של להצעה  בשמחה מסכים והלהמב הסמנכל

 .סוראטי רישה,  אחת נגד משפטית תביעה ביטול – קטן משהו ועוד

.  להתחתן לה מציע הוא: לזה גם אלגנטי פתרון יש מרטיןול,  בעקבותיה עדיין ההגירה רשויות אבל

 וכמו שלהם את יעשו והקרבה שהזמן ומקווה, בו מאוהבת ממש לא רישהש  חושש הוא לבו בעמקי

 נענית רישה.   רישה כמו מדהימה אשה הזה במקרה, גדול משהו להרויח כדי סיכון לוקח בעסקים

 .להצעה
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  ורישה מרטין

 מרטיןל נמשכה שלא, רישה הדבש בירח, הסדרה תחילת לפני שנים 8 בווגאס מתחתנים הם

 .        ביוזמתה הנישואין את  לממש ודואגת אהבה  דוקא ולא שהוא רגש אליו מפתחת,  מלכתחילה

 שלה המאסטר עבודת.   מידע בהנדסת  השני תואר, ללימודים חוזרת והיא יחד לגור עוברים הם

 החברות מרוב עבודה הצעות מאד הרבה לה שהביא תחום – מהרשת מסחרי מידע בכריית עסקה

 קאריירה ועושה בעולם הגדולה האינטרנט בחברת ודלעב מתחילה היא.  הסיליקון עמק של הקוליות

 .  מטאורית

 מנויי של הפנימיים בחייהם מחטטת שהיא כשם רישה של בנפשה לחטט מנסה היה מישהו אם

  עצמית שליטה של מרשימה ויכולת הדחקות של מורכב במערך הסתם מן נתקל היה – שלה החברה

 ולא מרטין עם להתחתן – הנכונות האישיות הבחירות את שעשתה אמנם בטוחה סוראטי רישה. 

 ודהת לו מכירה,  בעלה מרטין את מחבבת היא.  פשוט לא אשמה מטען נושאת אבל,  - להודו לחזור

 לא היא אבל – אמריקאית אזרחות לה ולהקנות להתחתן כשהסכים למענה שעשה מה את מעריכה, 

 בידיעה, משפחה כבר להקים רוצה ודומא, נשמתו עמקי עד מאוהב –  לעומתה הוא.  אותו אוהבת

 בקריירה ורק אך התרכזה היא שנים שמונה. אותו לעזוב ממנה וימנעו למשפחה אותם יעשו שילדים

 לשניהם יפגע  שילד מרטין  של שכנוע כדי תוך,   להריון להכנס דעתה על בכלל העלתה ולא שלה

 להם שיש המעטות בשעות איכות זמן מהם ימנע ואף מהוריו  צריך שהוא מה יקבל לא, בעבודה

,  אחד לפחות, ילדים רוצה היא, לתקתק מתחיל שלה הביולוגי והשעון חולף הזמן אבל. ביחד

, שלו את עושה לא הטבע אבל, שלו את לעשות לטבע ולתת הגלולות את לקחת  להפסיק ומחליטה

 ...נמוכה מרטין של הזרע שספירת מסתבר, להתעבר מצליחה לא והיא

 הסוכנות    NSAמ  פניה מקבלת היא,  אמריקאית אזרחות כשקיבלה ומיד, בחברה שנים שבע אחרי

 רשתות,  טלפון שיחות, ממיילים דיגיטלי מודיעין איסוף– בסיגינט בעיקר שעוסקת לאומי לביטחון

 על מוותרת היא מדוע מבין לא אותה מהסובבים אחד אף.  הדיגיטלית התקשורת וכלל חברתיות

 מהאיש חוץ אחד אף, שכר ברבע ממשלתית משרה לטובת  האינטרנט בחברת הבכיר התפקיד

 לפרוט שיודע, וחכם כריזמטי כסוף, 70 בן,  שלה הראשים וצייד בסוכנות בכיר,  וולטר, אותה שמגייס

 מציע הוא. לה שיש מה כל את לה ונתנה אותה שאמצה  לאמריקה התודה הכרת רגשות על בדיוק

 שהם אנשים של רווחים ולמקסם להמשיך במקום,  מטרור החדשה ולדתהמ על  בהגנה לעבוד לה

, לה היה לא שמעולם כזה, ומעצימה מגוננת אב דמות של סוג הוא וולטר.  מיליארדרים מזמן כבר

 שיצרה בכלים ולהשתמש ממנו שקבלה באמון לבגוד כדי אותו" לרצוח" תאלץ בסדרה יותר ומאוחר

, במיוחד חכמה,  חדשה מעקב תוכנת המפתח צוות בראש עומדת היא.  המסדר של הפעולות לטובת

  להיות שמתיימרת שלה החדשה שהמולדת מבינה רישה מהרה עד.  עצמה את ומשכללת שמנטרת

 שרת כלי משמשת עצמה ושהיא,  אדם בני מליוני אחרי  בריגול עוסקת  האדם וזכויות  החרות מעוז

 . מוצהרמה לגמרי אחרים שלו שאינטרסים ממשל בידי

 המשמעת.  אקרה'צ איזה רישה אצל שיחררה שנתיים לפני  מן בברנינג שלהם הראשונה הפעם  

.  באישיות משהו אצלה עירבבה ללבוש שבחרה קאלי האלה והתחפושת לשבוע התרופפה העצמית

 אופנים על רבה בהנאה הרוכבת והחשופה השזופה שהיפהפיה להאמין התקשה מרטין.  העירום וגם

 מוחלט זר עם והזדיינה משהו עישנה היא ואז.  המטרה ממוקדת אשתו רישה היא,  מושב צרות

,  אותה כבש אנרכיסטי ממסדי האנטי הרוח הלך.  סיפרה שכן או.  מרטיןל סיפרה ולא  אוהל באיזה

 . הביון בסוכנות מעבודתה שלה והגוברת ההולכת הסלידה עם יחד

 רישה של עולמה את מטלטלת אקיני העבד הילד  של וסיפורו ,  פדרוו ר'רוג עם,  יורק בניו הפגישה

 המגע.  המוצא חוסר ותחושת  בה השורר המחפיר העוני על ילדותה של דלהי את מחדש בה ומעירה

 מתאהבת היא.  אותה מפעים,  השוויצרי הבנקאי נידרהאוזר ר'רוגו אחד מצד זאמורה פדרו עם

