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 הלי־ להדפסת בית־ההוצאה בהקמת קיע
 זה היה דאלי. סלבאדור של טוגראפיות

 מכרו הראשונה בתקופה אם זהב. מיכרה
 ראלי של ליטוגראפיות אלבומי השניים
 היו הנה האלבום, דולאר 5000 של בסכום

 את מהקונים לרכוש מוכנים עצמם הם
 אלפים עשרת של במחיר האלבומים אותם

 אלף 25 של במחיר למכרם כדי דולאר
האלבום. דולאר

 נכלא פלאטו
במרתף

 במהירות. התעשר ויינטרופ ימון !**ן
המ הוא מיליונר. היה כבר 25 בגיל ^

 למשל, קיבל, האמנות, בעיסקי לעסוק שיך
 אמ־ תכשיטים ליצור הבלעדי הזיכיון את

היש הצייר של פסליו דגמי לפי נותיים
 אולם אגם. יעקב העולמי, השם בעל ראלי

 האמנות בעיסקי שהרוויח הכספים את
 רכש הוא אחרים. בתחומים גם השקיע

ועס סוסי־מירוץ מועדוני־לילה, מקרקעין,
רב. חיל עשה בהם שגם אחרים, קים

ידי סימון היה מסויימת תקופה במשך
 פלא־ סמי של בעסקים ושותפו הקרוב דו

התו הפינאנסי לגאון נחשב שזה בעת טו,
 ויינטרופ את שיתף פלאטו פאריס. של רן

הכ סימון ואילו שלו המקרקעין בעסקי
האמנות. למיסחר פלאטו את נים

מצר להימלט פלאטו סמי נאלץ כאשר
 ושילטונות הצרפתית המישטרה מפחד פת,

 חלק סימון בידי השאיר הוא שם, המס
 אז אולם לנהלם. שימשיך כדי מעסקיו

 חשד סימון השניים. ביחסי משבר נוצר
עצ הוא אותו. גם הונה הוא כי בפלאטו

 אנשי־אגרוף שלח כי לספר נוהג היה מו
 תפסו אלה לשווייץ. פלאטו סמי בעקבות

 כחודש למשך אותו כלאו פלאטו, את
 להסדיר נכונות שגילה עד במרתף, ימים
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 כאשר השניים. בין איבה יחסי שררו מאז
 סימון הזדעזע לכנסת פלאטו סמי נבחר

התור מגדולי אחד היה הוא מכך. עמוקות
 שוקל הוא כי טען בצרפת, למגבית מים

 אחרי להקטינו או תרומותיו את להפסיק
 בפרלמנט יושב פלאטו סמי כמו ״שטיפוס

הישראלי.״
 שבכמה עסקיו, הסתעפות עם בבד בד
 — מירוצי־הסוסים בעסקי כמו — מהם
 כאנשי הידועות דמויות גם מעורבים היו

 סימון ניתק לא הצרפתי, העולם־התחתון
 השירה. ובעיקר הבידור מעולם עצמו את
 מילדותו, שלו הנפשית המשיכה היתה זו

שהו אלמונים, לאמנים סייע הוא התוודה.
 הוא מונמרטר. במועדוני עמו יחד פיעו
 במיוחד שלו התקליטים חברת את הקים

 איפשר שלהם, תקליטים לאור להוציא כדי
שהתפרסמו. עד במועדוניו להופיע להם

 מגיהגוס בריחה
ההצלחה

ה י טי  לסייע גם אותו שהביאה היא זו ך
 מזלם את שחיפשו הישראליים !^לאמנים

 במקרה, פגש בראנט מייק את בפאריס.
התאב לפני וחצי שנה בפאריס, במסעדה

 מגדולי אחד עם אז קשור היה בראנט דותו.
 סימון טרנייה. ז׳אק בצרפת, האמרגנים

 לשני השווה בסכום מטרנייה אותו קנה
 קירבה טען, כך הרגיש, הוא דולאר. מיליון
 עבורו אומנם הפך מייק מייק. אל נפשית

 מצד אולם זהב. ביצי המטילה לתרנגולת
 מייק של הקאריירה את סימוו קידם שני

הלהי זמרי של הראשונה לשורה והקפיצו
הצרפתיים. טים

 איש סימון נשאר המופלג עושרו למרות
 בסמים להשתמש נהג הוא מטבעו. בוהמה
 במייק גם בהשפעתו דבק זה והרגלו
 את קירב בסמים השימוש אם בראנט.

 גם צורה באותה פעל הוא מייק, של קיצו
עצמו. סימון על

 התקפי־לב. בשני לקה אחת שנה תוך
 בצעירותו, חלה בה השחפת השפעת בשל

 עליו פקדו הרופאים בריאותו. מצב הוחמר
 לו הוצע הסוערת. פעילותו את להגביל
 לנסות כדי בליבו מסובך ניתוח לעבור

חייו. תוחלת את להאריך
 בראנט מייק בחר מדוע הבין שלא האיש

 כעבור אותו הביו הצלחתו, בשיא במוות
 באותו בחר הוא אחרות. בנסיבות כשנתיים,

ההצלחה. של מהגיהנום להימלט כדי מוצא
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