
 חוו וגוו מישפחת שר גורדה האם
שהסתבך הסב, שם על הקווי הננו־ את

וצח? באשמת שנה שלושים לפני

דנוף ליהושע קרני ריקי של מיכתבה
הנזזופת...״ המיקרה מכל מזועזעת ביכלד ״אני

ואביו דנוף יהושע
לא־מבוטל, במאמץ מעיניה שסחטה והדמעות המזוייף ,בכייה

 השני בעוד לבעוט, תפסיק למען ברגליה,
 שסיים אחרי לרצונה. בניגוד אותה בועל

 היכה לדבריה, הבחורים. התחלפו האחד,
 עד כך, כל חזקות מכות הקטין אותה

מאד. ופחדה להיסטריה שנכנסה
 שני את המישטרד עצרה זה סיפור לפי

הו בבוקר למחרת אולם,מייד הצעירים.
ל וביקשה בתחנת־המישטרה ריקי פיעה
 אמנם כי הצהירה הפעם עדותה. את שנות
 עשתה אך הקטין, עם מיני במגע יבאה
 כלל. בה נגע לא דנוך וכי מרצונה, זאת
 מעשה בשעת השניים על הציץ רק הוא

וצחק.
 עדות־ על העונש כי הזהירוה השוטרים

 שנות לכמה צפוייה והיא חמור, הוא שקר
 משם בצאתה שיקרה. כי יתברר אם מאסר

בתוך דנוך עם המישטרה אותה הפגישה

 היד, השניים, ידיעת ללא מישטרה. ניידת
 שיחתם וכל מכשיר־הקלטה, במכונית
נרשמה.

 ויק-אגד
במועדון ובילוי

 הביעה שהיא ככד החלה שיחה ך*
 לה הצפוי מעונש־המאסר, פחדה את י י

 אותה. הרגיע יהושע אך עדות־שקר. על
 מאשר ליותר צפוייר, אינה כי לה אמר הוא

 עליה ייגזר אם וכי מעצר, יום־יומיים
 לה הבטיח גם הוא אותה. יפצה הוא קנס,

 ערב של ולבילוי לוויק־אנד אותה לשלוח
פיקוקס. במועדון-הלילה

)52 בעמוד (המשך

 יהושע זוכה אחדים ימים פני *4
כש לפני אונס. ביצוע מאשמת דנוך •

ך יהושע סבו, זוכה שנה לושים  גם מו
רצח. ביצוע מאשמת הוא,

 בעל עדין, בחור הוא 19ד,־ בן יהושע
לה קשה נעים־הליכות. בינונית, קומה
המ דנוך ישראל של בנו הוא כי אמין

 תימניים, קצבים למישפחת ונצר פורסם,
 כמישפחה המאה מתחילת עוד הידועה

וחזקים. קשוחים גברים של
 הצעיר של הראשונה הסתבכותו זוהי

 )27( ממנו, הבוגר אלי, אחיו החוק. עם
 באשמה ההליכים תום עד כרגע עצור

פלילית.

 נעול צריף
בחוף

 אפריל בחודש 3ב־ נעצר הושע ן*
 ).24( קרני ריקי של אינוסה באשמת

 בלילה יהושע אותה אנס הבחורה, לדברי
 ששמו נוסף, צעיר עם יחד כן שלפני
קטין. היותו ביגלל לפירסום נאסר

 חזרה כאשר כי במישטרה, התלוננה ריקי
 אחרי בלילה, שתיים בשעה בערך לדירתה,

 ירד וממנה מונית הגיעה בחור, עם בילוי
חב אליו. להתלוות הזמינה הוא הקטין.

הס איתה, עמדה אשר לוי, פולה רתה,
 לשתות עימו לבוא נאותה והיא תלקה,
 ישב במונית צמאה. שהיתר, מאחר משהו,

תוך. גם
 במיסעדה לשתות לכרם להובילה תחת

 ל־ נסעו הקטין, של למישפחתו השייכת
 השניים נעלו שם שרתון. בחוף מיבנה

אחז האחד בכוח. אותה הפשיטו הדלת, את