 גילתה רישה. מרטין עם ביחסיה המוצא חוסר תחושת ללבג אולי – להסתכן ומוכנה בחייה לראשונה

 .  אותה לעצור קשה יהיה ואילך מכאן.  בסכנה  העונג את
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 כמו אותו תעזוב ושהיא, רישה את לאבד עומד והוא בסכנה שעולמו פתאום מבין,   המופנם מרטין

 כדי עולם יקוןלת האבירים מסדר לסיפור נסחף הוא...   עבדה שבהן חברותה ואת הודו את שעזבה

 בנדראס מין,  פדרו הזה השרמנט של יוזמות אחרי נוהה שפתאום אשתו על לשמור, גבריות להפגין

 בפעולות חלק לקחת ממשיך שמרטין המרכזית הסיבה הוא רישה על לשמור שלו הרצון.  לטיני

 . המסדר

 נידרהאוזר ר'רוג .4
 

. נידרהאוזר משפח של בערכה המעטה וגם קלישאה גם תהיה בפה זהב כפית עם נולד ר'רוגש להגיד

 ילדי כל גדלים שעליו המשפחתי המיתוס, שוייצרית בנקאים למשפחת שביעי דור הוא הוא ר'רוג

 מלך שערך מהטבח לברוח שהצליח טמפלרי מאביר  המשפחה שמוצא הוא נידרהאוזר משפחת

, ניבלונדי, חזק, גבוה – טמפלרי אביר מדמיינים שהייתם כמו נראה ר'רוג ואכן. לשוייץ במסדר צרפת

 .מושבע ורווק 40 כבן הוא הסדרה בפתיחת. סמכותי

 אינו הבנק.  ריווחי ומאוד פרטי בבנק שנה ממאתים למעלה כבר השליטה בעלת היא שלו המשפחה

 חברות של ושותף  מממן, השלישי העולם מדינות עם טובים קשרים  ומנהל, בורסה בשום מונפק

 לבנק יש. וציריך נבה'בז סניפים לבנק. שם שמשקיעים אירופה ממזרח גרכיםואולי וסיניות אירופיות

 מאוד ותהיה הסידרה במהלך תחשף, ליוהאן רק שידועה,  שזהותם,  ומסתוריים נוספים  מניות בעלי

 ...  ר'רוג עבור בעייתית מאוד

, בכירים תפקידיםב בבנק עובדים  כולם. הבכורה וסוזן  הצעיר תומס בין,   האמצעי הבן הוא ר'רוג

, ומבשלות משרתים עם בטירה גדלו  השלושה. רישהפ לפני שעומד,  האב יוהאן של ניהולו תחת

 וגם נוקשה ומשמעת חובה נגינה שעורי, הרים טיפוס, מסעות שכלל, וספרטני  קפדני חינוך עם  אבל

 התנדבות, שיםחל למען פעילות  - יוהאן של רוחו ולמורת קלאודיה המשפחה אם של ביוזמתה  -

 בבגרותם לאמץ ומיהרו נעורים חוויות בכך ראו שאחיו בעוד... לחברה תרומה, בעולם  מצוקה באזורי

  האיכפתית, הסוערת רוחה תמיד חיה ר'רוגב,  להם מאפשר שמעמדם והחיים הערכים את

,  והאןי אביו את בקסמה הפילה הדרומית  היפיפיה קלאודיה. האיטלקיה אמו שלו במועט והמסתפקת

 הכלה את שקבלה, הגרמנית האריסטוקרטית נידרהאוזר משפחת של רוחה למורת  בה שהתאהב

. הסדרה תחילת לפני שנים כעשר דרכים בתאונת נהרגה קלאודיה.  והתנשאות אף בעיקום המיועדת

 .כמוות מר יהיה והגילוי, לגלות עתיד ר'רוג זה את? תאונה האמנם

 בחצי הסתפק לא שלו ההרפתקנית ולנטייה לחינוך בהתאם ר'רוג אבל בצבא שרת שוויצרי כל כמו

 ,העלית ביחידת השוייצרי הצבא של  המיוחדים בכוחות  שנים 4 שרת אלא אמונים של  שנה

  Army Reconnaissance Detachment 10   והציוד הנשק את) במילואים ולוחם קצין בה ונשאר 

 הוא( הסדרה בהמשך שימוש בו שיעשה וכמובן, ישוויצר חיל כל כמו, בביתו שומר הוא הצבאי

 אבל טובים החיים של איש הוא.  לחימה ואמנויות ערובה בני חילוץ,  חבלה בחומרי גם  התמחה

 או במרצדס נוסע שלא היחיד השוייצרי הבנקאי והוא בציריך צנועה אך  יפה גג דירת לו יש, במידה

 .  אמו של שהיתה  שרע בת  רומיאו לאלפא אמונים שומר  אלא  יגואר

 מה ועשה  לו שהוכתבה בדרך הלך ר'רוג 37 גיל עד חייו כל, לו והיו, אחרות שאיפות לו היו אם גם

 בחשבון לקח לא מעולם  והשובניסט הפאטריאכלי אביו.  המיועד וכיורש הבכור כבן  ממנו שמצופה

 עוקצנית יחסים ומערכת מצידה למרמור שגרם מה,  מוכשרת פחות והלא הגדולה האחות סוזן את

 למד הצבא לאחר.  לחיקוי מודל בו ורואה אותו מעריץ  הקטן אחיו זאת לעומת. ר'רוג עם ומתחשבנת

 מלמטה שיתחיל התעקש אביו, בבנק והשתלב חזר, עסקים מנהל   Harvard Business school ב

 הפעילות את יבהרח, מאוד הצליח הוא.  שיווק ל"סמנכ לתפקיד קודם מאוד מהר אבל, ככספר

 .התפוצץ הכל אז אבל.  אביו  רצון לשביעות, חדשים לתחומים הבנק של העסקית
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 מנהל שאביו, הבנק של נוספת עסקית פעילות שיש ידע ר'רוג,  גבוה מידור על שמר תמיד יוהאן

 בחודש יורו  מליוני של בהעברות מדובר.  אינפורמציה או רגל דריסת לאיש נותן ולא לבד לגמרי

 אביו עם לדבר מנסה שהוא פעם כל.  מ"ברה של לשעבר ברפובליקות שונים לבנקים אירופה ערבממ

 הוא - מחיר ממנו גובים מסתיר שיוהאן והסודות המתח  אבל. שתיקה של בחומה נתקל הוא זה על

