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הרפתקה
בקופנהאגן

 ישארליס, שני הדנית: בעיתונות הבוחרת
 כשניסו נתפסו יניב, ונסים שבתאי יוסף

בקופנהאגן. המין יריד מארגן את לשדוד
הישר התחתון העולם של בבית־ההבראה

 מקום בקופנהאגן, סי. ב. א. הקפטריה אלי,
 הפשע עולם של ומי״ ה״מי בל אשר

 ולהזין קפה בום בו לשתות זכה הישראלי
 יוסי של חבריהם יושבים בבלונדיניות, עיניו

 אוהב־ מציע לכתבה הכותרת את ונסים.
נוק־אוט נתנה הדנית ״המשטרה ציון:

שבתאי!״ הישראלי למתאגרף
 שהיה מי שבתאי, יוסף מחיפה, הגורילה

 בית״ר מועדון של כבד במישקל אלוף
 לחיות האחרונות בשנתיים נהג החיפאי,

 אם ,39 בת דנית אשה ה״סבתא״: אצל
 את חסותה תחת נטלה אשר ילדים, לשני
 גופו שקסמי לאחר ,24ה־ בן שבתאי יוסף

דעתה. על העבירוה
 מספיקות סיבות היו לא הדנית למשטרה

 מאחר בדניה, שהיה רשיון ליוסף לתת
 מקום לו שיש להוכיח היה יכול ולא

 אצל ,מגוריו מקום זולת מוכר, עבודה
 מצליחה היתד, חסותו אשת אולם ה״סבתא״.

 של לסילוקו דחיה במשטרת־הזרים להשיג
קיב האחרונה בפעם מדניה. שבתאי יוסף

 לינואר לראשון עד דחיה ה״סבתא״ לה
 ל״קפל״ עליו כי ברור היה לשבתאי .1970

 החדשה. השנה תחילת לאחר עצמו את
 של מינית פעילות לאחר כך, על נוסף

 שהוא חש ה״סבתא״, של בצילה שנתיים
 בקפטריה האורווה. את להחליף ועליו נגמר

יניב. נסים את פגש סי. ב. הא. של
ה שבחבורת ד,״אינטליגנט״ היה יניב

 של ל״קאליבר״ דומה משהו סי., ב. א.
 פשע לענייני כתבו להיות שהפך מי צירלי,

ישראלי. עיתון של
 ליכלו לא מעולם יניב הנדיב. יניב

 בשנים הקבוע עסוקו בפשעים. ידיו את
ל טיסה כרטיסי חלוקת היה האחרונות

כתוב מוכרת היתה ה״חברה״ לכל ישראל.
 בירכתי המרובע השולחן יניב: נסים של תו

 לקבל שביקש מי סי. ב. א. הקפה בית
תש לעצמו לחסוך וחפץ לישראל, כרטיס

 לוי היה די הטיסה, עבור מזומנים לום
 ״כרטיס״ אצלו ולבקש נסים, אל לגשת

 סרב לא מעולם נדיב. היה יניב לישראל.
 המתנה שמקבל לאחר טיסה, כרטיס להעניק
 לקופנ־ שובו עם ליניב, להחזיר התחייב

 עבור קיבל אשר כלשהי תשורה האגן,
 פיקח, להיות היה צריך לא בישראל. יגיב
 בקש אותה בתשורה יש מה לדעת כדי

 מסוג תמיד היתד, הסחורה יניב: לעצמו
חשיש. — מוכרת בלשון או ״כיף״ אחד:

 כוס ליד ויניב שבתאי נפגשו כאשר
 מצוקתו, על ליניב סיפר ושבתאי קפה,

 להחליף העת הגיעה כי השניים החליטו
 לשניהם אחרת. בארץ קופנהאגן אוירת את

 היה צריך גמור. כסוס הדני הסוס נראה
 להסתלק כדי השנה, של הפשע את לבצע
 חשיש הברחת אחרים. שמים אל מכן לאחר

 דניה שמשטרת לאחר מסובך, לעסק נעשתה
בשדה־התעופה. ריחרוח כלבי הציבה

 יניב אל לפנות מסוכן נעשה ״לחברה״
לישראל, טיסה כרטיס קבלת לשם

 המין יריד הנס! קרה באוקטובר, ואז,
 תיאנדר, פטר את למליונר הפך בקופנהאגן

 קירבה היתד, ליניב אשר ידוע, בלתי איש
 פטר של ה״מודלים״ אחת אליו: מיטתית
 סוף מאז יניב. של פילגש היתד, תיאנדר

 שדידתו תיכנון על יניב עבד אוקטובר חודש
 את קיבל פילגשו בעזרת תיאנדר. פטר של
 תיאנדר! של ביתו תרשים המידע: כל

