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 היד! יכול אלה. שנים בשש עליו שעבר

בריא. לב גם לשבור
 רומניה בבוקארשט, נולד קישון בורים

לבשו בבחרותו נתפס אך עשיר. לבית
מ האנושות לעבר שנשבו הגדולות רות

 לקומוניסטית. היתד, עתה שזה רוסיה,
 בהנדסת־מזון, לימודיו את שסיים לאחר

 הקומוניסטים על־ידי התקבל לרוסיה, יצא
 ענף בתיכנון החייה הרוח היה ברצון,

המולדבית. ברפובליקה תעשיית־המזון
 של מהאידיאלים קצת נרגע זמן, כעבור

 השנייה מילחמת־העולם ובתום בחרותו, ימי
לרומניה. חזר

 והמוכשר הצעיר המדען גרם שם גם
 וגם — שימורי־המזון בתעשיית למהפיכה

לארץ. עלה 1950ב־ הארץ. עליו קטנה שם
 הגיע בת־ים, במעברת מה תקופת לאחר
 פיתח קצר, זמן תוך גן־שמואל. לקיבוץ

 ואז — במשק שימורי־הפירות ענף את
לוקווד. פטר עם הגורלית פגישתו אירעה

 לארץ שבא בריטי תעשיין היה לוקווד
 ספורות שעות טוב. מהנדס־מזון לחפש
ש מבלי לבריטניה, לחזור שעמד לפני

קישון. את פגש — שחיפש מה את מצא
 ומלצר אנגלית, מילה ידע לא קישון

 לאחר לשניים. מתרגם שימש בית־המלון
ב אנגליה לשגרירות הגיע שבועות, כמה
קישון. עבור החתום החוזה ארץ

 הטירוף
החולני

 שהכימאי לאחר ספורים בועות ***
לאנגליה, משפחתו עם הגיע הצעיר

 כעבור לוקווד. של מיפעלו את ניהל כבר
 פיתח לוקווד, עם שותף היה כבר שנה,

 מיפעלים הקים משלו, עצמאיים עסקים גם
 קמבודיה. ועד מפרדם־חנה העולם, ברחבי

 והמצאותיו שלו המפותח העסקים חוש
 הפכו הנדסת־המזון בתחום המפתיעות

 המנהל למיליונר מעטות, שנים תוך אותו,
 פני על בלונדון, ממיפקדתו עסקיו, את

כולו. העולם
 עומק כך — לצמרת הזינוק וכגובה
הנפילה.

התכו מביקוריו באחד החלה הנפילה

 אלה בביקורים בישראל. קישון של פים
 משקה כוסית פעם מדי ללגום נכנם היה

 לטיפוסים התל־אביבי. פורטו־ריקו בבאר
 לקח לא קבע דרך שם ששכנו מסויימים

מיל שמן, דג שלפניהם לגלות רב זמן
מקסי תכונות שתי בתוכו המאחד יונר
 גרוע קליטה כושר :מבחינתם — מות
לקלפים. חולני וטירוף אלכוהול של

 פורטו־ריקו של בעליו לריאה, יוז׳י
 נגד המחתרת של קצין־מיבצעים ובעבר

 הפלתו את במיקצועיות תיכנן הבריטים,
 פושעים כמה בעזרת לרישתו. קישון של

 לשורת קישון את לריאה סחף אחרים,
 דואג, כשהוא מטורפים, קלפים משחקי
 מיש־ בסידרת כהלכה. להשקותו גם כמובן
 למעלה קישון הפסיד בלבד אחת חקים

ל״י. אלף 800מ־

— מהרצח
ה ט חי ס ל

 רדפה העצום, החוב את לגגות די ף*
באנגליה בארץ, קישון את הכנופייה

 האחרונה בתקופה היה. בו מקום בכל —
 גלוייה, ידיעה כבר זו היתד, הפרשה של

 בידי כי התחתון, בעולם רחבים בחוגים
 הכל במיוחד. שמן דג נפל לריאה כנופיית

 רק הטוב. מזלה על בכנופייה קינאו
דבר. ראתה ולא שמעה לא המישטרה

 בקיר- נושא פושעים, על־ידי נירדף כך,
 המשיך האיומה, חולשתו סוד את בו

 את לגלות לא כדי לשתוק, קישון בורים
ברבים. חרפתו
 כדי תוך אחרת. רצה שהגורל אלא
 ה־ עצרה אשרוב, אילן של הרצח חקירת

 מכאן, כחשוד. לריאה את גם מישטרה
 וכך — קישון לפרשת החוטים הסתעפו

למישטרה. גם הפרשה נודעה
 בברירה להעיד. כדי לארץ הובא קישון
 להציל ולנסות לשתוק, — בפניו שעמדה

 את מעליו ולנער לדבר, או שמו, את
 ולהשתחרר לדבר, בחר — הנורא הסיוט

ולתמיד. אחת מהכבלים
מאסר. שנות 5ל־ נשלח ולריאה דיבר, הוא
 מדי. יקר המחיר היה קישון, לבורים אך

 באיש ונקם משימתו, את השלים כאשר
מלפעום. ליבו פסק — חייו! את שהרס