 החלק כולל, לבנו המלא הניהול את  להעביר לפרוש  הזמן יגיע שבקרוב ומבין,  ניצל, לב התקף חוטף

 והחשבונות הכספות כל את  ר'רוג בפני חושף יוהאן מחלים שהוא לאחר.  העסקים של האפל

 העמלות, הון להלבין, המס להעלים איך: הטריקים ואת,   עצמו הבנק ושל הלקוחות של הסודיים

, לרסיסים נשברת כסרגל הישר הקפדן האב תדמית. לסמוך מי על, להזהר וממה ממי, השחורות

 שמנוהלים חשבונות למספר בלעדית גישה על שומר עדין שאביו מגלה הוא מההלם יוצא  ר'רוגכש

 ...הבנק של הממוחשבת במערכת ולא בפנקסים

 תדרוך מקבלת  היחידה התרגיל לאחר, ערובה בני חילוץ של בתרגיל להשתתף למלואים נקרא ר'רוג

 של בשוויץ מוגברת נוכחות יתרה בין ומזכיר, פוטנציאלים איומים מיני כל על שמדבר, מודיעין מאיש

 טרור מעשי למספר אחראית שהיתה  נית'צ'הצ למחתרת ברור קשר עם,  ניה'צ'מצ" עסקים אנשי"

 הוא. להתפלץ ר'רוגל גורמת מהם שאחת, תמונות  מספר  מוקרנות המסך על.  במיוחד זוועתיים

 מהווה שהבנק לחשוד חילמת הוא.   אביו עם עינים בארבע נפגש שתמיד  הבנק של  לקוח בה מזהה

 האכזרית למחתרת כספים העברת צינור

 צילומים לו מביא ר'רוג  אבל קשר כל מכחיש  יוהאן  תחילה. אביו עם ומתעמת אומץ אוזר הוא

 עסקים באיש שמדובר אומר אבל מודה יוהאן.  ני'צ'הצ נראה בהם הבנק של האבטחה ממצלמת

 את לסגור תובע הוא מקבל לא וכשהוא הסברים תובע ר'רוג.  הבנק עבור רווחי ומאוד,  לגיטימי

 הוא, כאחד ולהתחלחל להתפלץ אביו של תורו עכשיו, יותר הזה הלקוח עם לעבוד ולא החשבונות

 שיירד, לו חשובים הקטנים וילדיהם ואחותו  אחיו  חיי, חייו שאם לבנו פשוטה הכי בצורה מסביר

  יוהאן  לכאורה, לשורה חוזר הכל חודשים כמה במשך  .ומדחיק הדין את מקבל ר'רוג. מהר  מהענין

 . הבא המנכל הוא ר'רוגש יודעים וכולם בקרוב לפרוש עומד

 טבוחים ילדים מאות בדמות, לפרצוף שהדחיק מה את ומקבל הטלויזיה הוא מדליק הוא, אחד לילה

 והפחדנות ותמהצביע, מעצמו נגעל, מקיא הוא.  נית'צ'הצ המחתרת של ספר בבית טרור בפעולת

 נכנס תרמיל אורז, קם הוא בבוקר, מנוח לו נותנות לא הילדים גופות, מסויט לילה עובר הוא. שלו

 .  שלו ומאבא מהבנק רחוק שיותר כמה  שיהיה רק, לאן מושג לו אין, ונוסע לאלפא

  בקשת ותליר לומד, זילנד בניו כבשים רועה,  בנפאל טאבלות לנגן לומד, שנים שלוש בעולם נודד הוא

 משתתף, גיני ניו ובפפואה באפריקה הומניטרים פרוייקטים בכמה משתתף, יפני זן במקדש

 פיוטה  עם התודעה את מרחיב, אינדיאנים שמאנים בטכסים,  בלטביה  הריינבואו של בפסטיבלים

 ורק, ואחותו אביו עם קשר כל מנתק הוא. גרינפיס של באוניה הים על שנה חצי ומפליג, ופטריות

 .תומס אחיו את פעם מדי מעדכן

 אותו ולהחזיר חייו את שוב להפוך שעתידים האנשים עם ונפגש    burning man ל מגיע הוא ואז

 ...אחר אבל, ברח ממנו למקום

 אחיו בהיעדרו, שב האובד הבן, משפחתו בני מצד והקלה כעס בתמיהה מתקבלת לבנק חזרתו

 עדין כי אם פרש לכאורה האב ואילו, האחות של הרוח למורת, ל"המנכ משרת קבל תומס הצעיר

 נים'צ'הצ עם שהענין לו ומבטיח בנו חזרת על שמח הכי הוא. בחוטים ומושך היסוד במניות מחזיק

 לו יש כי חשוב לא כבר זה אבל, לו מאמין ממש לא ר'רוג. יותר הבנק של לקוחות אינם והם, נפתר

 הבקשה את דוחה ר'רוג אבל, אחיו במקום המנכל דתפקי את לו מציע האב יוהאן.  משלו נדה'אג

 ...לרדאר מתחת לפעול לו מתאים יותר הרבה. הבנק של העסקית החטיבה לראש במינוי" מסתפק"ו

 

 לודמיר דיויד .5
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 בניו  והשתקעו, וישראל אוסטריה דרך  70ה בשנות מ"מברה שהיגרו להורים  השלישי הבן הוא דיויד

. מצליח שחמטאי היה  אביו,  מכרות מהנדסת היתה אמו.  הסדרה בתחילת 30 בן הוא.   רסי'ג

 לאחר. כסניטרית ואמו מכוניות כשוטף אביו, בפרך עבדו ההורים, קלה היתה לא ב"בארה הקליטה

 יותר עוד ועבד גדולות הלוואות לקח,  עבד בו השטיפה מכון לרכוש הזדמנות קבל אביו  שנים מספר

 ורודנות  נוקשות  בצד, גבוה מאוד עבודה מוסר עם,   הצליחו ביחדו אתו לעבוד עברה האמא.  קשה

  יפה בית  קנו,  האמריקאי החלום את והגשימו, סניפים כמה  עוד  פתחו השנים עם.   העובדים כלפי

 אימצו והם מאוד אתם הטיבה אמריקה...  גולף לשחק התחיל האב, חדישות ומכוניות מדשאה עם

 .דולר עוד להשיג כדי כשר היה כמעט הכל -  קיצונית טליסטיתקפי עולם תפישת בהתלהבות

 גדל הוא, באמריקה נולד  דייויד, מחסור  גם וחוו באוקראינה נולדו שכולם ממנו הגדולים לאחיו בניגוד

