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.22 מילכוד מתוך פרק או קפקאי, סיפור פמו נשמע הסיפור

במדינת־ישראל. האחרונים, גימים התרחש הוא אגל
 על־ידי נעצרו הם נכלא. יום 15 נמשך עצורים היו ישראליים צעירים ארנעח
לנא אליהם. שהגיע סודי״ ״מידע מכנים המישטרה שאנשי מה נעיקנות חמישטרה,

 השלום, ננית״חמישפט אותם. עצרו מה על לגלות חמישטרה סירנה עצמם שמים
 ציווה שם המחוזי, וננית־תמישפט נגדם, המעצר פקודת להוצאת הארנעח הונאו לשם

 המציאה — שנית ונעצרו שחזרו לפני — אותם לשחרר כהן ננימין המחוזי השופט
 ננית־המישפט רק חארנעח. של מעצרם את שתירצו שונים סיפורים המישטרח

 את לעצור המישטרח מנקשת למה לגלות המדינה פרקליטות נציג חסכים העליון,
 אנל חמור. פשע מעשה לניצוע קשר קשרו שתם נחם חושדת חמישטרה :חארנעח

 רק לארנעה. מייחסים תיכנונו שאת הפשע מה לגלות הפרקליטות סירנה אז גם
 לשופט לספר המדינה, פרקליט חסכים עציוני, מנחם העליון השופט של לחציו אחרי

אדם. לחטוף תיכננו הארנעה כי סגורות, נדלתיים

 לא לגלות המישטרה סירנה זאת ולמה, איך לחטוף, הארנעה עמדו טי את
 כל נחקרו לא מעצרם ימי 15 כל נמשך עצמם. לנאשמים אפילו אלא לשופט, רק

 הנורא הקשר לגני אחת שאלה אפילו נשאלו ולא אחת פעם אפילו הארנעה
לנצע. שעמדו

 אחת עומדת הקפקאית הפרשה שנמרכז משום עניין, מישנה מקנל הסיפור
 לנדסנרגר יורם של דמותו — הישראלי הפשע נעולם ניותר המפורסמות הדמויות

 נישראל. ננתי־חכלא חייו מימי שליש כמעט שנילה עשיר, פלילי ענר נעל ^30(
 כתנ״אישום כל נגדו שיוגש מנלי חנריו, שלושת עם יחד ממעצרו ששוחרר אחרי
 :חסר־תקדים צעד חמישטרה נקטה המישטרה, לו שייחסה הנורא לפשע נקשר

 שלושה לפני שרק לנדסנרגר, יורם את קציגח נעיתונות יזומים פירסומים מערכת
 אנשי של החדש חדור כ״אליל מהכלא, ושוחרר האחרון מאסרו את השלים חודשים
התחתון.״ העולם
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