
ת ממיליון יותר שילם דה־קלאוק פיליםהחשד המיליונר ח ל־ לי
 דולה אלף 15 הפסיד ימים חודש במשך חוטפיו.

כפיצוי. הכסף את ביקשו הנאשמים ״פיקוקס״. הלילה במועדון שותפותו על ויתד כאשר

 מאחר ילדיהם. עם יחד לישראל עלתה
 הגיע באשדוד, ילדיו עם מתגוררת שאשתו

ו השנה פברואר בחודש לישראל פיליפ
באשדוד. דירת־פאר לו רכש

הנכ ועתיר גבה־הקומה הצעיר הגבר
 המועדון בתל־אב״ב. להסתובב התחיל סים

 הפיקוקס. היה זמן באותו באופנה שהיה
 במועדון אחדות פעמים שביקר אחרי

 מכספו. חלק בו להשקיע פיליפ השתכנע
 50 תמורת מהמועדון אחוזים 20 קנה הוא
השנה. אפריל בחודש דולר, אלף

 בכיכר־אתרים, נמצא הפיקוקס מעדון
 יצא שלו המפואר והריהוט זוהרו ולמרות

 בבית- הצהיר מכבר לא לשימצה. שמו
 לאומי בנק בשוד, הנאשמים אחד המישפט

 מבית־ ששוחררו אסירים כי ברמת־אביב,
ה בפיקוקס. מסיבות לערוך נהגו הסוהר
 קוברה, ׳מועדון־הלילה כי אמרה שמועה

 שהיווה מפני חשודות, בנסיבות .נשרף
לפיקוקס. מתחרה
 מבעלי אפללו, ודויד גולדשטיין פנחס
 ונאשמו השנה בתחילת נעצרו פיקוקס,

 במלון בחדר נתפסו כאשר בעיסקת־סמים,
ה בבית־המישפט הורשעו הם רמאדה.

חל על למאסר ונידונו בתל־אביב מחוזי
הללו. בעיסקות-הסמים קם

הישרא החברה את הכיר שלא פיליפ,
נכ שאליו מהמהלך לדבריו, הופתע, לית,
 היה ימים חודש תוך המועדון. ענייני נסו

 להיפטר כדי דולר אלף 15 להפסיד מוכן
 חלקו מכירת רקע על במועדון. מחלקו

החטיפה. פרשת התגלגלה לשותפיו
 (״טב־ ליוסף הלקו את הציע בתחילה

 אך במועדון. הכיר שאותו חייט, וך)0
 לבסוף לחייט. התנגדו המועדון בעלי שאר
 ציפיון לעורד־הדין חלקו את פיליפ מכר

במועדון. חלק בעל כבר שהיה רותם,
 ביקש מחולון, צעיר דורון, אשר גם

בסי ונתקל פיליפ של חלקו את לקנות
המאוכז קשרו יוני חודש בראשית רוב.
בפילים. לנקום ונסעו קשר בים

 ועוד אבי, ואחה־ דורון אשר טכסון,
לאש ביוני 5ה־ בליל הגיעו אחד, קטין
 בואדנה, דרים של לקיוסק נכנסו הם דוד.

לביתו, ו/.־וב פיליפ של ידידו שהוא

 מת־ אומנם הישראלי הפשע ולם ׳$*'׳
 חטיפות אולם הבזק, במהירות קדם +

 עדיין מיליונים, ישל כופר־נפש תמורת
 של חטיפתם מעוררת לכן ביותר. נדירות

 שיטרית ליזח וידידתו דודקלארק פילים
רב. עניין

 הוא גוצרי. בלגי אזרח הוא דה־קלארק
ו־ אותו- שעזבה יהודיה לאשר, נשוי היה

 קנה רותם ציפיוןהפרקליט
 דה־קלארק מפיליפ

״פיקוקס״. הלילח במועדון חלקו את בזול
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ת מיליון 1.3 ו שילם - אחת במנה דו
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 ליזה פרצה הנאשמים, שבין לקטין המישטרה שערכה ן!|*1*|1|1 "1
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אותה. המטרידים הבלהה חלומות בגלל להרדס הצליחה לא מאז וחודשים החטיפה,

 כאשר לשלם. וסירבו ויסקי ושתו אכלו
להת ניסה אדרי, חיים בקיוסק, הפועל

 ואיים לחיו, על טכסון לו סטר ערב,
 יעשו אם הקיוסק ואת ביתו את לשרוף
צרות.

ם חי ר או ת- ס כנ  ה
ם פי טי ח ל

 לכתובתו שאלו הצעירים רבעת
■  בדרכם הקיוסק את ועזבו פיליפ של י

ו פיליפ חצות. אחרי היתד. השעה אליו.
שמ כאשר במיטה היו כבר ליזה חברתו

 בטלפון הפנימי. הטלפון צילצול את עו
 את לפתוח פיליפ את הבחורים שימנעו

איתו לדבר רוצים שהם באומרם הדלת

 כאשר לאילת. בדרכם ושהם דחוף באופן
 טכסון כליל. עליה .השתלטו לדירה נכנסו
 שוחחו והם סכינים, בידיהם אחזו ואשר

 ב־ ליזה, כסף. ממנו ודרשו פיליפ עם
 פיליפ אך בחדרה, להסתגר ניסתר. בהלתה,

 נכנם אז הדלת. את לפתוח ממנה ביקש
 היא שלופה. סכין כשבידו טכסון לחדרה

 אליה קדב טכסון כאשר לבכות התחילה
 לשכב יכול ״אני לה: ואמר הסכין את

 אעשה לא אני אבל רוצה, אני אם איתך
 את טובה, .בחורה לי נראית את זה. את

 בחיוב, ליזד. ענתה כאשר מרוקאית?״
 לקח הוא מרוקאי.״ אני ״גם טכסון: אמר
יהלו -תליון עם שרשרודזהב צווארה מעל
 את גם במתנה. מפילים שקיבלה מים,
 ממנה. נטל עגיליה ואת צמידי-הכסף שני

ד.ת־ שרשרת־זהב עוד לקחת ביקש כאשר