 לעבוד מחויב הוא גם וכנער כילד זאת עם יחד.  מסוימת כלכלית לרווחה כבר הגיעה כשהמשפחה

 .יהפנא בשעות השטיפה במכון

 פרשו אך בגילו שרובם, ווש הקאר של העובדים עם דוקא מתחבר הוא הוריו של לבם למגינת

 לאחר מתרחש נעוריו שנות של המעצב האירוע,  כדורסל אתם ומשחק אתם מבלה הוא. מלמודים

 המשטרה. בעיניה חשוד העובדים הנערים שאחד למשטרה מדווחת האמא, השטיפה במכון שוד

 מול  למוות אותו חונקים הלבנים השוטרים להתנגד מנסה וכשהוא, במכון ובדהע את לעצור מגיעה

 ראיות בודים  שהשוטרים לגלות נדהם  אבל, לאור הצדק את שיוציא משוכנע דיויד. דיויד של עיניו

 העדויות מכל ומתעלמים להם מאמינים  והשופטים המשפט בבית  משקרים,  אותם תקף הנער כאילו

 המערכת גדולים מאמינים שכאמור, הוריו  עם לקונפליקט מוביל הדבר.  שלו במיוחד, הסותרות

 . בשרם על חוו שהן הסובייטי" צדק"ה מול במיוחד, האמריקאי הצדק

 לחשוד, הכוח בעלי מול לצאת תמיד: ההיא בתקרית מתחיל דיויד של חייו את שיאפיין הדפוס

.  נגדם שישמשו מוצקות  ראיות ולהשיג השקרים את ברבים  לחשוף, והממסד המערכת של במניעים

 של המניפולציות, הפרוטקציה, העיוותים את רק רואה הוא שם גם אבל' בקולג ללמוד מתחיל הוא

 את סותם לא הוא. הסודיות האחוות, המצליחים  לבוגרים התחנפות, זרים שיקולים,  המוסד מנהלי

, כמוהו אקטיביסטים כמה לעוד מתחבר, מטריד, מוחה,  האוניברסיטה עיתון את ועורך כותב, הפה

 את זה מנשקים אותם ומצלם לטכס מתגנב)  בקלונם' בקולג נחשבת הכי האחווה חברי את חושף

 וקונה כזה המושג את שהמציאו לפני עוד שיימינג עושה הוא( הצילומים את ומפרסם זה של ישבנו

 כמה מכות חוטף הוא. להם עשהש מה ישכחו ולא בכירות לעמדות יגיעו כך שאחר אויבים לעצמו

 . החדר את לו מטנפים, פעמים

  מוטים אקדמאים מחקרים פרסום  על שערך תחקיר האוניברסיטה בעיתון לפרסם מנסה דיויד

 את לוקח הוא.  מפורסם ולא מצונזר התחקיר.  המחקר את שהזמינו החברות מצד למימון בתמורה

 האוניברסיטה של ובוגרים אינטרסים של חומה הבאות ונתקל טלויזיה לרשת ואף לעיתון החומר

 התחקיר את ושולח האוניברסיטה בעיתון עבודתו את לנצל  מחליט הוא ואז. הפרסום את שמונעים

 מיד נזרק הוא.   האוניברסיטה ובוגרי עובדי תלמידי של ענקית תפוצה לרשימת לטר בניוז

 מעשי על  אינפורמציה  מהן חלקוב תומכות רבות  לתגובות מביא המעשה אבל, אוניברסיטה

.  בלוג שנקרא לזמנו חדש במדיום  ממצאיו  את ומפרסם לחקור ממשיך דיויד. נוספים שחיתות

. מסומים בחוגים פופולרי להיות הופך"   בובקס" הבלוג הזמן עם אבל,  תנועה הרבה לו אין בתחילה

 חשיפה תמורת אצלו לפרסם לעבור  לו שמציע גדול בלוגים אתר של לבו תשומת את מושך הוא

 מגוון ופרסום בתחקיר דיויד התעסק האחרונות השנים 8 במשך.  סבירה ומשכורת גדולה יותר הרבה

, חשיבות בעלות היו  שחלקן, בממשל בריתם ובני תאגידים של עוול ומעשי שחיתויות גילויי של רחב

 ידי על רחב לכיסוי זכו או התודעה לקדמת פרצו ממש לא מעולם לא כאלה אבל, לדעתו לפחות

 באמת ולשנות להזיז היכולת חוסר על ותסכול מרירות מפתח הוא. ההמוניים התקשורת אמצעי

 שמאכילה היד את שנושך נעים ולא נאמן לא אדם של מוניטין לו יוצא, וסקפטי ציני נעשה, דברים

 שמחזיקים מעבידיו. יובעינ חן מצאן שלא פרסומות בגלל האתר בעלי נגד יוצא  הוא למשל כך, אותו
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 נגדו כשמוגשת, הסופית המכה מגיעה ואז, תחקיריו על אגרסיבית עריכה ומפעילים" רעיל"כ ממנו

. דיויד של פרסומים בגלל, רופרט ל'נייג  שלו והמנכל DMH  תאגיד ידי על דיבה תביעת האתר ונגד

 תנאי על ראיתאח היתה לא אחזקות כחברת  DMHש קובע המשפט בית, במשפט מפסיד האתר

, המסוימים הפרסומים את מהרשת ומוריד מוחק האתר  מהפשרה כחלק. הכורים של העסקתם

 . לפיטוריו שמביא מה, מעלה שהוא בפוסט  כך על שמוחה דיויד של רוחו למורת

 הוא, באפריקה הפיזי המפגש כך ואחר, שלהם הפעולות דרך תחילה, המסדר חברי עם המפגש

 שימוש נעשה לראשונה.  חש שהוא והתסכול  האונים לחוסר נכון הכי  המענהו חלומותיו  התגשמות

 בפעולות חלק לקחת הזכות תמורת.  לתפישתו צדק גם נעשה כך כדי ותוך שלו בתחקירים  מבצעי

 מהצד עובר הוא. והקרדיט הפרסום – עיתונאי של חשוב הכי הדבר על לוותר מוכן הוא הקבוצה של

 מבין המסדר פעולות את שחוקר מי שכל כיוון, גדול סיכון  עצמו על ולוקח, העושה הצד אל המדווח