 מתי כספו; את להצניע עלול הוא היכן
 שעת וכר. ל״ביקור״ אליו לבוא נוח

.1969 לדצמבר 23ל־ נקבעה ה״שין״
 9 בשעה כראש. כירה כל,כול,י

 של ביתו אל ויוסף נסים התפרצו בערב,
 להם ממתין מכונית הגה ליד כאשר תיאנדר,

 את הפילו אחת בחבטה שלישי. שותף
 הבית, למרתף והתפרצו תיאנדר, של אשתו

 יוסף במלאכתם. ועוזרו תיאנדר עסקו שם
 אקדח. יניב ונסים פגיון, החזיק שבתאי

 בידיים, נשק היה לא ועוזרו לתיאנדר
 יניב לגמו. ממנו הבירה בקבוק זולת

 תיאנדר ״כסף!״ באנגלית: צעקו ושבתאי
הרוחות!״ לכל ״לך בדנית: השיבו ועוזרו

פראית, התכתשות של דקות 5 כעבור

 יניב בראשי לחבוט הדנים שני הצליחו בה
 יניב פקד שלהם, הבירה בבקבוקי' ושבתאי

 פתחו הישראלים שני מגע״. ״ניתוק על
 המכונית, לתוך לזנק הצליחו כמנוסה,

 עד הוא אף הגיע תיאנדר כאשר בדיוק
מספרה. את לרשום והצליח המכונית, דלת

 היתר, כבר שנמלטו, לאחר שער, חצי
ויניב. שבתאי אצל הדנית המשטרה
 21 שעה, לפי להם, פסק חוקר שופט

 יבלו ביותר הטוב במקרה אך מאסר. ימי
 ה״חברה״ דני. בכלא שנים 4 השנים עתה

להת עתה נוהגים סי. ב. הא. של בקפטריה
 שם את האסירים ״יצפצפו״ אם ערב,

 לטוס הרוצים אלו ואילו השלישי, שותפם
 משרד אל לפנות עתה יאלצו לישראל,

 טיסה כרטיסי מכירת מתנה שאינו אל־על
מישראל. חשיש של תשורות בקבלת

דואר
שהמונה כ

קופץ
 מעולם. צרות חסרו לא קסטל למשה

 ברחוב שלו הקטן המיכאני ,בבית־ד,מלאבד
 פרנסתו. את למצוא קסטל מנסה לילנבלום

 פסחו לא ובריאות פרנסה דאגות אבל
עליו.

 ידידו בקול לסטל שמע מספר שנים לפני
בבית־ גם טלפון מכשיר והתקין הטוב

קסטל מתלונן
בשבת שיחות 3

 כדי שבביתו, לטלפון נוסף שלו, המלאכה
 שקיבלתי ״מרגע החיים. את עצמו על לד,הל

להש ״התחלתי קסטל, סיפר הטלפון,״ את
לכאב־ראש.״ פאלגין בכדורי עות בקב תמש

 בבית־המלאכה לצלצל הפסיק לא הטלפון
 למספר דומה ה ,׳ מספרו כי הסתבר שלו.

 היו הרף וללא צבאית יחידה של טלפון
 החלפת את ביקש הוא אותו. מטרידים
הטל ומספר לבדשתו נענה הדואר המספר.

 צרות החלו אז אולם הוחלף. שלו פון
בין קשר כל אין כי הסתבר חדשות.
שנר השיחות מספר לב׳ן בטלפון השיחות

שלו. במונה שמו
 על בדואר מתלונן קסטל היה פעם מדי
 אולם לו, שנרשם מוגזם שיחות מספר

 אחד שיום עד תלונותיו. נדחו פעם בכל
 מסויים ביום כי נרשם בו חשבון קיבל

 שלו מבית־המלאכה פעמים שלוש טילפן
השעה. מה לדעת כדי 15 למספר
 הסתבר התאריך לפי קול,יה. שעץ גם

 משוגע?״ ״אני שבת. יום היה יום אותו כי
 בבת־ים שלי מהבית ״לנסוע קסטל, אמר

בטל לשאול כדי בתל־אביב לבית־המלאכה
שעונים לי יש מזה חוץ השעה? מה פון

 שקופץ לי, יש קוקיה שעון אפילו בבית,
 לי יש בבית. טלפון גם לי ויש שעה, כל

 יצאתי לא שבת יום אותו כל כי עדויות
 תבע זו תקלה גילוי סמך על מהבית.״

 שיחות. 1500ב־ אותו לזכות מהדואר קסטל
 שיחות. 300 רק לנכות מוכן היה הדואר

 קופץ?״ המכשיר אם לעשות אפשר ״מה
הפקידים. אחד לו ענה

 המכשיר אם לשלם צריך אני ״למה
נגד תביעה והגיש קסטל, אמר קופץ?״

לנכות מבקש הוא בה הטלפונים, מדור
 האחרונה בשנה שלו הטלפון מחשבונות לו

שיחות. 1500


