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 לחופשה ובואו הילדים את איתבם קחו הקיץ
 של חופשה טבריה״. ״פלאזה במלון נפלאה

לילדים. וגם לועדים והנאה בילוי מנוחה,*
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 תקיפת על עונשו את מרצד! הוא עתה טרה.
ב המישפטי הדיון לסיום וממתין אשתו
 אמר: לחוקריו הסטודנטית. אונס פרשת

 בכלא, ממושכת ישיבה לי שמצפה ״ידעתי
המצברים.״ את לרוקן החלטתי לכן

ה ר ט ש י בו
ש3 מיקרופון עו1מ7ב^ח־ה

 מכות בדי 8ג
 את להשיג אפשר
 הסמל אמר הכד,

רב־חחצלחות
 את לו הראיתי לבית־השימוש, ״נכנסנו

 ה־ הנה לו: ואמרתי לכיבוי-אש המטפה
 צחק הוא לדבר. יכול ׳אתה מיקרופון,

 מיקרופונים. אין שכאן יודע אני :ילי ואמר
סיפר כך האמת!״ כל את לי סיפר ואז

רדון רס״ר
הקשיב מכשיר־הכיבוי

 המוכשרים החוקרים אחד רדון, אלי רס״ר
מישטרת־ישראל. של

 סוחרי- כל יראת שהיה החזק, הגבר
 משלו דרכים בעל הוא יפו, של הסמים

בפשע. למילחמה
דבר שום בעד עצמי לסכן מוכן ״אינני
 שיעשה ומדוע אומר. הוא עצירים,״ ולהכות

 מתוחכמות שיטות מפעיל הוא ׳כאשר זאת,
להפליא? הפועלות וקלות,

הפס בשעת רצון, בעת הנעל. בעקב
מ מעט ודדון סיפר בבית־המישפט, קה

ו מהקלטות, חוששים העצירים סורותיו.
 כתלי־המישטרה. בין לדבר מוכנים אינם
־ עימו לשוחח העציר את הזמין לכן  ג

 אין כי בטוח העציר היה שם שרותים.
אותו. מקליטים

 ב־ שתל הוא לו. התחכם רדון אולם
 את זערורי. הקלטה מכשיר עקב־נעלו
 הוא כאשר וכך, לחגורתו. חיבר המיקרופון

 לכיביוי־אש, מטפה על העציר עם מתלוצץ
 הדברים העציר. לו שסיפר מילה כל הקליט
 בבית־המיש* מעצרו הארכת לשם הובאו

פט.
הת קשוח, עבריין של אחיד, במיקרה

 הובילו הוא מיוחדת. בצורה רדון לד חכם
 רדתה, הניידת נוסף. עציר עם בניידת
 גם אך במכשיר־הקלטה, מצויירת כמובן׳

 סירבו פשוט הם זאת. ניחשו העצירים
 שעצרה פעמים וכמה כמה עזרו לא לדבר.

 לקנות הלכו השוטרים כאשר בדרך, הניידת
דיב לא העצירים לשירותים. או סיגריות

רו.
 שריכבו זקן, אדם מראש רדון הכין אז

 בקירבת לחנות אמור היה המיושן הפרטי
 למכוניתיהמיש־ תקר יקרה שבו המקום,

טרה.
 ו״שיכנע״ ממכונית־המישטרה ירד רדון

 למכוניתו העצירים את להעביר הזקן את
 כזה תרגיל על עליהם. ולשמור העתיקה,

 להם היפנה רק העבריינים. חלמו לא
ו חופשית מדברים החלו גבו, את דדון

לשמוע. רדון רצה אשר כל את מספרים
 גילו כאשר מאד רבה היתה הפתעתם

 מכשיר- היה ישבו שבה בטראנטה גם כי
 מעלליהם כל דדון. על־ידי שהוכן הקלטה,

ההקלטה. סרט על גלויים היו
 אפשר מכות בלי יגם :דדון של מסקנתו

תוצאות. להשיג
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