 . הפעולות ובין בבלוג שלו הפרסומים בין הקשר את מאוד מהר

 קונדיטורית ,  הג'ינג'ית  מגי חברתו עם,  למנהטן הגשר על שמשקיף בברוקלין בלופט גר דיויד

  שנותנת, ומעשית ארצית, מזג וחמת ירהיש . היא אירית החמישית בשדרה במסעדת יוקרה שעובדת

 .      המשפחתי לעסק ולהכנס ההורים עם להשלים אותו ודוחפת פרופורציות לו

, איליה הבכור הבן.   סוציאליסטי מהפכן יצא שלהם אמריקאי הכל הזקונים שבן מאמינים לא הוריו

 ובעלי נשואים,  צליחיםמ.  מהם ציפו שהורים מה בדיוק הם( סוויטי) הלנסווט אחותו(  אהרון)

 משחקי שמפתחת בחברה ראשי מתכנת הוא ואהרון בעסק חשבונות מנהלת היא סוויטי.  משפחות

 בו וסודי פרטי וירטואלי חלל ליצור ממנו יבקש דיוידכש, בהמשך גדולה חשיבות יהיה לדבר.  מחשב

.  מפתחת רוןאה של שהחברה המשחק מעולמות באחד, בדיסקרטיות להפגש המסדר חברי יוכלו

 אחרי הסדרה בהמשך. לסיכונים אותו וחושף המסדר בפעילות ידיעתו ללא אותו מערב הוא בכך

 .העלילה אל כורחו בעל יכנס אהרון,  דיויד של בחייו שיתנקשו

 

 רופרט ל'נייג .6

 ועבודה להישגיות בנוקשות אותו חינכו, בינוני מהמעמד אירי ממוצא להורים בבוסטון נולד, 55 בן

 פציעה של תוצאה,  שמאל לעין מתחת צלקת עם, מטופח שחור שער, ומשופם חסון גבר  הוא  .קשה

 .מבטיחה קריירה שקטעה', בקולג פוטבול במשחק

 אצולה ממשפחת נוף אדריכלית, למירנדה שנה 30 נשוי. ענק בפנטהאוז יורק ניו במנהטן גר

 . עשרים בני ובת בן להם ויש  בוסטונית

 בחברה כספים כמנהל לעבוד התחיל באוניברסיטה  חשבון וראיית  כלכלה  ודילימ את שסיים לאחר

 לאחר. דרכו המשך על העיד לא שם שעשה האפורה בעבורה דבר שום, נייר מוצרי לאספקת קטנה

 מכאן.  משפחתית בבעלות כושלת מכרות חברת לנהל, ללימודים מחבר הצעה קבל הוא שנים כמה

 הולך שזה הבין ל'נייג לחיינו הניידים הטלפונים פריצת עם, 90ה תשנו באמצע. שלו הנסיקה החלה

  מנת על החברה של הקיימים המכרות את ומשכן מבנקים הלוואות לקח הוא. הבא הדבר להיות

 ועד( ועוד טונגסטן, סלניום, גליום) ניידים טלפונים לייצור הדרושות נדירות מתכות של מכרות לרכוש

 ותקשורת סלולר חברות  של  בלעדית לספקית הפכה שלו כשהחברה, אדירה להצלחה זכה מהרה

 דיווידנדים למשוך כדי ההצלחה את לנצל שרצו המניות בעלי עם נפש בחירוף נלחם הוא. ענקיות

 עשר תוך. העולם ברחבי לכריה וזיכיונות מכרות  ועוד עוד לרכוש כדי   בהכנסות והשתמש לכיסם

 כך ועל, מיליארדים שמגלגל DMH – ענק עולמי לתאגיד חתיתהמשפ החברה  את הפך ל'נייג שנים

 .השנה ל"מנכ לתואר מועמד היה הוא

 המתנגד שהיה בחברה המניות מבעלי אחד: מדבר נרתע לא הוא  שלו המטרות את לקדם כדי

 העולם בארצות ומנהיגים פוליטיקאים. דרכים בתאונת נהרג שלו הרכש מסע את ועכב שלו החריף
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 במערכות התערב הוא. ונסחטו פותו חלקם, לכריה זכיונות לקבל כדי קבע כדרך דושוח  השלישי

 של קמפיינים ומימן, לשלוט ימשיכו פוליטיקאים שאותם להבטיח כדי האלה בארצות  הבחירות

 הצליח קונגרס וחברי לסנטורים  נדיב כתורם. נגדם המתמודדים נגד ביותר הגרוע מהסוג  הכפשה

 מעורבות בשל, מכרות  DMHל היו לא בהן מסוימות מדינות עם הסחר את שהגבילו חוקים לקדם

 בזמן, מטרותיו את לפועל להוציא כדי באחרים משתמש הוא רוח ובקור בערמומיות.  בטרור לכאורה

 שלו הביצוע קבלנית.  עצמו על מפלילות עדויות להשאיר ולא מרחק לשמור מקפיד עצמו שהוא

"  המניקוריסטית"  המכונה 35 כבת ובלונדינית רזה אשה,  מקצועית מחסלת היא מיוחדות למשימות

 ניתנת לא והיא" דיגיטלית חתימה" שום אין ביניהם לתקשורת.  פנים אל פנים מעולם פגש לא ל'שנייג

 .  לעיקוב

  של מכרה נגד הסביבה להגנת ארגונים של קמפיין בסתר מימן  אפילו הוא, גבול אין שלו לציניות

 . צפרדעים של נדיר בסוג לפגיעה בתואנה, המתחר חברה

 דיויד בשם  בלוגר של תחקירים לרשת לעלות כשהחלו, כבומרנג אליו חזר האחרון שהמקרה אלא

 והאתר הבלוגר את תבע, כבודו על מחל לא והגאוותן העקשן ל'נייג.  DMH של מעלליה  על לודמיר

 מספר כעבור   היה יותר וחשוב השני נצחוןה. הראשון המשפטי הנצחון היה זה.  זכה ואף דיבה על

: הכלים בכל ירה ל'נייג,   באפריקה יהלומים כורי של העסקה תנאי  בשל שוב נתבעה  DMH.  שנים

 יכול כסף שהרבה טובים הכי הדין בעורכי שימוש וכמובן, תביעה בעדי ופגיעה סחיטה, איומים, שוחד

 וקבע   DMH חברת  את זכה, ואחרים כאלה ליסטיםליג בפלפולים,  המשפט בית?  והתוצאה. לקנות

 . במכרות הנעשה על משפטית אחריות שום לה שאין

 החל האחרונות בשנים. ודובאי לונדון, במרטיניק נוספים בתים לו יש, מאוד עשיר איש הוא ל'נייג 

 ההצלחה את למנף תכנן הוא. הרפובליקנית המפלגה במסגרת, בפוליטיקה ויותר יותר לעסוק

  מושל למשרת מועמדותו את להציע כדי,  השנה מנכל בתואר זכייתו ואת האחרונה המשפטית

 . הזו התקווה את חסל השיימינג שאירוע לציין מיותר. יורק ניו מדינת

, בכנסיה ומבקר מאמין קתולי הוא. רוצה שהוא מה את לקבל רגיל רק הוא,  רע איש לא בפירוש הוא

 העידו צריך שכשהיה. )חולים לילדים משאלות בהגשמת שעוסק ארגון הקים ואף לצדקה תורם

 רוז בשם 40 בת אמריקנית-אפרו סוציאלית עובדת מינה הארגון לית"למנכ...( המשפט בבית לטובתו

 לקיחת,  במשימה דבקות,  שלו הבולטות התכונות.   האחרונות שנה 15 ב אהובתו שהיא תומפסון

 מסוכן כה ולאויב  מצליח עסקים לאיש אותו שהפכו  הן ותונועז, נרתעים שאחרים במקום אחריות

 נפגעים עם בריתות ויוצר האפשר ככל אליהם מתקרב הוא שקדנית נמלים בעבודת.  המסדר לחברי

 .  כמוהו נקם ושואפי עצמה רבי – המסדר מבצעי של אחרים

 

 

 



29  
 הספרישמואל  –כל הזכויות שמורות  ©

 

 הדמויות של  והאווטארים הוירטואלי העולם .4

 

 אלפיני נוף על גדולים חלונות דרך ומשקיפה גבוה הר בראש ניצבתה עתיקה בטירה ענק אולם...

 קסדה בשריון טמפלרי אביר, כנפיים משק נשמע לפתע, מנשבת הרוח רק, ריק האולם.  מרהיב

 באחת ומתיישב מהסוס יורד, החלון דרך נכנס מעופף לבן סוס על רכוב אדום צלב עם לבנה וגלימה

 מלהטט ורדן'ג מייקל  נכנס ואחריו פרקט על מוקפץ ורסלכד של קול. המחומש השולחן מצלעות

 הודית אלה יורדת וממנו נכנס אימתני טיגריס, האויר קורעת אדירה שאגה. לצידו ומתיישב בכדור

 דון נכנס החדר כשאל מהדהד סוס של פרסות נקישת קול, אחר נשק מהן אחד שבכל ידים 10 בעלת

 צדדי חדר מתוך. מהסוס לרדת הנסיון כדי תוך ונופל וכחיםהנ את מברך,  רוסיננטה על רכוב קיחוטה

 ?  להתחיל אפשר: הנוכחים את ושואל מקומו את ולתפוש לקום לו עוזר, דיין משה נכנס

 הרקע

 לחמשת, ועוקבים אויבים להם שהקימו מוצלחות פעולות מספר אחרי,  בסדרה החמישי מהפרק החל

 להפגש הכרח אחד מצד, חשאיות על לשמור גוברו הולך צורך אחד מצד.  בעיה יש המייסדים

 של מצדו מגיע הפתרון. הבאים המבצעים את ולהכין המסדר את להרחיב כדי ברציפות ולתקשר

 ביאה  אהרון , מסודרת משרה לו ואין גויות עם שיוצא לדיויד בניגוד, אהרון  בוגר אח יש לדיויד.  דיויד

 בכיר מתכנתכ עובד, משפחה הקים, איילנד מלונג ודיהיה בחורה עם התחתן הוא, להורים נחת הרבה

 חברי  בו הסודי אט'הצ חדר להקמת הפלטפורמה נלקחת משם. מחשב משחקי  שמפתחת בחברה

 והמפגשים,  אותו שמייצג משלו אווטאר בוחר חבר כל.  האמיתי בעולם  במקום יפגשו   המסדר

 מודע לא שבהתחלה, אהרון הוא הלא,   sys adminה של דמיונו מיטב לפי, שונים בחללים מתרחשים

( דיויד של פציעתו/מותו עם השניה בעונה) ובהמשך אחיו לבקשת שיצר הפלטפורמה משמשת למה

 . המסדר חבר להיות הופך

 הוירטואלים  העולמות

, הסיסטינית הקפלה, טרופי אי, געש הר לוע, לפגישה מפגישה להשתנות יכולים המפגש מקומות

 חברי.  עתיקה בטירה ענק אולם – מפקדה מעין המהווה  ראשי אחד חלל יש אך...  יבודהיסט מנזר

 הוא בתחילה, החברים למספר בהתאם משתנה שלו הצלעות שמספר שולחן סביב מתכנסים המסדר

 .הלאה וכך למשושה הופך הבא החבר הצטרפות עם,  מחומש

 תמונות, אינפורמציה להציג כדי שימוש בהם נעשה אלא למפגשים רקע רק מהווים אינם החללים

 המסדר חברי בהם  מימדיים תלת כמודלים משמשים הם. החבורה של הבאות המטרות על וסרטים

 .מסוימים  ליעדים חדירה לתרגל יכולים

 פגישות ולנהל לנעול ניתן אתם, יותר קטנים חללים  גם ישנם  המשותף המרכזי החלל בתוך

.  הצטרפותם עם המסדר חברי מפקידים אותם הסודות מאוכסנים גם שם, כספת ואף, יותר אינטימיות

  אלה לחדרים מפתחות יש המייסדים לחמישית רק

 בית משפט וחדר חקירות 

מאפשר עימותים עם יריבים בשלבים שונים של החקירה . כשמתעורר הצורך לפגוש החלל הוירטואלי 

קיש קוד כלשהו . הוא מוכנס לישיבה אדם כלשהו מבלי שיראה את הנוכחים הוא מוזמן להתחבר ולה

בדמות אוואטר שנבחרה עבורו לפי מעשיו ושם הוא נחקר , מעומת , מנהל מו"מ על כניעה או מנסה 

 להצדיק את עצמו . 

הסיטואציה הדרמטית בה יושב  אדם בנוחות מול המחשב בחדרו האינטימי בבית או במשרד וצופה  

מרתקת  –המסדר על הר קרח או מרתף עינויים ביניימי קשה מול אבירי  נתונה במצוקהבדמותו ה

  ומלאה אפשרויות . 
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 האווטארים

 המסדר, טמפלרים למשפחת נצר הוא( לטענתו) ר'רוג.   לבן סוס על טמפלרי אביר  -  ר'רוג

 כלכלית לאימפריה השנים עם ושהפך,  והקרבה צניעות של אתוס עם, בירושלים 1119ב שהוקם

 כמה  כשיתגלו ר'רוג על יסתלבטו  בהמשך,  העזוז מלאת החזות למרות.  קאותבנ שירותי  וסיפק

 .    שלך המדריך  של התחת את לנשק הצורך כמו,  המסדר של הירואים הפחות מהמנהגים

 

 

 

 דורגה   - רישה

 על הרוכבת והיפה  הגדולה האם היא פארווטי בעוד. שיווה של אשתו פארווטי של ההתגלמויות אחת

 זכתה דורגה. טיגריס על ורוכבת ידיה בעשר נשק כלי שמחזיקה נפש עזת לוחמת היא דורגה,  טווס

 אותם ולהדיח אלים כל את לנצח שהצליח הנורא השד מאהישאסורה נגד כשנלחמה  לתהילה

 ופשט לבש השד  בו  ארוך קרב לאחר אותו והרגה שלו השדים צבא כל את הביסה  דרוגה. מהשמים

 . לו עזר לא. ותאו  ופיל יהלאר  והפך צורות
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 ...גווארה ה'צ, פנסה ו'סנצ, קיחוטה דון, זחל – פדרו

 הוא. פעם מדי שלו האווטארים את מחליף, המשתנים רוחו ומצבי  התזזיתי לאופיו בהתאם, פדרו

   הראשונה הוירטואלית הפגישה בתחילת אבל" ,  הפלאות בארץ אליסה"מ כזחל הסדרה את מתחיל

 יהיה פדרו בהמשך. רוסיננטה על רכוב היגון דמות בן האביר  ממנו ובוקע צורתו את משנה הזחל

 שפדרו האווטאר על הימורים יהיה החבורה מהווי חלק. ועוד קסטרו פידל,  גווארה ה'צ, פנסה ו'סנצ

 .הבאה בפגישה ילבש

   

 

 ורדן'ג מייקל  - מרטין

 בבית אותו לבקר בא ורדן'וג( החלים ממנו) ןבסרט חלה  15 בגיל אבל, מצטיין כדורסל שחקן היה

  23 ממספר חוץ אחר אווטאר לבחור יכול היה ולא, חייו את לו חייב שהוא מרגיש מרטין. החולים

. ביד כדורסל עם תמיד, הבולס  של האדומים במדים
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 דיין משה -  דיויד

 מוקף בבית גדל דיויד,   דיין משה את העריץ, מסוים בשלב הגולה יהודי רוב כמו, דיויד של אבא

, באינסטינקט בו בחר הוא אבל דיין את מלהעריץ רחוק עצמו דיויד, האיש של ומזכרות תמונות

 להתחיל המציאות על לדווח להפסיק שלו הגדולה מהבחירה כחלק אולי או אביו חשבון על כבדיחה

 .אותה לעצב

 

 

 

  המסדר של הפעולה רכילד השראה מקור מהווים אלא, תפאורה רק אינם האווטארים
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 " עולם תיקון" אבירים מסדר .5
 

 חמורות חברתיות  עוולות לתיקון הפועל חשאי  אבירות מסדר הוא עולם לתיקון האבירים מסדר

 שמאלנים או סוציאליים עובדים,  אדם זכויות פעילי אינם חבריו.  לעוול באחראים ופוגע העולם ברחבי

 המופקד הרב בכוח המשתמשים המערבי בעולם וארגונים חברות של בכירים מנהלים אלא רדיקליים

 את תואמות תמיד לא המסדר של הפעולה דרכי.  העולם את לשפר כדי שלהם המקצועי ובידע בידם

 .  החוק

  מבנה

 ודרכי היעדים את הקובע מייסדים אבירים  5 בן" מוח" מתוכם  קבועים אבירים 24 מונה המסדר" לב"

 צורךה פי על לפעולה הנקראים"  כלים נושאי" של תמיכה מעגלי -"  גוף"ה מקיף "לב"ה את.  הפעולה

. 

  קבלה תנאי

 חשאית פעולה המאפשרת בכירה עמדה,  ומבוסס יציב כלכלי מצב הם לחברות יסוד תנאי 

 משמעותי אישי סוד הפקדת כולל למסדר הקבלה טכס.  מוחלטת למשמעת ונכונות אפקטיבית

 ואחדים להתקבל כדי מיוזמתם פונים מהחברים חלק.  במסדר לבגידה סוםמח הצורך בעת שישמש

 .  שונות בדרכים גויסו מהם

  ומידור חשאיות

 פגישות"   . גוף"ה ואנשי" לב"ה אבירי– האחרים של האמתית זהותם את מכירים" מוח"ה חברי 5 רק

 ועיצובו וירטואלי שיבותהי חדר.  הדארקנט ברשת וחשאי פרטי אט'צ בחדר נערכים ותדרוכים ישיבות

 קפה בית ופעם  בהימלאיה מערה פעם הסיסטינית הקאפלה פעם – פעם בכל משתנה הגראפי

 כולם המשתתפים.   בחירתו לפי אותו המייצגת אווטאר דמות מהאבירים אחד לכל.  בריביירה

 המוח אבירי . לתמיד אותם שילווה כינוי,  הקבלה בטכס המוח י"ע להם שניתן בלבד בכינוי מזדהים

 ריאבי.  דויטרונימוס,  נאמברס,  לויתיקוס,  אקסודוס,  נסיס'ג – התורה ספרי חמשת בשמות מזדהים

 .  24 יחד – התנך ספרי שמות ביתר – הלב

  וחשאיות סיפוק

 חווים הבכירות העמדות מתופסי רבים אבל השלטת הדת הוא והקפיטליזם העולם את מניע הכסף

 מסתפק המכריע רובם.  מוסרית החברתית ותפיסתם היומיומית ותםפעיל בין מתמדת סתירה

 סגולה יחידי.  מצפונו את ומרגיע לפרסום  זוכה,  צדקה באירועי משתתף או נעלות למטרות בתרומה

 עליו נאסר – האביר של היחיד  השכר הן במסגרתו והפעילות במסדר החברות.  יותר לעשות מוכנים

 .   חש שהוא הפנימי הסיפוק למעט – מפעילותו כלשהו רווח קלהפי או אחרים ולשתף לפרסם

  שיש אקסקלוסיבי הכי

 גולף במועדוני מחברות – ומגוונים רבים הבכירים המנהלים שכבת של וההשתייכות המעמד סמלי

 הראשונה בפעם מלהיב – רולקס ושעוני אקזקיוטיב סוויטות,  ראשונה במחלקה טיסה,  יוקרתיים

 אנונימיות.  תחרות כל מעל שהיא אופציה מציע עולם תיקון האבירים מסדר.  משךבה וחלול משעמם

 לא אחוז מאה הוא – במסדר שהוא עצמו על אומר מישהו אם.  שם שאתה יודע אתה רק.  מוחלטת

 .  מיהו משנה ולא
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  פרסום

 עיתון או חדשות אתר,  חדשות רשת – אחר תקשורת לכלי פעם בכל  הודעה נמסרת מבצע כל בסיום

 םמכלי עוין יחס או בלעדיות על מלחמה מונעת הפרסום מדיניות.  כנתינתו הסיפור פרסום – התנאי. 

 הראשוני הפרסום אחרי כשעה.  בתור הבא להיות עשוי שהוא ומבין יודע תקשורת גוף כל.  מתחרים

 .  נוכרצו שימוש בהם לעשות אחד כל רשאי ומשם עולם תיקון אבירי לאתר החמרים מועברים

 

 .  והחוק המסדר

 הזועקות בעוולות כיאות לטפל מסוגלת לא והחוק המשפט שמערכת הכרה מתוך נוסד המסדר

 החלטה מתקבלת ומעמיקה יסודית בדיקה אחרי.  לחוק ומחוץ מעל עצמו רואה המסדר.  לשמים

 כתמער לדוגמא כאשר.  ומבצעת שופטת רשות בעצמו רואה המסדר.  פעולה דרך ונבחרת לפעול

,  מטעים,  מכרות בעלי – שלה הספקים להתנהלות מאחריות גדולה חברה פוטרת ב"בארה החוק

 דעתו שיקול פ"ע העוול לתיקון המסדר יפעל – נשק ויצרני נפט בארות
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 2-3 לעונות עלילה קווי .6

 הרישוי המכירה ובחוקי ב"בארה הנשק בתעשיית תעסוק השנייה בעונה המרכזית העלילה 

.  וחבריו בשכניו ואז במשפחתו 17 בן נער שעורך מזעזע בטבח יתחיל זה.  וההפצה

 לממכר גדולה רשת בהמלצת – שלישי אדם דרך הנשק את שרכש עולה המקרה בחקירת

 הפיקוח ולהחמרת והשיווק הייצור מערכות לשיבוש כיוונים במספר יפעל המסדר.  נשק  כלי

 עזה התנגדות הדברים מטבע גרורת והשפעה עצמה רבי גורמים נגד הפעולה.  והאכיפה

 .  המסדר לחברי מוחשית וסכנה

 להוכיח מצליח פדרו אבל, פירוק סף על החבורה בפדרו והחשד בלודמיר ההתנקשות אחרי 

 בין שלום להשכין ומצליח, משותק כי אם  בחיים נשאר עצמו לודמיר. מעורב היה שלא

 מתחיל חולים בבית היה שדייויד מןבז שגויס, אהרון אחיו גם. הפעילות את ולחדש החברים

 שלו ולמתנקשת רופרט ל'לנייג  מגיעים הם בילוש עבודת לאחר. פעיל להיות

 האם – גדולה מוסרית בדילמה מתחבטים שהם לפני לא, בשניהם ונוקמים( המניקוריסטית)

 הזו הדילמה?  לשופטים אותם שם ומי אחר אדם להרוג רשאים הם הטוב עשיית בשם

  הדרך בהמשך מקרים כמה דבעו תחזור

 מסדר שכמו, העולם ברחבי נוספים מסדרים ליצירת מביא עולם תיקון מסדר של הפופולריות 

  החדשים מהמסדרים חלק. להם שאחראים באלה ונוקמים עוולה במעשי נלחמים המקורי

 מנסה המסדר.  פשע לארגוני מסווה בכלל הוא חלק,  לטרור שגולשות אלימות פעולות נוקט

 .  השוטים הצמחים את ולהרתיע   פעילותו את לארגן,  התופעה עם התמודדל

 בעוד.  ובעולם ב"בארה ואכיפה ממשל גופי של אמביוולנטית לתגובה גורמת המסדר פעילות 

 ואנטי כחתרנית פעולתם את המוקיעים הקולות גוברים – באהדה אליהם מתייחסים רבים

 .  דמוקרטית

 להתמודד ונאלץ, הבנק כמנכל מקומו את תופס ר'רוג,  מת ר'רוג של אביו נידרהאוזר יוהאן 

 רודפת כספים הלבנת צינור עבורה משמש שהבנק נית'צ'הצ המאפיה  - קשה ירושה עם

 .הבעיה את לפתור לו עוזרים המסדר חברי.  ההלבנה את שהפסיק כיוון אחריו

 ב רישה של הבוס, וולטר NSA  ולבסוף למעקב ונהנת היא, שלה בפעילות לחשוד מתחיל 

 לא שהוא רק לא, מהמצופה הפוכה שלו התגובה אבל, עליה לעלות לו שגורמת טעות עושה

 מהווה שהוא או, אמיתי  שלו הרצון האם. למסדר להצטרף מבקש הוא, אותה מסגיר

 ?  לו לסרב אפשר האם? המסדר בתוך הממשל של חפרפרת

 המהגרים למען הפעולות בעקבות כאויב המסדר על מכריזה וחמושה גזענית ימנית מיליציה 

 זהירות על שומר שלא החדשים מהמצטרפים אחד.  הנשק סוחרי ונגד( הראשונה בעונה)

 החמושה המיליציה עם להתמודד הכלים את אין למסדר, נרצח ולבסוף בעינויים נחקר, נחטף

 .הרשויות עם פעולה לשתף לראשונה נאלצים  הם התלבטויות ולאחר

 

 האגרסיבית הנפט הפקת תעשיית נגד לפעולה המסדר יצא יתשליש בעונה (FRACKING )

 .  ב"בארה המים ומקורות הסביבה את להרוס המאיימת  השמן ופצלי
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